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n ejlépe bude začít slovy 
šéfkonstruktéra znač-
ky Triumph, Stuar- 
ta Wooda: „Chtěli jsme 

vyrobit úplně nový motocy-
kl střední třídy, takový, jaký tu 
do té doby nebyl. Aby vynikal 
nad ostatními, nejen aby za-
padal do smečky. To nešlo udě-
lat s TT600, se čtyřválcem, jaký 
dělají další čtyři světoví výrobci 
– kteří to navíc umí velice dob-
ře. Ne, takhle to nešlo, Dayto-
na 675 musela zamířit tam, kde 
ještě bylo místo…“

Stručnou a výstižnou odpo-
vědí, jak se to povedlo, může 
být citát z úst jednoho z majite-
lů tohoto stroje: „Zvuk tříválco-
vého motoru je lahůdka. Ovla-
datelnost v pomalých zatáčkách 
nemá chybu. Nejde o obyčejné-
ho tuctového japonce nebo ne-
příliš kvalitní italku, tady řídím 
motocykl s anglickou tradicí, in-
dividualitu…“

a teď fakta
Sériová výroba modelu Day-
tona 675 se rozeběhla v roce 
2006. Použitý tříválec spat-
řil světlo světa o tři roky dříve 
a na konci roku 2004 už existo-
val první prototyp. Byl to důle-
žitý moment v historii anglické 
značky, končily totiž čtyřválco-
vé modely řady 600/650. Prv-
ní model 675 vycházel z prvků 
velké Daytony a také modelu 
ST, první třírozměrná maketa 
existovala už od září 2003. Dva 
roky nato mohli poprvé obdi-
vovat novinku návštěvníci pa-
řížské podzimní motocyklo-
vé výstavy Mondial du Deux 
Roues.

Kompaktní tříválec s roz-
vodem DOHC a vyvažovacím 
hřídelem měl hmotnost pou-
hých 58 kilogramů a byl zasa-
zený do dvojitého páteřového 
rámu z lehkých slitin. Hned od 
prvních okamžiků se také za-
čala připravovat nahatá verze. 
Tři roky po uvedení Daytony 
675 na trh přišla její moderni-
zace. Motor zůstal beze změny 
včetně kompresního poměru, 
vrtání a zdvihu, ale přepra-
covaná byla hlava válců. Kryt 
z hořčíkové slitiny ztratil 0,3 kg 
na hmotnosti, uvnitř jste našli 
nové ventily, sedla a odolněj-
ší ojnici, změnil se tvar vaček, 
přepracovaný byl také klikový 
hřídel. Výkon se zvýšil o 3 koně 
při snížení hmotnosti o 3 kg. 
Také výfukové potrubí doznalo 
změny, jeho novou konstruk-
cí se ušetřilo půl kila a zlep-
šila se dynamika výfukových 
plynů. Zkrácením sacích hr-

del se dosáhlo zvýšení výkonu 
ve vyšších otáčkách a vylepše-
né vstřikování, které je naladě-
no pro každý ze šesti rychlost-
ních stupňů zvlášť, což pomáhá 
i agresivnějšímu jízdnímu sty-
lu, utlumilo nepříjemné šku-
bání v nízkých otáčkách. Pří-
jemně překvapila akcelerace ve 
středních otáčkách. Právě sem 
se také hodí poznámka o nej-
větší přednosti tohoto modelu, 
který disponuje točivým mo-
mentem dvouválce a výkonem 
a otáčkami čtyřválce. 

Špičkové komponenty
Také podvozek doznal vylep-
šení, tlumiče Kayaba byly vy-
baveny nastavováním rych-
lého i pomalého tlumení při 
stlačení. Čtyřpístkové přední 
brzdy Nissin si udržely kva-

litu původní verze, od roku 
2009 byl však použitý typ mo-
noblok a radiální montáž je-
jich účinek ještě vylepšila. De-
sign pokračoval v nastaveném 
kurzu sportovního motocyklu, 
změnu pocítila přední část 
s přepracovaným vzduchovým 
vstupem a tvarem světlometů. 
U první verze mnozí majitelé 
doporučovali výměnu nižšího 
originálního plexi za vyšší ces-
tovní, u druhé verze byl už ten-
to problém vyřešen. 

Triumph si ale od prvních let 
výroby Daytony neporadil s či-
telností údajů na přístrojovém 
panelu, přičemž příliš čitelná 
nebyla hlavně signalizace za-
řazeného rychlostního stupně 
a počet ujetých kilometrů. Byla 
to však jen maličkost na kráse 
tohoto originálního anglické-
ho sportovce. Zvyknout jste si 
museli také na ovládání poně-
kud hrubší převodovky. Obě 
verze si proti japonské a ital-
ské konkurenci udržely poně-
kud jiný posaz. Vyšší zadní část 
s tvrdým sedlem přinesla sice 
trochu větší tlak do rukou, ale 
řízení šlo i tak velice snadno. 

V roce 2011 se nabídka roz-
šířila ještě o model 675R. Od 
základní verze jste erko pozna-
li například podle zlaté před-
ní vidlice Öhlins, brzd Brem-
bo nebo výfukové koncovky 
Arrow. 

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
tříválec, DOHC/4, vrtání x zdvih 
74 x 52,3 mm, kompresní poměr 12,65:1, 
vstřikování ∅ 44 mm, elektrický startér, 
šestistupňová převodovka, olejová náplň 
3,5 l, sekundární převod řetězem
Podvozek: hliníkový dvojitý páteřový rám, 
vpředu USD vidlice Kayaba ∅ 41 mm, zdvih 
120 mm, vzadu hliníková kyvná vidlice 
s nastavitelným čepem a tlumičem Kayaba, 
zdvih 130 mm, obojí plně nastavitelné 
(rychlá/pomalá komprese vpředu i vzadu), 
brzdy Nissin vpředu 2 kotouče ∅ 308 mm, 
čtyřpístkové radiální třmeny, vzadu kotouč 
∅ 220 mm, jednopístkový třmen, pneu 
vpředu 120/70ZR17, vzadu 180/55ZR17, 
lité hliníkové ráfky 3,50“/5,50“
Parametry: délka 2010 mm, šířka 
700 mm, výška 1120 mm, sedlo 830 mm, 
rozvor 1395 mm, úhel řízení 23,9°, stopa 
89,1 mm, statické rozložení hmotnosti 
52/48 %, nádrž 17,4 l

triumph Daytona 675 
(2009)

Objem 675 cm3

Výkon 94 kW/128 k@12 600

Točivý moment 73 nm@11 750

Hmotnost 186 kg (provozní)

tECHniCKé úDajE

motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
kvalita, zpracování  
Výkon/Cena 

Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: 2006 – dodnes

Cena:  od 90 000 Kč
HoDnoCEní

sErVis
Servisní prohlídka a výměna oleje každých 10 000 km, olejová náplň 3,5 l, specifikace oleje 
10W50, ventilové vůle sání 0,10–0,20 mm, výfuk 0,275–0,325 mm

V PŘíŠtíCH ČMn
Podobně jako u Raptoru 650, kde šlo o kombinaci motoru Suzuki SV650 
a italského designu, jde v  případě Cagivy navigator 1000 o spojení 
motoru Suzuki Tl1000 a italského pohledu na velké cestovní enduro. 
Jaké jsou vaše vzpomínky na tenhle dvouválec? 
Napište nám na e-mail redakce@cmn.cz nebo na www.facebook.com/cmn.cz

musí být dvě zrcátka?
Dotazy do Poradny zasílejte na 
poradna@cmn.cz nebo přes  
www.bikes.cz/otazky, kde najdete 
i všechny v ČMN dosud vyšlé poradny.  

Připravil: Jan Rameš 
foto: RZ

dobrý den, vlastním motorku Yama-
ha Virago 535, r. v. 1997 a chtěl bych 
se optat, zdali by vadilo na STk jen 
levé zrcátko. nebo je to povinnost, 
mít na motorce dvě zrcátka?

děkuji, Bartoš
Tak tento dotaz byl krátký a jas-
ný a vyjádření Martina Nová-
ka z tiskového oddělení Minis-
terstva dopravy přišlo obratem. 
Motocykl musí na STK v tom 

stavu, v jakém byl homologován. 
Od 1. července 1995 však musí 
mít motocykl, u něhož je rych-
lost vyšší než 50 km/h, zrcátka 
dvě, tedy levé i pravé. Tudíž po-
kud má motorka jen jedno, přes 
STK by projít neměla. 

Zrcátka může vybrat každý 
dle svého vkusu, jen musí být 
homologovaná a dvě!

Jako dělaný 
pro závodění

TenTo Víkend
Peklo po dvacáté

T ento víkend, vlastně už 
ode dneška 29. května, se 
opět po roce otevírají brá-

ny známého lomu v srdci Ra-
kouska, kam se každoročně 
sjíždějí ti největší maniaci na 
dvou kolech.

Už po dvacáté se tu pojede 
jeden z nejdrsnějších závo-
dů světa – Erzbergrodeo. Od 
čtvrtka vyřazovací sprinty do 
vrchu – Rocket Ride, od pátku 
Iron Road Prologue – tedy dal-
ší sprint, ale už formou „kva-
lifikace“, kterého se účastní 
všech 1500 jezdců (a to jak 
v pátek, tak i v sobotu) a ze 
kterého pak pětistovka nejlep-
ších postupuje do nedělního 

čtyřhodinového Red Bull Hare 
Scramble. Extrémní trať měří 
více než 30 km a má víc kon-
trolních stanovišť (letos čty-
řiadvacet) a kdo kam za čtyři 
hodiny dojede, tak se umístí. 
Bavíme se tu ale o nejtěžším 
závodě, a těch, kdo projede cí-
lem, je hodně málo – minulý 
rok čtrnáct, předminulý do-
konce jen sedm z 500 jezdců!

Jaký adrenalin to je pro jezdce, 
takový adrenalin je to i pro divá-
ky. V klidu vás nenechá ani do-
provodný program. Jet-ski a MX 
freestyle show, zajímavé je se-
tkání s nejlepšími jezdci a úplně 
největší úlet je pak páteční jíz-
da městečkem Eisenerz – před-

stavte si pár tisíc „ofrouďáků“ 
vyhecovaných do maxima... 
A nezapomeňte fandit českým 
jezdcům, letos jich tu čeká-

me opět několik, objeví se mezi 
nimi např. i náš dakarský jez-
dec David Pabiška. Více info na  
www.erzbergrodeo.at. dmB

Pro-
gram le-
tošního MDA ride dne za-

číná v sobotu 21. 6. od 10 hodin 
na pražském Hořejším nábřeží 
(u botelu Admirál) a pro každé-
ho návštěvníka je připraven den 
plný zábavy. Výtěžek z prodeje 
předmětů či služeb pak jde na 
dobrou věc: na pomoc postiže-
ným zákeřnou nemocí.

 Káďo, za hlavního organi-
zátora, na co bys chtěl letos 
motorkáře nalákat?
Skoro by se slušelo vyjmenovat 
celý program, ale samozřejmě 
největším „lákadlem“ je Spanilá 
jízda Prahou, která odstartuje ve 
13.30 a spolu s motocykly všech 
značek pojedou i krásné Fordy 
Mustang. Ve vozech partnerské-
ho Ford Mustang Clubu se pove-
zou i „naše“  dystrofické děti… 
Nikon bude zase dělat okamži-
tou krásnou fotku na motocy-
klu Harley-Davidson, odvážní si 
budou moci zkusit jízdu po zad-
ním kole na trenažéru Quantya 
Wheelie, firma Medovník nám 
osladí den svými dorty  a návr-
hář Osmany Laffita bude podepi-
sovat speciální limitovanou edici 
T-shirts atd, atd. 

Kapela Strahov, Petr Vondrá-
ček s Lokomotivou a jako host 
Vladimír Hron – tak ti se budou 
starat o dobrou náladu – pod 
taktovkou herce a prince Mirka 
Šimůnka a motospíkra Majkla 
Vebera.

Hlavní „atrakcí“  a zlatým hře-
bem bude asi (jako každý rok) 
dražba osobně zaslané košile od 
Willie G. Davidsona s jeho pod-
pisem. Pokaždé nás potěší, že 
nám popřeje úspěch, a my ho 
také o výsledku akce 
informujeme.

 Přijít ale může 
kdokoliv i bez mo-
torky, rodiny s dět-
mi nevyjímaje? 
Každý může zjistit, 
že motorkáři nejsou 
žrouti malých dětí 
a naopak, toto bene-
fiční setkání může 
mnohým motorká-

ře představit 
v tom lepším svět-

le. Pokaždé se i média, se kterými 
dělám rozhovory, diví, proč a jak 
jsme se takto rozhodli pomáhat. 
Právě na této akci, která je zába-
vou – a výtěžek jde na dobrou 
věc, si návštěvníci, nemotorkáři 
uvědomují, že někdy obraz o ně-
kterých lidech může být mylný 
a že opravdu se lidi dělí na ty, co 
chtějí, a na ty, co nechtějí pomo-
ci. Lépe řečeno – jsou lhostej-
ní. Není lepší uznání naší snahy, 
než když třeba loni přišla těsně 
před Jízdou na náplavku babič-
ka a když jí děvčata vysvětlila „si- 
tuaci“,  odpověděla: „To nevadí, 
že jsou tu ty motorky, já chci dát 
taky něco do kasičky.“

 Nemůžu přejít, že dystro-
fikům v letošním roce svoji 
přízeň vyjádřil i Karel Gott...
Ano, tahle zpráva proletěla mé-
dii a nám to samozřejmě moc 
pomohlo. Osobně jsem se s pa-
nem Gottem setkal a na slav-
nostním večeru nadačního fon-
du PQR Prahy 5 převzal z jeho 
rukou šek. Velký dík patří před-
sedkyni nadace paní Olze Kely-
manové Menzelové, která – spo-
lu s vedením – uznala náš projekt 
hodný pomoci. Musím také zmí-
nit magistru Dianu Bubníkovou 
a mnoho dalších lidí z MČ Pra-
hy 5, kteří „v tom jedou s námi“. 

Budu moc rád, když přivítáme 
v sobotu 21. června na náplavce 
Hořejšího nábřeží zase o něco 
víc motorkářů než loni. A po-
zor, soutěž o nejhezčí motocykl 
vyhrál zelený Simson…  Takže 
žádný mindráky! 

zpovídala lichtenbergová H. 
foto: MDA

mda ride je jízda
RozHoVoR

Josef Kadeřábek – Káďa (vpravo) s vydražitelem košile od Willie G. Davidsona 
na MDA Ride 2013

Jízda pro ty, kteří bojují se zákeřnou svalovou dystrofií

TeCHnICká PoRadna


