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Píše se rok 2001 a do katalogu 
Triumphu se opět zařazuje 
retro model Bonneville. Po 

třech letech vývoje a představení 
na mnichovském veletrhu Inter-
mot v roce 2000 se tak fandové 
značky konečně dočkali reinkar-
nace jednoho z nejúspěšnějších 
Triumphů. Řadový, vzduchem 
chlazený dvouválec měl tehdy 
objem 790 kubíků, pětirychlost-
ní převodovku, vše bylo uloženo 
do ocelového trubkového rámu 
a umocněno tradičními oblými 
tvary nádrže, světel, krytů... No 
prostě retro, jak má být. Od pů-
vodních Bonnevillů se moc ne-
lišil.

A protože se nový Bonneville 
opravdu povedl, za celou deká-
du na něm vlastně nebylo moc 
co měnit. Navíc položil základ 
celé řadě „modern classic“, v níž 
dnes kromě tří Bonnevillů najde-
me ještě Scramblera a Thruxtona. 
Vlastně občas se v duchu norem 
něco změnit muselo, takže i když 
to tak nevypadá, současný Bon-
nie má plnění motoru vstřiková-

ním. To je ale důmyslně ukryto 
v „pouzdrech“ karburátorů, tak-
že vzhledově vůbec neruší. Tak se 
stalo v roce 2008, no a o rok dří-
ve se sjednotil objem motorů na 
současných 865 kubíků, což do té 
doby měly jen luxusnější T100.

Evolučním datem je ještě rok 
2009, právě tehdy byly totiž Bon-
nevilly rozděleny do dnešních 
tří skupin. Je to základní mo-
del Bonneville, pak vybaveněj-
ší Bonneville SE a na špici (ale-
spoň v mém žebříčku) je model 
T100. První dva jmenovaní se liší 
jen v pár detailech, jako je vyba-
venost přístrojové desky (SE má 
otáčkoměr), „eséčko“ má leště-
ná víka motoru, kovové plastic-
ké logo na nádrži a odlišnost je 
také v barevných provedeních. Ji-
nak jsou oba modely na paprsko-
vých hliníkových kolech, kdežto 
T100 má dráty a rozdíl je ve vý-
fukových koncovkách. Ty mají 
více sportovní vzhled, zvuk a jsou 
zvednuty mírně nahoru.

Já chci zpátky 
sedmdesátej osmej
Bonneville SE má bezesporu vrá-
tit svého majitele na přelom sedm- 

desátých a osmdesátých let. 
Proto litá kola, proto sportov-
nější nádech podpořený výfuky 
a otáčkoměrem a proto možná 
také použití plastů například na 
předním blatníku nebo bočních 
krytech. 

Jezdec také musí počítat se 
spartánským zamykáním a zapa-
lováním z boku brýlí. To je ostat-
ně filozofie celého motocyklu, 
totiž žádné zbytečnosti. Takže 
ovladače jsou jednoduché bez de-
signových výstřelků. Budíky máte 
sice dva, ale ukazují opravdu jen 
to základní, jako je rychlost, otáč-
ky, kilometry a pár dalších infor-
mací. Sytič ovládáte ručně a víčko 
(bohužel) není zamykatelné. Do 
jízdy vám nekecá žádný asistent 
a nic vám také nepomáhá brzdit. 
Prostě klasika se vším všudy. Tak, 
jak se jezdilo dřív. Ono totiž Bon-
neville, což jsem tvrdil už při tes-
tu T100, je měřítkem nebo chce-
te-li synonymem pro retro biky.

Stejně tak nenaleznete nic pod 
sedlem. Respektive, pod sedlo se 
bez nářadí ani nedostanete, což 
je trochu mínus pro tenhle bike. 
Nemáte si totiž kam dát ani zá-
kladní výbavu. Nezbývá než do 
batohu na záda nebo motorku 
vybavit brašnami z bohaté na-
bídky originálního příslušenství. 
Kromě několika druhů kožených 
a textilních brašen zde naleznete 
i větrný štítek nebo „kafáčovská“ 
zrcátka trčící z konců řídítek.

Velmi dobrý projev
A jak vypadá taková jízda na Bon-
nevillu? Pro přihlížející je určitě za-
jímavá. Jako jezdec máte pohodl-
nou polohu, nemusíte se zbytečně 
předklánět a nohy nemusíte zby-
tečně zalamovat. Ale přece jen vám 
něco to pohodlí kazí. Sedlo. To vy-
padá parádně, ale je příliš tenké 
a tvrdé. Po necelé stovce kilometrů 
už to bylo fakt znát. Nicméně, ani 
toto není konečná, v nabídce pří-
slušenství je celá řada sedel.

Samotný projev Bonnevilla SE 
je určitě víc sportovní než u T100. 
Klidnou jízdu si užijete, sportov-
nější se pobavíte. Motor dokáže 
zabrat v nižších otáčkách a ledas-
jaké provinění proti zákonům řa-
zení vám odpustí. Ideální cestov-
ka se pohybuje kolem sta až sto 
deseti, ale motor dokáže v poho-
dě mnohem víc. Jde jen o to, ko-

lik dokážete vstřebat protivětru 
a nějakých těch vibrací. A podvo-
zek, ten je prostě ovladatelný. Na 
to, že jde o retro s ocelovými trub-
kami, navíc vpředu sešroubovaný-

mi, Bonneville prostě funguje bez 
výhrad.

Jízdu na Bonnevillu si užijí všich-
ni bez rozdílu přesvědčení (sporťá-
ci i kliďasové), každý si nalezne to 
své, a dokonce téměř i bez rozdílu 
výšky. Sedlo je totiž jen 74 cenťá-
ků nad zemí, což dělá Bonnevilla 
dosažitelného i pro menší jezdce. 
I když je fakt, že dvoumetrový ko-
lega Ondra si stěžoval, že na něj už 
je zase moc malý. Jenže pro Ond-
ru je Varadero jako pro nás ostatní 
skútr… Bonník je ovšem dosažitel-
ný i finančně, a za cenu jen leh-
ce přes 200 tisíc korun dodáte své 
imagi opravdu výrazný šmrnc. 

Motocykl do testu zapůjčila 
společnost DK auto-moto.
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Triumph Bonneville SETEST Nejsportovnější 
z Bonnevillů

Měřítko pro retro 
motocykly

Bonny a klid

inzerce

Přirovnávat Bonneville k vekslákům může být 
pro někoho nepochopitelné, přesto si myslím, 
že podobnost tu je. Totiž, tento Triumph dokáže 
svému majiteli nabídnout chvilky pohody stejně 
jako zvýšený adrenalin, podobně jako prožívali ve 
svých pasážích veksláci.

TEchnicKé úDaJE

Triumph Bonneville SE

Motor: čtyřdobý, vzduchem chlazený 
řadový dvouválec, DOHC, vrtání × zdvih 
90 × 68 mm, elektronické vstřikování SAI, 
elektrický startér, pětistupňová převodovka, 
mokrá vícelamelová spojka, sekundární 
převod řetězem

Podvozek: ocelový trubkový kolébkový 
rám, vpředu teleskopické tlumiče Kayaba  
∅ 40 mm, zdvih 120 mm, vzadu 
dvouramenná ocelová trubková kyvná 
vidlice s dvojicí tlumičů Kayaba, zdvih 
100 mm, hydraulické kotoučové 
brzdy, vpředu kotouč ∅ 310 mm, 
dvoupístkový třmen Nissin, vzadu kotouč 
∅ 255 mm, dvoupístkový třmen, pneu 
vpředu 110/70R17, vzadu 130/80R17, 
sedmipaprskové hliníkové ráfky 3,00“/3,50“

Rozměry: délka 2115 mm, šířka 790 mm, 
výška 1130 mm, výška sedla 740 mm, rozvor 
1490 mm, úhel řízení 27°, stopa 106 mm, 
nádrž 16 l, udávaná spotřeba  
4,2-5,5 l/100 km

Objem 865 cm3

Výkon 50 kW/68 k@7500

Točivý moment 68 nm@5800

Hmotnost 225 kg (provozní)

Cena od 204 963 Kč

VErDiKT

Triumph Bonneville SE
Motor 7/10
Podvozek 6/10
Brzdy 5/10
Ovladatelnost 7/10
Město 7/10
Cestování 6/10
Sport 4/10
Výkon/Cena 8/10

ZroZEn Z...
Zrozen z tygra. Přesně tak, Triumph Bonneville T120 se stal nástupcem modelu Tiger 
T110. Konkrétně se tak stalo v roce 1959, i když v souběhu se oba modely vyráběly 
ještě další dva roky. V prvních letech výroby byly Bonnevilly spíš faceliftem Tigerů, od 
kterých podědily většinu techniky. Proto měly motor s oddělenou převodovkou nebo 
samostatnou nádobku na olej. Později dostal Bonnie nový motor v bloku s převodov-
kou a olej se lil přímo do nového rámu, kde měl svůj rezervoár.
Pro Bonneville je charakteristický paralelní dvouválec s válci trčícími přímo k nebi. Ob-
jem motoru u T120 činil 650 kubíků. V roce 1970 pod tlakem japonské konkurence se 
sedmsetpadesátkami zvětšili v Triumphu objem. Nejprve šlo o převrtané T120 na ob-
jem 724 cm3, později pak dostal Bonnie nový motor s objemem 744 cm3. Podvozkově se 
stále jednalo o tentýž motocykl s bubnovými brzdami, jež byly kotoučovou na předním 
kole nahrazeny až v roce 1982. Mezitím (v roce 1975) Britové přesunuli řadičku na levou 
nohu a od roku 1980 jste k nahození motoru nemuseli používat nakopávačku.
V roce 1983 byla v důsledku krize britského průmyslu továrna v Meridenu zavřena. 
S tím skončila také výroba Triumphů. Tedy jen na dva roky, kdy se na scéně objevil sou-
časný majitel John Bloor, jenž v Devonu založil společnost Racing Spares, v níž začal 
licenčně vyrábět modernizované T140. Jejich výroba ale trvala pouhé tři roky. Další 
etapa Bonnevillů odstartovala v roce 2001, ale to už je jiná historie.

Jízdní projev je na retro 
velmi dynamický

SE má navíc otáčkoměr, jinak je jeho 
výbava spartánská

Litá kola a sportovní 
výfuky vás vrátí na 
přelom sedmdesátých 
a osmdesátých let

Jeden z prvních T120


