
CHLÉB A HRY
UŽITNÁ HODNOTA ČTYŘKOLKY BÝVÁ OBVYKLE VE SROVNÁNÍ 

S MOTOCYKLEM NÁSOBNĚ VYŠŠÍ – ALESPOŇ V PŘÍPADĚ 
TĚCH PRACOVNÍCH, MEZI KTERÉ PATŘÍ I TGB BLADE. 

JAK JE TO ALE S FAKTOREM ZÁBAVY? 
Text Petr Poduška / Foto David M. Bodlák

Čtyřdobý kapalinou chlazený vidlicový dvouválec, 
997 cm3, 61 kW (83 k), dvojitý kolébkový rám z oce-
lových trubek, nezávislá dvojitá A-ramena vpředu 
a vzadu, 2× kotoučová brzda vpředu a vzadu, rozvor 
1445 mm, výška sedla 935 mm, pohotovostní hmot-
nost 451 kg, objem nádrže 23 l, cena 249 990 Kč

TGB Blade 1000 LT EPS

Litrový Blade na pohled vypadá jako 
zmenšenina traktoru, která se bude 
dobře hodit na tahání dříví z lesa, ale 

sotva na sbírání zásadních adrenalino-
vých zážitků. Váží skoro půl tuny, ložnou 
plochou nosičů se může měřit s menším 
pick-upem a výbava čítající tažné zaříze-
ní, naviják či uzávěrku obou diferenciá-
lů dává jasně najevo, že tady jde hlavně 
o praktičnost. I v oblasti pracovní mó-
dy se však trendy posunuly hodně do-
předu a ani TGB neztrácí krok s dobou.
Příkladem budiž třeba pohledné hliníko-
vé ráfky nebo LED pásky denního sví-
cení, vkusně zakomponované do před-
ní masky. Za moderním designem celku

pokulhávají snad jen některé detaily, ja-
ko přístrojový panel nebo ovládací prvky. 
Ty vypadají poněkud titěrně v kontrastu 
s celkovou robustností 
Blada, již podtrhují ma-
sivní nárazníky a pneu-
matiky, které mu dodá-
vají respekt obrněného 
transportéru. 

Ani rozměrná dvou-
sedačka, vzadu opat-
řená opěradlem jako 
z ušáku, zrovna neláká 
k tomu, zajet si po dobře odvedené prá-
ci s kamarády trochu zaskotačit na mo-
tokrosovou trať nebo do lomu. Jenže po 

prvním přidání plynu a pár zatáčkách pro-
jetých „dveřmi napřed“ se ukáže druhá 
tvář Blada. V jeho ohromných útrobách 

totiž dříme překvapi-
vě živý vidlicový dvou-
válec se čtyřventilovou 
technikou, rozvodem 
SOHC a elektronickým 
vstřikováním paliva, je-
hož maximální výkon 
83 koní dokáže rázem 
proměnit hrocha v ga-
zelu. Stačí nastavit pá-

ku voliče rychlostí do polohy H a povypí-
nat všechny přídavné pohony. Při práci 
v lese (nebo úmyslném brodění bahnem) 

SPORTOVNÍMU VYŽITÍ 
SE NEBRÁNÍ ANI 

BOHATĚ DIMENZOVANÝ 
PODVOZEK.
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přijde elektronicky ovládaná funkce 4x4 
a samostatně vypínatelné uzávěrky před-
ního a zadního diferenciálu vhod každou 
chvíli, jejich služba však prakticky končí 
se složením posledního polena do kůl-
ny a odpojením vozíku. Když zbyde čas 
na oblíbené kratochvíle – ať už je to za-
metání okolních polňaček párem zad-
ních Maxxisů Bighorn, nebo skok daleký 
z přilehlé meze, samotný pohon zadních 

kol se postará o tu správnou legraci. Bez 
elektrického posilovače řízení by se však 
gymnastika na tak těžkém stroji proměni-
la v kulturistiku. 

Sportovnímu vyžití se nebrání ani bo-
hatě dimenzovaný podvozek. Všechna 
kola jsou zavěšena na nezávislých dvo-
jitých A-ramenech a odpružena tlumiči 
EVO, které s přehledem konzumují i hlu-
boké díry v cestě a Blade tak – i díky svojí 

hmotnosti – po kostrbatém povrchu pluje 
s velkou grácií. Komfortní sériový set-up 
lze díky nastavitelnému předpětí všech 
čtyř pružin celkem snadno přizpůsobit 
sportovnějšímu, či dokonce adrenalino-
vému stylu jízdy. A když je třeba trochu 
zkrotit vášně, v záloze čekají připravené 
čtyři výkonné kotoučové brzdy, které ko-
los zpomalí či zastaví s lehkostí a samo-
zřejmostí, jako by vážil o sto kilo méně.  

Blade je mnohem víc než pomocník do 
chalupy nebo na farmu. Má v sobě sílu 
pivovarského valacha, ale i  obratnost 
dostihového plnokrevníka. Dlouhý pod-
vozek mu dává stabilitu při jízdě do sva-
hu, ale nepřekáží při driftování, kvalitní 
odpružení zvládne hodně náročný terén 
a motor v kombinaci s univerzálním na-
laděním variátoru umí zabrat v tahu i ve 
sprintu. Za jedny peníze tak dostanete 
vlastně dvě čtyřkolky. 

Verdikt

1  MINIMALISMUS  přístrojového panelu  
se projevuje na horší přehlednosti. Infor-
mací je tu ale dostatek.

2  V RÁJI PÁČEK  se pravá ruka zorientuje 
snadno. Také ovládání uzávěrek a před-
ního pohonu je intuitivní.

3  KOMPONENTY  podvozku jsou bez-
pečně chráněny před poškozením. Před-
pětí pružin nastavíte raz dva.

4 ŘADICÍ PÁKA  se moc často ke slovu 
nedostane, většinu práce obstará auto-
matický variátor. Její chod je však lehký. 

DLOUHÝ ROZVOR OCENÍTE VE STOUPÁNÍ, 
POSILOVAČ ŘÍZENÍ SE HODÍ STÁLE.
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