
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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