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m noho příznivců po-
dobného stylu jíz-
dy považuje modely 
XT za naprostý zá-

klad a určitě nebudou daleko 
od pravdy. Rodokmen tohoto 
endura se začal psát modelem 

XT500, který tři roky po svém 
vzniku v upravené verzi v sed-
le s Francouzem Cyrilem Ne-
veuem nenašel přemožitele na 
prvním ročníku dakarské rall-
ye. Ve svých sportovních úspě-
ších pak pokračoval i dál.

Pětistovka byl jednoduchý, 
vzduchem chlazený model 
a hlavně první jednoválcový 
čtyřtakt s ladičkami na nádr-
ži. V roce 1983 vyjel do svě-
ta model XT600 a stejně jako 
u předchozího půllitru šlo 
o jednoduchý vzduchem chla-
zený jednoválec. Ten s různý-
mi vývojovými obměnami, 
výkony, zvětšující se výbavou 
a dokonce i celými rozdílný-
mi verzemi vydržel ve výro-
bě až do podzimu roku 2003, 
kdy byla představena kapali-
nou chlazená novinka, model 
XT660. 

stále stejná filozofie
Šestsetšedesátka byla vybave-
na čtyřventilovým motorem 
Minarelli, vyrobeným v Itálii, 
s rozvodem OHC o výkonu 
48 koní. Složitější, moderněj-
ší a elegantnější technika se 
rychle vyrovnala se skalními 
fanoušky předchozího jedno-
duchého vzduchem chlazené-
ho modelu, a když si příznivci 
značky Yamaha a písmen XT 
zvykli na nový vzhled, mohla 
legenda úspěšně pokračovat.

Od té doby uplynulo už více 
než deset dalších let a dneš-
ní XT se může chlubit stej-
ným backgroundem jako jeho 
předchůdci. I v tomto přípa-
dě nešlo přímo o ostré enduro 

stylu modelů WR, ale o mo-
tocykl vhodný na vyjížďky po 
okolí, proplétání se nacpaný-
mi městskými ulicemi, při-
pravený na jízdu po silnicích 
a silničkách, dokonce i do leh-
čího terénu. Šlo prostě o stroj 
hlavně pro zábavu, potěše-
ní, případně i trochu cestová-
ní. O lehký (na dnešní pomě-
ry…), pohodlný, univerzální 
motocykl s mnoha možnost-
mi využití.

Modely r a X
Už v roce 2004 přišla Yamaha 
se dvěma verzemi, s endurem 
s přední jedenadvacetipalco-
vou enduro pneumatikou pod 
označením XT660R a super-
motardem na sedmnáctipal-
cových kolech XT660X. Toto 
základní rozlišení platí do-
dnes. Motard používal nejen 
jiná kola, ale byl vybaven vý-
konnější přední kotoučovou 
brzdou o průměru 320 mm 
a jinak nastaveným odpruže-
ním s tužší zadní pružinou. 
Verze R se na univerzálních 
pneumatikách zase mohla 
snáz pustit do překonávání 
terénních nástrah. Obě verze 
používaly elektrický startér, 
brzdy značky Brembo, přední 
vidlici Paioli a centrální zadní 
odpružení. Na přístrojovém 
multifunkčním panelu trochu 
scházel otáčkoměr.

Jistě, XT nebylo na světě 
ve své kategorii osamocené, 
v Itálii vyrobené jednoválce 
používala například i Apri-
lia nebo BMW. Za menší mí-
nus označovali majitelé brz-
dy, o nichž se říkalo, že by 
mohly být přece jen trochu 
jedovatější, šlo ale především 
o enduro verzi R: „Brzdy by 
mohly reagovat na můj vkus 
trochu ostřeji. Svezl jsem se na 
malém géesu BMW a to brz-
dilo o poznání lépe, přestože 
oba motocykly používají ital-
ské brzdy Brembo. Jenže, ruku 
na srdce, zase stálo v obchodě 
skoro o padesát tisíc víc, takže 
nebylo o čem diskutovat, stačí 
jen trochu víc zmáčknout páč-

ku přední brzdy,“ zaznamenali 
jsme jeden názor za všechny. 
Pak ale následovalo vyjmeno-
vání hodnot se znaménkem 
plus: „XT je velmi pohodlné, 
jak pro jezdce, tak i spolujezd-
ce, je snadno ovladatelné a ve-
lice spolehlivé. Dá se na něm 
jezdit pohodička i trošičku di-
vočina. Na XT se dají jezdit 
i větší dálky, ale jízda musí 
být pohodová a klidná, pro-
tože při absenci větší přední 
masky by byl člověk při hodně 
svižné jízdě při velkém náporu 
větru ztahaný jako kůň.“ Vět-
šina majitelů si pochvalovala 
spolehlivost, a co během let 
zazlobilo, rychle se vylepšilo. 
V roce 2005 například zlobi-
lo TPS, což se řešilo jeho vý-
měnou.

V současnosti Yamaha pod 
označením XT660 nabízí ne-
jen verze R a X, ale s písme-
ny XT znovu spojila cesto-
vatelskou víceúčelovou verzi 
s označením Z, známější pod 
dalším legendárním jménem, 
Ténéré. 

legenda pokračuje
Písmena „XT” označují něco zcela 
mimořádného. Jde o legendu, která začala 
už v roce 1976 a žije s námi stále dál, dnes 
dokonce v několika modelech. Jednoválcové 
cestovní enduro se za léta hodně proměnilo 
a na konci této vývojové řady jezdí pod 
označením XT660. 

V PŘÍŠtÍcH ČMn
super duke změnil pohled na svět velkých sportovních naháčů. 
Takového agresora umějí udělat jen v kTm. my se příště podíváme 
na zoubek druhé generaci s motorem 990. Je to motorka pro vás jako 
dělaná, nebo už je to prostě „moc“?
 Pište nám na e-mail redakce@cmn.cz  nebo na www.facebook.com/cmn.cz

Yamaha Xt660r (Xt660X)

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
jednoválec, OHC/4, vrtání × zdvih 
100 × 84 mm, kompresní poměr 10:1, 
vstřikování ∅ 44 mm, elektrický startér, 
mazání se suchou skříní, pětistupňová 
převodovka, sekundární převod 
O-kroužkovým řetězem

Podvozek: dvojitý trubkový rám z oceli, 
vpředu nenastavitelná teleskopická vidlice 
Paioli ∅ 43 mm, zdvih 225 (200) mm, 
vzadu ocelová kyvná vidlice s jedním 
tlumičem s nastavitelným předpětím, zdvih 
200 mm, brzdy Brembo vpředu kotouč  
∅ 298 (320) mm, dvoupístkový 
(čtyřpístkový) třmen, vzadu kotouč  
∅ 245 mm, jednopístkový třmen, pneu 
vpředu 90/90-21 (120/70ZR17), vzadu 
130/80-17 (160/60ZR17), vyplétané ráfky 
1,85“/2,75“ (3,50“/4,25“)

Parametry: délka 2240 (2175) mm, šířka 
845 (860) mm, výška 1230 (1170) mm, 
sedlo 865 (875) mm, světlá výška 210 mm, 
rozvor kol 1505 mm, úhel řízení 27° (26°), 
stopa 107 (94) mm, nádrž 15 l (3,5 l 
rezerva), olejová náplň 2,9 l

tEcHnicKé údajE

Objem 660 cm3

Výkon 35,3 kW/48 k@6000

Točivý moment 58,4 nm@5250

Hmotnost bez náplní 181/186 kg 

 (provozní)

Li
stÁrna

ListÁrnaNazdar Davide,
zaujal mě Tvůj článek o jízdách na Sachsenrin-

gu s Prospeedem v ČMN 12/2014, a tak posílám 

pár svých slov.
Už když se na této trati jel poprvé závod MS, ří-

kal jsem si, že je to sice „MickeyMouseCircuit“ 

svojí délkou, nicméně sledováním všech kuba-

tur této GP jsem pochopil, že je to jedna z nej-

větších srdcařin mezi tratěmi GP a že tak prak-

ticky není naprosto žádné místo na odpočinek.

Tak jak píšeš – ztratíš-li stopu, trest značné ča-

sové ztráty tě nemine. Tobě, s takovými zkuše-

nostmi se současnou technikou na SOUČAS-

NÝCH tratích nemusím zmiňovat, že je těžké si 

představit to fyzické i psychické nasazení a vy-

pětí v průběhu celého závodu na těch (z mého 

pohledu) „přemotorovaných bestiích“ Moto2 

a MotoGP na této trati. Možná, že srovnání sne-

se ještě Motorland Aragon a Laguna Seca, kde 

se taky pořád letí z jedné točky do druhé a ne-

zřídka ještě přes horizont (dnes se říká „slepá 

zatáčka“).
Na závěr už jen to, že ti i nadále držím palce, 

abyste s tvojí „bábou“ GSXR600 vydrželi ještě 

dlouho užívat si radost na okruzích – to víš, člen 

SOC (pozn. Suzuki Owners Club)od r. 1974 

a od 2003 LifeMember ((-:

Moje „báby“ se mnou pobyly docela dlouho 

a vždycky jsem oceňoval věrnost jezdců jedné 

značce: T350R/1972 byla v mojí 

garáži 1976–2006 (a od té doby je 

v klasikách), GT750/1976 jsem si 

užíval 1984–86. Pak do r. 1995 repa-

se a přestavba na kafáč a teprve v r. 2012 

musela do světa, aby byly finance na realiza-

ci mého životního snu RG500Gamma/1986, 

kterou jsem si koupil na úvěr v mých 64 letech 

v Hannoveru. Dobře jsem udělal, protože cca 

v r. 2011 se ceny těch GP-replik (RG500, 
RD500, NS400) 
úplně zbláznily 
a dnes bych už 
asi na ni ne-
dal peníze do-
hromady, nebo 
mohl koupit 
v podstatně 
horším stavu.
Jako „starej 
bajker“ ti, jako 
každýmu mla-
dýmu bajkero-
vi, přeju zdraví 
a aby se i celé 
tvojí rodině 
vedlo co nejlíp.
 

Ivan Benda

Od našich čtenářů

XT s cestovatelem Jardou Šímou v sedle

Jednoduché, přehledné, ale bez otáčkoměru Motor je italské provenience

Uskřípnuté palivové hadice, vad-
né napínáky rozvodových řetězů, 
blokující brzdy, na to všechno vý-
robci motocyklů již dělali svoláva-
cí akce, kdy jsou majitelé vyzýváni 
k návštěvě autorizovaných servisů 
k bezplatnému odstranění závad, 
které se objevily až po uvedení no-
vých modelů do provozu.

Ovšem teď nám přišla od 
KTM zpráva o svolávačce, kte-
rá nás opravdu pobavila. Praví 
se tam, že jde o maličký problém 
krátkého produkčního obdo-

bí, ovšem že KTM 
chce být proaktiv-
ní a informovat zá-
kazníky. A o co jde? 
O málo utažený čep 
páky zadní brzdy! 
Prý se zjistilo, že je-
den z momenťáků, 
kterým se to utaho-
valo, nebyl správně 
nastaven a je prý 
možné, že šroub 

byl utažený menším než pře-
depsaným momentem. Všich-
ni majitelé dot-čených modelů 
690 Enduro R a 690 SMC R 2014 
budou obesláni, kontrolu prý 
může provést pouze autorizo-
vaný a kvalifikovaný KTM dea-
ler. Českému kutilovi, zvyklému 
na Jawy a Škodovky „za socíku“, 
tahle zpráva zákonitě musí znít 
jako úryvek z absurdního diva-
dla. To už jsme v EU tak daleko, 
že si do servisu budeme jezdit 
utahovat jeden šroub? jr

svolávací akce 
 – kam až to může zajít?

motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
kvalita, zpracování  
Výkon/cena 

Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: 2003 – dodnes

Cena:  od 65 000 Kč
HodnocEnÍ

sErVis
Servisní prohlídka a výměna oleje každých 10 000 km/rok, specifikace oleje 10W-30, 10W-40, 
15W-40, 20W-40, 20W-50 API SE, SF, SG nebo vyšší, ventilové vůle sání 0,09–0,13 mm, výfuk 
0,16–0,20 mm po 20 000 km

• Yamaha XT 660 R, ‚07. 80000Kč. 739467018
• Yamaha XT 660 X Supermotard, ‚05. 89000Kč. 605571554
• Yamaha XT 660 X Supermotard, ‚06. 74000Kč. 602123171
• Yamaha XT 660 Z Ténéré, ‚08. 145000Kč. 602458924
• Yamaha XT 660 Z Ténéré, ‚12. 169000Kč. 608212839
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