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I když tomu budete věřit jen 
těžko, na začátku Super Té-
néré bylo TDM. Až do roku 
2010 měla Yamaha v kategorii 

cestovní enduro jediného zástup-
ce, právě tédéemku. Mezi géesy 
a V-Stromy a Varadery byla tech-
nicky dost outsiderem a za cestov-
ní enduro se dala označovat jen 
po požití silných omamných lá-
tek, i když vlastně splňovala skoro 
všechny atributy. Jenže vždy vypa-
dala jako silničák, a ne jako dob-
rodruh. Navíc poslední modelo-
vou obměnou prošla již dááávno 
v roce 2002, kdy se z 850 stala de-
vítistovka, již si od roku 2005 mů-
žete pořídit s protiblokovacím sys-
témem ABS. Podle novodobých 
zvyklostí by neměla přežít déle 
než tři roky, jenže ona tady je beze 
změn už 11 sezon, a pořád si své 
zákazníky nachází!

Donekonečna ale Yamaha tou-
hu trhu po skutečném cestovním 

enduru tédéemkou zalepovat ne-
mohla, zejména když se z této kate-
gorie stal prémiový segment. A tak 
se objevila Super Ténéré. V půlce 
devadesátek se dělala konkurence 
hondí Afriky se stejným jménem 
a řadovým dvouválcem o objemu 
750 cm3. Motor Super Ténéré teh-
dy po zvětšení objemu poháněl 
první TDM850 a postupem času 
jej inženýři vycizelovali (přesazená 
klikovka, vstřikování) až do podo-
by TDM900. A teď se kruh uzaví-
rá, neboť řadový dvouválec s pře-
sazenou klikou nová Super Ténéré 
dostala od TDM zase zpátky a při-
dala prvky, které okoukala od GS. 
Vzhledově mezi TDM a ST také 
najdete spoustu podobných detai-
lů, třeba ta přední světla… Otáz-
ka dne tedy zní – potřebuji docela 
dost drahou Super Ténéré, když za 
něco málo přes polovičku její ceny 
můžu mít TDM s desetiletími ově-
řenou a nesmrtelnou technikou? 
Jasně, nebude to svezení 1A, ale za 
ty prachy?

sedí se jinak
Na tédéemku jsem se těšil. Mám 
k téhle motorce citový vztah, žlu-
tá TDM850 první generace byla 

první silniční víceválcovou japon-
skou motorkou, na které jsem se 
kdy svezl nejprve jako spolujezdec 
(dodnes si pamatuji ten pocit, že 
jestli kamarád neubere plyn, tak 
v příští pikosekundě spadnu, ten 
zátah byl mocný) a posléze i jako 
řidič. A jak je něco poprvé… 
Když mi v Yamaze při předávání 
Petr Pastor ještě říkal, že je to old-
school a ať to beru v potaz, jen mě 
to nabudilo.

Jo, je to old-school, ačkoli kdo 
nemá zkušenosti s nejmodernější-
mi stroji, tomu TDM bude napros-
to vyhovovat. Proti té první gene-
raci je to naopak hodně moderní 
strojovna – pamatuji si širokán-
skou nádrž, daleko řídítka, vyso-
ko těžiště, prostě velkou motorku. 
Devítistovka je štíhlá a nízká, ač-
koli ta řídidla vepředu zůstala a ve 
spojení s hranatým sedlem hodně 
vzadu a stupačkami zase docela 
vepředu to dává takovou zvláštní 
ergonomii. Před deseti lety se na 
motorkách evidentně 
sedělo jinak. „Zejtra 
už na tom nechci ujet 
ani metr,“ durdil se 
David, když ke mně na 
východ dorazil v noci 
před plánovaným výle-
tem do Jeseníků a Orli-
ček s krátkou zajížďkou 
přes polská jezera, vše 
hlavně po silnicích dru-
hé a třetí třídy, za což 
nás Kytí na CBR bez-
mezně milovala. „Bo-
lej mě ruce ze řídítek, z toho hra-
natýho sedla mám otlačený stehna 
a eště na tom dost fouká!“ Dru-
hý den na téhle motorce ujel asi  
350 kilometrů, a ono se to nějak 
poddalo…

Dostatečně komfortní
Já jsem na TDM najel podobnou 
porci, ruce byly v pořádku, steh-
na jsem však taky cítil. Měřím 
o 20 cm méně než David, takže 
já takové problémy se štítkem ne-
měl, i když na dálkovou turisti-
ku by to nějaké doplňkové vyšší 
plégo chtělo. Spíše jsem bojoval 

s posazem obecně, při mé „nížce“ 
jsem byl pořád trochu v křeči a ve 
spojení s hodně měkkým stan-
dardním nastavením podvozku 
jsem po celý test nenalezl dosta-
tečnou jistotu pro krájení zatáček 
„na hraně“ (ovšem TDM nabízí 
vpředu ladění odskoku a předpě-
tí a vzadu dokonce plnou stavitel-
nost!). Sice to bylo docela zábav-
né a dalo se na to zvyknout, ale že 
bych v každé chvíli stoprocentně 
věděl, co se pode mnou děje, to 
říci nemohu.

Jenže TDM není určeno na ta-
hání stupaček po asfaltu, ale na 
komfortní svižné cestování, a to 
mu pořád jde pěkně od ruky, tedy 
od pneumatik. Na rozbitých sil-
nicích jsem měkce nastavené tlu-
miče vítal, takhle při provozu sólo 
byly zdvihy odpružení naprosto 
dostačující. 

I po tolika letech jejich exis-
tence mohu pochválit brzdy, kte-
ré kdysi krotily první generaci R1, 
síly mají dost, ačkoli kvůli té sta-
ré humpolácké páčce (v téhle ob-
lasti prodělaly motorky obrovský 
vývoj, zdánlivá drobnost a takový 
význam) a axiální pumpě nikdy 
nebudou mít počáteční stisk a cit-
livost radiálek. Já bych u téhle mo-
torky určitě sáhl po verzi s ABS.

Poctivá kovařina
Masivní není jen brzdová páčka, 
určitá nevzhlednost detailů daná 
nadbytkem materiálu je patrná 
leckde. Ovšem tohle je právě sil-
ná stránka TDM – vše působí tak 
bytelně, poctivě, rozhodně ne-
máte obavu, že po první tisícov-
ce kilometrů po českých silnicích 
budete svařovat držák stupaček. 
Navíc považte, pod sedlem je pa-
rádní úložný prostor!

Korunu tomu dává motor 
– kde jinde seženete agregát, 
který se beze změn montuje 
již jedenáct let? Vlastně přes 

dvacet, když budeme počítat 
i TDM850, no a kdybychom šli 
až ke staré Super Ténéré… Dáv-
kování vstřikování při přechodu 
ze zavřeného do otevřeného ply-
nu možná není úplně hlaďoučké, 
ale není to nic tragického, a mo-
tor jako takový mi pořád přijde 
jako smysluplný i v roce 2013. 
Sice potřebuje aspoň 2500 otá-
ček, žádné „použitelný od volno-
běhu“, ale potom nabídne krásně 
hutný krouťák, tak vhodný pro 
cestovní motocykl.

Není to lehkoběžný motor visí-
cí na plynu (další plus u cesťáku), 
spíš se jen tak převaluje a nejlépe 
je mu kolem čtyř tisíc, což podle 
digitálního budíku na jinak opět 
old-schoolové přístrojovce, nabí-
zející ovšem i palivoměr, znamená 
lehce přes 110 km/h. V tomto re-
žimu jsme se pohybovali nejčastě-
ji a výsledkem byla výborná spo-
třeba mezi 4,1 až 4,5 litru, takže 
s dvacetilitrovou bandaskou doje-
dete opravdu daleko. A když občas 
provětráte těch necelých 90 koní, 
zjistíte, že TDM dokáže být zají-
mavě dynamické i podle dnešních 
měřítek.

Jedna je tu odnepaměti a dnes patří mezi nejlevnější cesťáky, druhá se 
řadí k nejmodernější špičce své kategorie, jenže stojí ranec. Vystačíte 
s málem, nebo má cenu si připlatit? Tyhle dvě motorky mají společného 
více, než byste na první pohled řekli.

Jan Rameš
honzis@cmn.cz

foto: David M. Bodlák

Malá tDM…

…se jmenovala TDR125, měla dvoudobý jednoválec a s velkou tédéemkou ji spojoval 
dvouoký kukuč a funbikově praktické zaměření. I přes přítomnost druhé generace TDM 
zůstala TDR125 věrná původnímu designu po celá devadesátá léta. Existovala ale i ver-
ze TDR250, jež se vyráběla ještě dříve než TDM, od roku 1988 do 1993. Měla padesáti-
koňový dvouválcový motor ze sportovní TZR, což se 137kilovou motorkou mohlo dělat 
divy. Design byl ovšem odlišný, místo charakteristických vyvalených kukadel klasická 
„televize“ z osmdesátek.

Yamaha Xt1200Z 

super ténéré

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
řadový dvouválec s přesazením ojničních 
čepů o 270°, DOHC/4, vrtání × zdvih 
98 × 79,5 mm, kompresní poměr 11:1, 
vstřikování, elektronický plyn YCC-T, 
dvoustupňová vypínatelná kontrola trakce, 
dva motorové módy D-mode (Sport 
a Touring), elektrický startér, šestistupňová 
převodovka, sekundární převod kardanem

Podvozek: ocelový trubkový rám, vpředu 
plně nastavitelná USD vidlice ∅ 43 mm, 
zdvih 190 mm, vzadu hliníková kyvná 
vidlice, zdvih 190 mm, nastavitelné 
předpětí a odskok, propojené brzdy s ABS 
vpředu 2 kotouče ∅ 310 mm, čtyřpístkové 
třmeny, vzadu kotouč ∅ 282 mm, 
dvoupístkový třmen, pneu vpředu 
110/80R19, vzadu 150/70R17, vyplétané 
hliníkové ráfky 2,50“/4,00“

Parametry: délka 2255 mm, šířka 
980 mm, výška 1410 mm, sedlo 
845/870 mm, rozvor 1540 mm, úhel řízení 
28°, stopa 126 mm, světlá výška 205 mm, 
nádrž 23 l, olejová náplň 4,2 l

Objem 1199 cm3

Výkon 80,9 kW/110 k@7250

Točivý moment 114,1 Nm@6000

Hmotnost 261 kg (provozní)

Cena 359 990 Kč

techNicKé úDaje
Yamaha tDM900

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený  
řadový dvouválec s přesazením ojničních 
čepů o 270°, DOHC/5, vrtání × zdvih  
92 × 67,5 mm, kompresní poměr 
10,4:1, vstřikování, elektrický startér, 
šestistupňová převodovka, sekundární 
převod řetězem

Podvozek: hliníkový dvojitý páteřový 
rám, vpředu teleskopická vidlice  
∅ 43 mm, zdvih 150 mm, nastavitelné 
předpětí a odskok, vzadu hliníková kyvná 
vidlice s plně nastavitelným tlumičem, 
zdvih 133 mm, brzdy vpředu 2 kotouče 
∅298 mm, čtyřpístkové třmeny, vzadu 
kotouč ∅ 245 mm, jednopístkový třmen, 
pneu Dunlop D220ST vpředu 120/70ZR18, 
vzadu 160/60ZR17, lité ráfky 3,50“/5,00“

Parametry: délka 2180 mm, šířka 
800 mm, výška 1290 mm, sedlo 825 mm, 
rozvor 1485 mm, úhel řízení 25,5°, stopa 
114 mm, světlá výška 160 mm, nádrž 20 l, 
olejová náplň 4,7 l

Objem 897 cm3

Výkon 63,4 kW/86 k@7500

Točivý moment 88,8 Nm@6000

Hmotnost 226 kg (provozní)

Cena 199 990 Kč (219 990 Kč s ABS)

techNicKé úDaje

Setkání generací

Tyhle dvě motorky spojuje více, než byste si mysleli

Poctivý přehledný old-school

Ergonomie a chování podvozku léta vzniku 
nezapřou, motor však i dnes dokáže přesvědčit
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Moderní přirozenost
Na Super Ténéré od začátku cítí-
te, že tohle je nová motorka. Sed-
nete a jedete, na nic si nezvykáte. 
Ergonomie je naprosto přiroze-
ná, na japonské motorce zarazí 
akorát takhle široká řídítka, kte-
rá jsou jednoznačně super. Jenže 
ona sem naprosto pasují, neboť 
celá ST je prostě velká motorka. 
Taky váží o pětatřicet kilo víc než 
TDM, a to je občas setsakrament-
sky znát, třeba když se tohle slů-
ně pokoušíte dostat na centrální 
stojan (který TDM trestuhod-
ně postrádá). Štítek je vyšší než 
na TDM, dokonce nastavitelný 
pomocí imbusů do dvou poloh, 
ačkoli nevím, kdo a proč by ho 
dobrovolně sundával do té nižší. 
A neporovnatelně lepší je i sedlo, 
jež já osobně navíc řadím mezi ta 
nejlepší, co se v současnosti na 
motorky dává – příjemně tuhé, 
prostorné, jednoduše nastavitel-
né do dvou výšek. Na Super Té-
nérce budete muset najet oprav-
du hodně stovek kilometrů, aby 
vás z ní začalo něco bolet.

Ovladatelnost je na takovéhle 
hovádko vynikající, ale to je do 
značné míry dáno i užšími pne-
umatikami a hlavně ultra nízkým 
těžištěm. Klidně můžete jet rych-

lostí chůze a držet řídítka jednou 
rukou. Na rozbitých silničkách si 
stoupnete do stupaček a budete 
se cítit jako největší dakarista, št-
vát vás však bude obrovský kryt 
sériové koncovky výfuku na levé 
straně, který vám nedovolí posu-

nout nohu na stupačce pořádně 
dozadu.

Podvozek navzdory univerzál-
ním pneumatikám působí také 
důvěryhodnějším dojmem než 
na TDM, ale tím je Super Ténér-
ka známá. Jede se na ní tak „easy“ 
a sebejistě, až to občas zavání 
průšvihem. Na propojené brzdy 
je spoleh, ABS je v sérii, akorát 
nejde vypnout, což vás na silnici 
mrzet nemusí.

těžký převod, měkký chod
Motor má o třetinu větší objem 
a o čtvrtinu větší výkon i krou-
ťák, což také o lecčems vypovídá, 
navzdory již zmiňované nadváze 
(ovšem ta je pouze 15%). Je to ale 
ještě lepší, než čísla říkají, neboť 
ta vám neřeknou nic o chování 
pohonné jednotky.

Dvouválec pokyny od vás při-
jímá prostřednictvím elektro-
nického plynu, jenž nabízí dva 
módy, turistický a sportovní, 
a rozdíl mezi nimi je skutečně ci-
telný – nikoli ve výkonu, ale v re-
akci. Není to raketa, určitě ne ve 
srovnání se stroji typu Triumph 
Explorer nebo Honda Crosstou-
rer, ale na dynamické svezení za-
končené mastnou pokutou má 
Ténérka síly ažaž.

Mnohem důležitější je však její 
heboučký chod, jako by ani ne-
měla dva válce. Nevadí jí podtá-
čení pod dva tisíce otáček, většinu 
času vám stačí rozsah dva až čty-
ři, přes pět se dostanete, až když 
opravdu hodně spěcháte. Na šes-
tý rychlostní stupeň to moc často 
nebude, když na tři tisíce letíte už 
pětadevadesát!

Nízké otáčky znamenají také 
nízkou spotřebu. Tak nízko jako 
na TDM to nepůjde, ale pod pět 

v pohodě. Při 140 km/h ukazo-
val palubní počítač na dálnici 
okamžitou spotřebu šest a otáč-
koměr 4500, a když si uvědomí-
te, že nádrž má objem 23 litrů… 
Palivoměr bohužel není tak po-
drobný jako na TDM, které na-
víc nabízí teploměr vody, 
přístrojovka však pochopi-
telně nabízí mnohem více 
funkcí a je podstatně mo-
dernější.

Otázka peněz
Super Ténéré je bezesporu 
lepší motorka, ale o tom 
tenhle test nebyl. Je to mo-
derní motorka s moderní 
ergonomií, kryty rukou, 

lepším vyšším štítkem, karda-
nem, ABS, kontrolou trakce, 
elektronickým plynem… mám 
pokračovat? Síťka se taky lépe 
přidělávala na ní, navíc si mů-
žete sundat sedátko spolujezdce 
a použít ho jako plotnu. Ale je 

skutečně tak dobrá, že by vydala 
za dvě TDM?

Buď dvě TDM, nebo jedna Su-
per Ténéré, to je zajímavá úvaha. 
TDM je koncepčně stará motor-
ka, ale není to mrtvá motorka. 
Pokud chcete mega spolehlivého 

a vlastně docela příjemné-
ho cesťáka za pár peněz, 
můžeme TDM jen dopo-
ručit. Pokud máte pení-
ze na Super Ténéré, jděte 
do ní a získáte maximálně 
moderní pohodlnou vše-
strannou motorku. Pokud 
ne, TDM vážně není špatná 
volba. Jen si musíte pospí-
šit, výroba tohoto modelu 
totiž po dvou dekádách ne-
nápadně loni ustala a nyní 
se již jen budou doprodávat 

poslední kusy. 

Motocykly do testu zapůjčila 
firma Yamaha Motor czech.

inzerce

KaM sahají KOřeNY
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Super Ténéré je 
bezesporu lepší 
motorka, ale 
o tom tenhle 
test není

Pohodlí, ovladatelnost a celková hebkost 
dělají ze Super Ténéré medvídka na dlouhé cesty

Moderní, přehledná, informačně bohatá

V PříŠtích ČMN test MaXi sKútrŮ
Příště bude patřit hlavní test skútrům, ovšem takovým, které dokáží plně suplovat velký motocykl: Aprilia SRV 
850, Honda Integra a Yamaha Tmax. Umíte si představit, že byste v garáži měli variátorového giganta, nebo po-
třebujete k životu spojku a řadicí páčku?  Pište na e-mail redakce@cmn.cz nebo www.facebook.com/cmn.cz

VaŠe OhlasY

Filip Hlava (1. 2.): 
Já myslím, že jo. Byl to průkopník nového směru a příklad 
univerzálnosti, sám jsem ho měl 4 roky.

Marek Kvapilík (1. 2.):
Jakožto hrdý majitel 1. generace si musím mírně postesknout... 
TDM je legenda :)

Ptali jsme se vás, co říkáte na starou TDM, kterou Yamaha téměř dvou desetiletích přestává vyrábět 
a zda ji měla ve výrobním programu zachovat?…

APRILIA PŘICHYSTALA NÁVRAT CAPONORDU
Na stánku importérské společnosti A-Spirit se mimo jiné 
objeví superbike Aprilia RSV4 Factory APRC ABS se silnějším 
čtyřválcovým V motorem o výkonu 184 koní při 12.500 ot./
min. Motocykl má nové radiální monoblokové brzdy Brembo 
nebo vypínatelné ABS se třemi stupni nastavení. A do nabídky 
Aprilie se po několika letech vrátilo velké cestovní enduro 
Caponord 1200, které disponuje dvouválcovým agregátem o 
objemu 1197 ccm o výkonu 128 koní při 8500 ot./min.

BMW MÍŘÍ DO TERÉNU S NOVÝM KRÁLEM ENDUR
Hlavním tahákem motocyklové divize BMW je dlouhodobě 
velké enduro GS. Pro letošní sezónu fi rma připravila R1200GS 
se zcela novým motorem, který disponuje výkonem 125 PS při 
7700 ot/min. Motocykl má dále mimo jiné inovovaný výfukový 
systém, nové sání, zvětšenou světlou výšku o 8 mm, nový 
přístrojový panel nebo ABS ve standardním vybavení. Nové GS 
se také může jako první stroj na světě pochlubit pneumatikami 
vyrobenými pouze pro něj.

HARLEY-DAVIDSON OSLAVÍ 110 LET VÝROBY MOTOREK
Americký výrobce na veletrhu MOTOSALON hodlá oslavit 110. 
výročí od zahájení výroby motocyklů. Tomu bude odpovídat 
dvojnásobná výstavní plocha i 17 vystavovaných modelů, 
které budou představovat průřez všemi modelovými řadami 
od Sportsteru po Electra Glide, včetně strojů z limitované 
edice CVO. Před výstavní budovou bude také umístěn trenažér 
Jump Star, na kterém si budou návštěvníci moci vyzkoušet 
jízdu na H-D i bez zkušeností s řízením motocyklu. 

HONDA VYŠLA VSTŘÍC NOVÉ LEGISLATIVĚ
Společnost Honda na výstavě představí zcela nové skútry 
a motocykly odpovídající novým legislativním změnám účinným 
od ledna letošního roku.  Zákon 297/2011 Sb. nově opravňu-
je  držitele  řidičských  průkazů pro osobní automobily k řízení 
lehkých motocyklů a skútrů s objemem spalovacího motoru 
do 125 cm3, výkonem do 11kW a automatickou převodovkou. 
V této kategorii Honda představí zcela novou generaci skútru 
SH125, který díky své dvacetileté historii patří mezi nejprodá-
vanější skútry v Evropě.  Na stánku nebude samozřejmě chy-
bět ani inovovaný Skútr Honda PCX, který je nejprodávanějším 
skútrem na českém trhu v posledních dvou letech. 

KTM UKÁŽE NEJSILNĚJŠÍ SÉRIOVÝ JEDNOVÁLEC 
NA SVĚTĚ
Nezáleží na tom, zda plánujete dalekou cestu anebo jen krát-
kou jízdu městem - na stánku KTM si určitě najdete motorku 
svých snů. Pro cestovatele a dobrodruhy máme úplně novou 
KTM 1190 Adventure ve dvou verzích, pro moderní městské 
lidi je připravena další verze z úspěšné rodiny Duke, KTM 390 
Duke. Další úžasnou novinkou letošního roku je 690 Duke 
ve verzi R, nejsilnější sériově vyráběný silniční jednoválec 
na světě.

KYMCO UKÁŽE MODERNÍ STOPĚTADVACÍTKU
Značka KYMCO si prostřednictvím svého dovozce MSA 
Motorsport Accessosies připravila pro návštěvníky kromě již 
standardně širokého programu skútrů, motocyklů a čtyřkolek 
i několik novinek. Českému publiku budou poprvé představeny 
maxiskútry KYMCO K – XCT se silnými motory se vstřikováním 
paliva 125i a 300i, komfortní čtyřkolka MXU 700i 4x4 s nezá-
vislým zavěšením kol a hliníkovými koly v sériové výbavě nebo 
moderní „stopětadvacítku“ K-Pipe 125 s příhradovým rámem.

TRIUMPH SE POCHLUBÍ NOVÝMI TŘÍVÁLCI
Na stánku britské společnosti Triumph bude možné si osahat 
letošní modely Daytona 675 a 675R, které jsou vybavené zce-
la novým tříválcem  se zvýšeným výkonem o tři koně na 128 
PS a kroutícím momentem 75 Nm. Zároveň se rozšířil rozsah 
využitelných otáček až do 14.400 ot./min. V základní výbavě 
nechybí vypínatelné ABS. Sportovní verze R pak přichází s tlu-
mením Öhlins, monoblokovými brzdiči Brembo nebo rychlořa-
zením. K vidění bude i nová Trophy nebo Tiger Explorer XC.

YAMAHA S NOVÝM SKÚTREM I TURISTICKÝM EXPRESEM
Modelová řada značky Yamaha je pro sezónu 2013 oboha-
cena o několik inovovaných modelů a zcela nový skútr Aerox. 
Nové sportovně turistické modely FJR1300A a FJR1300AS 
prodělaly výrazné změny na motoru i rámu a nabízejí nyní ještě 
dokonalejší jízdní zážitek mimo jiné díky systému kontroly trak-
ce, tempomatu nebo několika palivovým mapám. Yamaha na 
výstavě  MOTOSALON představí také upravené modely TMAX 
Hyper Modifi ed ze známých dílen Walz, Lazareth a Sands, 
jejichž tvorba byla v loňském roce k vidění na motocyklech 
VMAX Hyper Modifi ed.

NOVINKY PRO ROK 2013 NA MOTOSALONU

HRAJEME O SKÚTR!
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