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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT 
Práce je zaměřena na popis konstrukce, která je typická pro motor enduro motocyklu a popi-
suje jeho hlavní části. Další náplní práce je shrnutí informací o vybraných typech enduro 
motocyklů a jejich pohonných jednotkách. Výkon každého motocyklu je zobrazen výstupním 
grafem z dynamometru. Dále jsou popsány servisní intervaly vybraných motocyklů, které 
odpovídají dosahovaným výkonům. Motory enduro motocyklů byly porovnány s motory 
motokrosových motocyklů. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Enduro, motocykl, Mezinárodní motocyklová šestidenní, motokros, klikový hřídel, spojka, 
ventily, DOHC, rozvodový mechanismus, vačkový hřídel, karburátor, WR 450F, DR-Z 
400E, 250 EXC-F, CR-F 450X, YZ 450F, CR-F 450R, Keihin FCR39.  

ABSTRACT 
Bachelor thesis deals with the description of typical enduro motorcycle engine and describes 
its main parts. Next volume concern about chosen types of enduro motorcycles and its en-
gines. Achievement of every single engine is shown in dynamometric diagrams. Maintenance 
schedule which is affected by given achievements is shown in tables. The engines of enduro 
motorcycles have been partly compared with motocross motorcycle engines. 

KEYWORDS 
Enduro, motorcycle, International six days enduro, motocross, crankshaft, clutch, valves, 
DOHC, timing mechanism, camshaft, carburetor, dynamometric diagram, WR 450F, DR-Z 
400E, 250 EXC-F, CR-F 450X, YZ 450F, CR-F 450R, Keihin FCR39. 
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ÚVOD 

ÚVOD 
V porovnání se začátky vývoje motocyklů, kdy bylo cílem vytvořit spíš kolo, na kterém by 
nebylo nutné šlapat, jsou dnešní motocykly vysoce složitá zařízení na vysoké technické úrov-
ni. Aby motocykl odpovídal přesně parametrům a účelu, jaký od něj požadujeme, musí být 
zkonstruován za přesným účelem a do určitých podmínek. Motocykly by tedy teoreticky sta-
čilo rozdělit z hlediska jejich určení na silniční a terénní. Protože jsou ale i v jízdě v terénu 
velké rozdíly a hlavně nároky na motocykl, i zde existuje mnoho kategorií motocyklů urče-
ných pro jednotlivé disciplíny, jako jsou enduro, motokros, případně plochá dráha a z části 
motard. 

Ačkoliv motocykly pro enduro a motokros vypadají z dálky velice podobně, skládají se 
z  rozdílných celků, které musí splňovat odlišné nároky. Nejmarkantnější rozdíly mezi moto-
cykly na motokros a enduro spočívají v: 

1. Odlišném seřízení tlumičů. 

2. Sklonu přední vidlice. 

3. Rozvoru. 

4. U motocyklu na motokros absenci předního světla, elektrického startéru a akumu-

látoru, tedy i alternátoru pro jejich napájení. 

5. Motoru s jinými parametry a výkony. 

Tato práce se zabývá pouze hnací jednotkou motocyklu, tedy jeho motorem. Motor enduro 
motocyklu je část motocyklu, která vyžaduje největší údržbu, a od jeho parametrů odvíjí nej-
vyšší měrou vlastnosti celého motocyklu. Obsahem práce je porovnání nejrozšířenějších 
enduro motocyklů z hlediska konstrukce, výkonu a požadavků jejich motorů a to na takové 
úrovni, aby i případný zájemce o nákup enduro motocyklu měl potřebné informace a znalosti. 

Protože tato práce je zaměřená na jednoválcové motory enduro motocyklů, záměrně se budu 
zabývat pouze moderními motocykly, které mají jednoválcový motor a jsou určeny pro endu-
ro soutěže. Tedy takzvaná sportovní endura, neboli laicky nazývaná „ostrá endura“. Záměrně 
tedy vynechávám silniční a cestovní endura z toho důvodu, že nemají ve většině případů jed-
noválcový motor a také se v některých případech nejedná o endura v pravém slova smyslu. 
Sportovní enduro motocykly mají typicky zdvihový objem do 450 ccm, některé starší typy až 
600 ccm. Jediným více válcovým motocyklem z kategorie závodních endur je Aprilia 
RXV 450 a 550, která disponuje dvouválcovým motorem do V o zdvihovém objemu dle 
označení typu. Kromě Aprilie RXV 450 a 550 má každý další terénní motocykl jednoválcový 
motor a  bude tedy předmětem této práce.  

Protože na enduro motocyklu jezdím již pátým rokem, i když pouze na hobby úrovni, 
k vypracování této práce použiji jak dostupné prameny, tak i své vlastní již nabrané poznatky 
a zkušenosti. Celkové hodnocení motocyklu může být často velice subjektivní. 
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HISTORIE 

1 HISTORIE 
1.1 POČÁTKY ENDURA - CO SE SKRÝVÁ ZA JEHO NÁZVEM 
Slovo enduro je neodmyslitelně spojeno s jednou z nejznámějších enduro soutěží a tou je Me-
zinárodní motocyklová šestidenní, která je nejstarší motocyklovou soutěží v kalendáři FIM. 
Tato soutěž se datuje od roku 1913, kdy se poprvé konala ve Velké Británii. Nicméně první 
a druhá světová válka přerušily konání této soutěže. V meziválečném období byla nejčastěj-
ším místem konání Velká Británie. Od samého počátku se jednalo o soutěž jednotlivých 
týmů, která si kladla za úkol prověřit odolnost a vytrvalost jak jezdců, tak i jejich strojů. Dů-
ležitým faktem je, že reprezentační team tehdejšího Československa s motocykly JAWA pat-
řil k nejlepším a nejúspěšnějším tehdejší doby. Svědčí o tom zisk sedmnácti světových trofejí 
v této soutěži. Na Československém území se navíc tato prestižní soutěž desetkrát konala. 

Jak již bylo řečeno, první soutěž typu enduro se konala téměř před 100 lety. Ačkoliv je složité 
najít nějaké informace, týkající se prvních enduro motocyklů, můžeme počátky enduro moto-
cyklů datovat právě kolem počátku 19. století. Prvními endury byly ve Velké Británii vyrábě-
né Scrambles. 

 

Obr. 1 Zahájení 34. Mezinárodní motocyklové šestidenní ve Zlíně, rok 1958 [2] 
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KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ JEDNOVÁLCOVÉHO MOTORU ENDURO MOTOCYKLU 

2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ JEDNOVÁLCOVÉHO MOTORU 
ENDURO MOTOCYKLU 

V této kapitole je popsána konstrukce typického motoru použitého v enduro motocyklu. Jako 
inspirace a zdroj informací byla použita kniha „Teorie a konstrukce motocyklů 1“ [1] a dále 
vlastní vědomosti. 

2.1 TYP MOTORU 
V moderních enduro motocyklech jsou použity 2 typy motorů. 

a) čtyřdobý 
b) dvoudobý 

V poslední době je motor dvoudobý vytlačován motorem čtyřdobým. Každý z nich má však 
své specifické výhody i nevýhody, které budou dále popsány. Pro pochopení výhod i nevýhod 
obou typů je nejprve nutné vysvětlit funkci obou motorů 

2.1.1  ČTYŘDOBÝ MOTOR 
U čtyřdobého motoru se pracovní cyklus skládá ze 4 po sobě jdoucích fází, kterými jsou: 

1) Sání 
2) Stlačení (komprese) 
3) Výbuch (expanze) 
4) Výfuk  

Jedinou pracovní fází je expanze a ta proběhne pouze 1x za 2 otočení klikové hřídele. Celý 
pracovní cyklus probíhá nad pístem a objem klikové skříně je nevyužitý. Výměna náplně vál-
ce je uskutečněna pomocí ventilů ovládaných pomocí vačkových hřídelů.  

 
Obr. 2 Pracovní fáze čtyřdobého motoru[10] 
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KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ JEDNOVÁLCOVÉHO MOTORU ENDURO MOTOCYKLU 

2.1.2 DVOUDOBÝ MOTOR 
U dvoudobého motoru jsou stejné děje, jako u čtyřdobého, protože je ale využit i prostor kli-
kové skříně, vždy 2 děje probíhají současně. To znamená, že expanze proběhne 1x za 1 oto-
čení klikové hřídele. Kliková skříň má funkci dmychadla a tlačí směs do válce. Výkonné 
dvoudobé motory mají proměnnou velikost výfukového kanálu, jedná se o břit, který se za-
souvá nebo vysouvá do výfukového kanálu, toto zařízení je známé jako výfuková přívěra. 
Dvoudobý motor využívá ztrátové mazání, což je považováno za jednu z jeho největších ne-
výhod. 

  

Obr. 3 Pracovní cykly dvoudobého motoru [10] 

2.1.3 SROVNÁNÍ DVOUDOBÉHO A ČTYŘDOBÉHO MOTORU 
U nejnovějších enduro i motokrosových motocyklů převládají čtyřdobé motory. Avšak stále 
mnoho, převážně evropských výrobců vyrábí i dvoudobé motocykly. Protože se ve většině 
případů jedná o sportovní motocykly, emise motoru nejsou důležité a nemusí být brány 
v úvahu.  

Výhody a nevýhody dvoudobého motoru jsou následující: 

+ Absence celého rozvodu, tedy vačkových hřídelů, rozvodového řetězu a ventilů. 
+ Ve srovnání se čtyřdobým motorem při stejném objemu mnohem vyšší výkon, který je 

způsoben tím, že na každé otočení hřídele je jedna expanze. 
+ Vzhledem k menšímu objemu a absenci rozvodu je motor mnohem lehčí a kompakt-

nější. 
+ Údržba motoru a výměna pístu je mnohem jednodušší úkon než u motoru čtyřdobého. 
− Dvoudobý motor vyžaduje speciálně laděný výfuk, který zabírá poměrně dost místa. 
− Palivo musí být namícháno s olejem ve správném poměru. Pokud tomu tak není, či je 

pouze směs oleje a benzínu špatně promíchána, motor se zadře. 
− Motor má menší účinnost, tedy větší spotřebu paliva. 
− Ačkoliv dvoudobý motor nemá ventilový rozvod, disponuje tzv. výfukovou přívěrou, 

která vyžaduje údržbu. 
− Nemá velký točivý moment ve spodním rozsahu otáček. Dvoudobé motory vyžadují 

provoz ve vysokých otáčkách.  
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Mnoho motocyklistů volí dvoudobý motocykl převážně z ekonomických důvodů. Zde je pří-
klad ceny opravy či repase dvoudobého a čtyřdobého motoru, který se zadřel například vli-
vem chyby v mazání motoru. Dvoudobý motor se obyčejně zadře pouze ve válci, zatímco 
čtyřdobý motor, pokud by skutečně například vytekl všechen olej například přetrženou olejo-
vou hadicí, vypadlou zátkou, nebo proraženou olejovou vanou, by se mohl zadřít na vačko-
vém hřídeli, na klikovém hřídeli a také ve válci. Častým problémem však bývá zanedbání 
kontroly ventilových vůlí, což může způsobit přehřátí ventilu, jeho upadnutí a následné zniče-
ní pístu, hlavy motoru, nikasilového povrchu válce a zničení zbývajících 3 či 4 (Yamaha) ven-
tilů. Podobná škoda nastane i při přetržení či přeskočení rozvodového řetězu. Důležitý je také 
fakt, že v dnešní době jsou přinejmenším výměny pístu předepsané po určitých motohodi-
nách. U čtyřdobých motorů se mění i ventily a ojnice. Je nutné si uvědomit, že dále popsané 
ceny jsou pouze za náhradní díly. 

Dvoudobý motor- uvažujme KTM 250 EXC 

Tabulka 1. Příklad ceny opravy dvoudobého motoru 

Díl Cena  (Kč) 
Pístní sada 3100 
Výbrus a nový nikasil povrch 3000 
Těsnění 500 
Dohromady 6600 

 

Čtyřdobý motor- uvažujme Yamaha WR 450 F- upadlý ventil 

Tabulka 2. Příklad ceny opravy čtyřdobého motoru 

Díl Cena (Kč) 
Pístní sada 4000 
Výbrus a nový nikasil povrch 3000 
5x ventil 14000 
Ojniční sada 4000 
Těsnění 700 
Dohromady 25700 
 

Dvoudobý motor má obvykle nižší životnost, čtyřdobý motor bude vyžadovat repasi po mno-
hem delším časovém úseku, nicméně jakákoliv oprava čtyřdobého motoru je velice drahá, 
proto i v dnešní době mají dvoudobé motocykly stále velkou skupinu zastánců. Vzhledem 
k tomu, že většina moderních endur má čtyřdobé motory, tato práce je primárně zaměřená na 
ně. 

Výhody a nevýhody čtyřdobého motoru tedy jsou: 

+ Mnohem lepší průběh výkonu a točivého momentu, možnost použití v širokém spektru 
otáček, což je pro enduro sport významnou výhodou. 

+ Mazání je bezztrátové, motor tolik nekouří, emise jsou mnohem lepší. Nemusí se mí-
chat směs oleje a paliva. 
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+ Menší spotřeba paliva. 
+ V dnešní době téměř stejný litrový výkon jako dvoudobý motor. 
− Mnohem složitější a dražší údržba. 
− Obvykle je těžší. 

2.2 KLIKOVÝ HŘÍDEL 
Klikový hřídel je v motoru za účelem přeměny pohybu přímočarého na pohyb rotační, který je 
přenášen přes převodovku a sekundární převod na zadní kolo. Klikové hřídele existují 
v několika provedeních. Buď mohou být celistvé, které se velice často vyskytují u více válco-
vých silničních 4taktních motocyklů, nebo skládané, jako na obrázku níže.  

Protože u většiny terénních motocyklů jsou použity ojnice s nedělitelným spodním okem, 
tedy ojnice vykované z jednoho kusu, kliková hřídel musí být skládaná. Spojení součástí kli-
kového hřídele je realizováno nalisováním. Po nalisování musí vždy být ověřeno správné vy-
vážení klikového hřídele, které je velice důležité. Musí být také zkontrolována souosost kli-
kových ložisek. Na skládaných klikových hřídelích jsou použita valivá ložiska, zatímco na 
celistvých kluzná.  Na klikový hřídel je připojen alternátor, setrvačník, olejové čerpadlo 
a vodní čerpadlo chladícího okruhu.  Přes ozubený převod se také připojuje startér. U jedno-
válcových motorů jsou navíc použity vyvažovací hřídele. Kliková hřídel je odlitek obrobený 
třískovým obráběním a broušením funkčních ploch. 

 

 

Obr. 4 Pohled na jednotlivé součásti skládané klikové hřídele Yamaha WR 450F(K7) [6] 
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2.3 OJNICE 
Ojnice slouží ke spojení pístu a klikového hřídele. Existují 2 druhy ojnice: 

a) S děleným spodním okem 
b) Celistvá 

Ojnice u motoru používaného u enduro motocyklu je většinou celistvá. Ložisko na klikovém 
hřídeli je valivé jehličkové a na ojničním čepu kluzné. Ojnice je zpravidla výkovek dále obro-
bený třískovým obráběním, funkční plochy pro uložení ložisek jsou broušené. Ojnice jsou 
vyráběny z vysokopevnostní oceli. 

 

Obr. 5 Ojniční sada (ložisko, ojnice, ojniční čep) KTM 250 EXC-F[17] 

2.4 PÍST 
U enduro motocyklů je píst nejvíce namáhanou součástí, která vyžaduje mnoho pozornosti při 
servisních operacích. Jeho funkcí je transformovat tlak ve spalovacím prostoru na sílu, která 
je vedena přes ojnici na klikový hřídel. S ojnicí je píst spojen pístním čepem. Kvůli tomu, že 
kliková skříň musí být utěsněna od spalovacího prostoru, má píst několik pístních kroužků, 
které jsou pružné a kloužou po válci. U čtyřdobých enduro motocyklů bývají 3 pístní kroužky, 
2 jsou těsnící a jeden stírací. 

Co se týče dvoudobých motocyklů, píst funguje ještě jako ovládací šoupátko pro přepouštěcí 
kanály, jeho konstrukce je tedy odlišná od pístu pro čtyřdobý motor. 
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Obr. 6 Pístní sada (pístní kroužky, píst, pístní čep, pojistné kroužky WR 450F (2008) [6] 

 

Obr. 7 Pístní sada dvoudobého motoru KTM 250EXC (2008) [6] 

Životnost a vlastnosti pístu závisí na jeho konstrukci. Čím delší má píst plášť, tím lepší má 
vedení ve válci, lépe po válci klouže, klopná síla je menší, lépe předává teplo do stěny válce. 
Avšak píst s příliš dlouhým pláštěm by byl nevhodně těžký.  

Protože u motoru enduro motocyklů je nutné snížit hmotnost všech součástí motoru, co nejví-
ce to jde, kvůli dynamickým silám, i píst enduro motocyklu je velice krátký. Enduro motocy-
kly jsou postaveny za účelem dosažení nejmenší hmotnosti a vysokého výkonu a proto i píst 
je navržen na výkon a nikoliv na dlouhé servisní intervaly. Většina moderních enduro a moto-
krosových motocyklů má předepsané výměny pístů, nebo přinejmenším pístních kroužků. 
Tyto výměny jsou u některých typů poměrně časté. O problematice výměny pístu u enduro 
motocyklů bude pojednáno v následujících kapitolách. 

2.5 VENTILOVÝ ROZVOD 
Ventilový rozvod je znakem čtyřdobých motorů. Je uložen v hlavě válce. Jeho funkcí je uza-
vírání a otevírání buď sacího, či výfukového kanálu vedoucího do anebo ze spalovacího pro-
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storu. Ventily jsou ovládány vačkovými hřídeli. Téměř každý moderní čtyřdobý motocykl 
využívá systém OHC, tedy jeho variantu DOHC se dvěma vačkovými hřídeli. Pouze firma 
Honda využívá jednu vačkovou hřídel, která ale také ovládá 4 ventily. Toto provedení nese 
název unicam. Vačkové hřídele jsou poháněny přes rozvodový řetěz.  

Většina ventilů výkonných závodních endur je vyrobena z titanu, což snižuje dynamické síly. 
Na druhou stranu ventily také podléhají předepsaným výměnám a právě použití titanu pod-
statně zvyšuje náklady na jejich výměnu. Ventil je v hlavě válce usazen ve ventilovém sedle, 
o které se také chladí. Ventilové sedlo je vyrobeno z žáropevné a tvrdé oceli a do hlavy válce 
je nalisováno. Protože se stopka ventilů průběžně prodlužuje a sedlo ventilu se opaluje, je 
nutné kontrolovat vůle mezi vačkou a zdvihátky ventilu. Pokud vůle bude špatně seřízená a 
ventil nebude dosedat do ventilového sedla, dojde k jeho přehřátí a upadnutí, což prakticky 
poškodí celý motor.  

U automobilových motorů je běžné vymezování ventilových vůlí pomocí zdvihátek 
s hydraulickým vymezováním vůlí. Obecně u motocyklových motorů se tato technika nepou-
žívá, existuje jen velice málo převážně cestovních motocyklů, které hydraulická zdvihátka 
mají. Ventilové vůle u enduro motocyklů se seřizují ručně po předepsaných intervalech. 
U motocyklu Yamaha WR 450 F je kontrola ventilových vůlí předepsána po ujetí 500km. Pro 
srovnání u motokrosového motocyklu Suzuki RM-Z 450 bychom měli ventilové vůle kontro-
lovat po 12 motohodinách, což je také přibližně 500km. 

Kontrola probíhá při studeném motoru natočením klikové hřídele do předepsané polohy 
a zasunutí listových měrek mezi jednotlivé vačky a zdvihátka. Ventilové vůle by se měly po-
hybovat v závislosti na typu motocyklu přibližně v rozmezí 0,1 – 0,15 mm pro sací ventily 
a přibližně 0,2 – 0,25 mm pro ventily výfukové. V případě, že ventilové vůle nespadají do 
předepsaných intervalů, seřízení spočívá ve vymontování vačkových hřídelí a nahrazení seři-
zovacích podložek podložkami, které mají požadovanou tloušťku, čímž se vůle vymezí. Seři-
zovací podložka má na obrázku 8 pozici 7. Seřizovací podložka má cementovanou vrstvu 
a proto se nedoporučuje ji brousit, ale vyměnit. 

 

Obr. 8 Vačkový hřídel a celá sestava ventilu (Suzuki DR-Z 400) [6] 
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1. Ventil 
2. Sedlo ventilové pružiny 
3. Těsnění zabraňující úniku oleje z hlavy motoru 
4. Ventilová pružina 
5. Zachycovač ventilové pružiny 
6. Klínový svorník držící ventil 
7. Podložka pro seřízení ventilových vůlí 
8. Zdvihátko 

 

 

Obr. 9 Ventilový rozvod a ventilová vůle [14] 

2.6 SPOJKA 
Spojka je velice důležitou součástí enduro motocyklu, která je hojně využívána a v terénu 
velice namáhána. Za normálních okolností slouží k odpojení hnací síly motoru od kola, navíc 
umožňuje řazení rychlostních stupňů. Avšak u enduro motocyklu je jejího prokluzu využívá-
no i pro odlehčení zátěže motoru, čímž se motor dostane do vyšších otáček v okamžiku, když 
už byl podtočen a požadovaný výkon byl nedostačující, což by způsobilo udušení motoru. Na 
tomto postupu je prakticky založena jízda na dvoudobých motocyklech, u čtyřdobých to není 
nutné, protože mají většinou velký točivý moment i v nízkých otáčkách a jsou méně citlivé na 
podtočení. 

Spojka u téměř jakéhokoliv motocyklu je takzvaně mokrá, tedy zatopená v oleji. U dvoudo-
bých motocyklů má spojka a převodovka svou vlastní olejovou náplň, u motocyklů čtyřdo-
bých je většinou pro spojku a převodovku využívána stejná náplň, jako pro mazání celého 
motoru. Za účelem zachytávání nečistot, které vznikají i opotřebením spojky, je vždy 
v mazacím systému olejový filtr. Spojka se také významně podílí na degradaci motorového 
oleje. Výjimku tvoří některé motocykly na motokros, které mají olejovou náplň pro spojku 
oddělenou od zbytku motoru, náplň motorového oleje se tím podstatně zmenší a je možné 
použít pro spojku i jiný olej. Příkladem této konstrukce je Honda CRF 450R. Spojka každého 
motocyklu je vícelamelová. 

Ovládání spojky se využívá hydraulické a bowdenem. Hydraulické ovládání má tu výhodu, že 
nedochází ke tření lanka v bowdenu, avšak ovládání bowdenem je přesnější. 

V poslední době je možné koupit tuningové spojky, které mají různé výhody. Jednou z nich je 
automatické rozepnutí v případě, kdy motor má volnoběžné otáčky. To může být považováno 
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za velkou výhodu například v případě pádu v terénu, kdy točící se kolo může být nebezpečné, 
nejdůležitější výhodou ale je, že není nutné motocykl znovu startovat v případě, kdy by se 
motor s klasickou spojkou po pádu zastavil. Některé motocykly, hlavně určené přímo pro mo-
tokros, nemají elektrický startér a znovu nastartovat stojí mnoho sil a času, nehledě na fakt, že 
v některých situacích není vhodná pozice a prostor pro startování. Tento druh spojky poskytu-
je tedy významnou výhodu. 

 

 

Obr. 10 Sestava spojky u motocyklu Suzuki DR-Z 400E [6] 

2.7 PŘEVODOVKA 
Převodovka slouží ke změně velikosti točivého momentu a otáček. U enduro motocyklu jsou 
nejčastěji použity pěti až šestistupňové převodovky, u některých strojů pro motokros pouze 
čtyřstupňové. Enduro či motokrosové motocykly s jakoukoliv automatickou převodovkou se 
nevyrábějí.  Výjimku tvoří pouze malé juniorské motocykly. 

Převodovka je u enduro motocyklu integrovaná v motorové skříni. Tvoří ji 2 hřídele, na kte-
rých jsou řadícími vidlicemi přesouvána ozubená kola. Ozubená kola jsou vyrobena 
z legovaných ocelí a jejich povrch je tvrzený. Převodovka je součástí takzvaného primárního 
převodu. Za převod sekundární se považuje sestava řetězového kolečka, rozety a hnacího ře-
tězu.  

Na rozdíl od automobilu, ve kterém je převodovka vyrobena s určitými převodovými poměry, 
u motocyklu s řetězovým sekundárním převodem je velice jednoduchá změna převodového 
poměru a to změnou zubů na řetězovém kolečku, nebo na rozetě. Pro zdolávání překážek, 
jako jsou například výjezdy, je vhodné docílit velkého krouticího momentu už od nízkých 
otáček, a proto většina jezdců tovární převod dále upravuje pro menší rychlost, ale vyšší mo-
ment, což se provádí změnou řetězového kolečka za kolečko, které má například o 1 zub mé-
ně, případně použitím rozety s vyšším počtem zubů. 
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3 CHARAKTERISTIKA A POŽADAVKY NA JEDNOVÁLCOVÉ 
MOTORY KATEGORIE ENDURO 

3.1 POŽADAVKY NA MOTOR ENDURO MOTOCYKLU 
Enduro motocykl je konstruován za účelem zdolávání různých druhů překážek, které nejsou 
stále stejné, ve většině případů nejsou vytvořeny člověkem a jezdec často neví, jak pokračují.  

Existují pasáže, kde více než velký nezvladatelný výkon se hodí pozvolná vyhlazená křivka 
výkonu motoru. Typickým případem může být dlouhý výjezd na sypkém až blátivém po-
vrchu, který podkluzuje. V takovém případě je lepší jet konstantní rychlostí na nižší otáčky 
a příliš nepřidávat, protože prokluzující zadní pneumatika způsobí nejen mnohem horší ovlá-
dání motocyklu, ale také to, že zadní kolo velkou trakci nepřenese a motocykl se v kopci za-
staví, navíc ve většině případů bez možnosti se znovu rozjet. V některých případech by neu-
vážené a nekontrolované přidání plynu způsobilo převrácení. Po motoru proto v takovéto situ-
aci chceme, aby i na minimální otáčky měl velký moment. 

Opačnou situací však může být jízda po rovině, nebo i ve výjezdu, kdy se náhle před motocy-
klem objeví překážka jako například spadlý strom, nebo příkop. Vzhledem k tomu, že v danou 
chvíli může motocykl jet rychlostí více než 50 km/h, nezbývá nic jiného, než tuto překážku 
„přeskočit“. K tomu je potřeba naopak rychlý nástup výkonu a opět velký moment již od níz-
kých otáček, který dokáže motocykl rychle zvednout na zadní kolo. 

Obě tyto vlastnosti se v terénu velice hodí a lze tvrdit, že jimi disponují spíš čtyřdobé motory. 
Proto také dvoudobé motory přestávají být oblíbené. 

Po motoru enduro motocyklu ale požadujeme i jiné vlastnosti, než pouze ty týkající se výkonu 
a jeho průběhu. Dalším velice důležitým parametrem je jeho údržba. Enduro motocykl má 
delší servisní intervaly než motocykl pro motokros a jeho motor tomu musí být také přizpůso-
ben. Požadavky na údržbu budou popsány v následující kapitole.   

Většina enduro motocyklů je homologovaná na provoz po pozemních komunikacích, což vět-
šinou bývá i podmínkou pro zapsání do enduro soutěží. Některé motocykly se prodávají za-
škrcené na nízký výkon a požadované exhalace, k nim se dodává sada na zvětšení výkonu na 
hodnotu odpovídající sportovnímu enduro motocyklu. Jiné enduro motocykly prakticky 
nejdou přihlásit pro provoz na pozemních komunikacích a mají pouze tak zvaný sportovní 
průkaz. Požadavky na motor enduro motocyklu jsou tedy kladeny i z hlediska splnění zákon-
ných norem. 

Co se týče provozu, často se přejíždějí řeky či potoky a motor může být kompletně pod vo-
dou. V této situaci je důležité, aby se voda nedostala do spalovacího prostoru, což by vlivem 
nestlačitelnosti kapalin mohlo způsobit ohnutí ojnice a zničení motoru. Vzduchový filtr tedy 
musí být napuštěný speciálním olejem, který pohlcuje prach a nepropustí vodu. Stejně tak 
i kabely a konektory musí být těsněny a izolovány proti kontaktu s vodou. 
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4 VÝKONOVÉ PARAMETRY VYBRANÝCH POHONNÝCH JED-
NOTEK 

4.1 VYBRANÉ POHONNÉ JEDNOTKY 
Pro porovnání parametrů a výkonu jsem vybral několik motocyklů. 4 motocykly určené pro 
enduro a pro porovnání 2 motokrosové motocykly, ze kterých jsou v některých případech 
enduro motocykly přímo odvozeny. Kvůli dostupnosti informací preferuji hojně rozšířené 
motocykly, které vyrábí největší světoví výrobci. 

4.1.1 YAMAHA WR 450 F 
Yamaha WR 450 spolu s WR 250 patří po dlouhou dobu k velice úspěšným modelům. 
S přijatelnou údržbou nabízí velký výkon a dobré vlastnosti vhodné pro enduro. Yamaha 
WR 450F nahradila předcházející modely WR 400 a WR 426. 

Pohonnou jednotkou je DOHC čtyřdobý jednoválcový motor, který jako jediný mezi endury 
je vybaven rozvodem s pěti ventily. Tyto ventily jsou z titanu. Úspěšnost tohoto motocyklu 
spočívá v přímém odvození od motokrosového modelu YZ 450. Od YZ 450 se motor liší těž-
ším setrvačníkem, převodovkou s nižšími převodovými poměry, alternátorem pro napájení 
světel, jinými vačkovými hřídeli, přítomností elektrického startéru, jinou mapou zapalování 
a také přiškrceným výfukem. Zajímavostí je, že jednotka zapalování je fyzicky stejná, avšak 
připojením určitého kabelu je nastavená buď pro YZ 450 nebo pro WR 450. Karburátor je 
jako ve většině endur vybaven akcelerační pumpičkou a jedná se o model Keihin FCR 39. 

 

Obr. 11 Yamaha WR 450F [13] 

Co se týče výkonových parametrů, jak již bylo napsáno dříve, motor enduro motocyklu je 
seřízen pro dostatek výkonu a krouticího momentu v nízkých otáčkách, což demonstruje ná-
sledující graf, na kterém vidíme zároveň několik výkonových křivek, které odpovídají určitým 
úpravám. Nejnižší křivka (modrá) odpovídá originálnímu nastavení motoru WR 450, maxi-
mální podávaný výkon je 38 koňských sil. Střední křivka (červená) dosahuje maximálního 
výkonu 47 koňských sil. Rozdíl mezi modrou a červenou křivkou je způsoben použitím vzdu-
chového filtru s nižším odporem, namontováním otevřeného výfuku a přetryskováním karbu-
rátoru. Nejvyšší (černá) křivka dosahuje 50 koňských sil a je způsobena použitím výfuku fir-
my White Brothers a další výměnou hlavní a volnoběžné jehly v karburátoru. Je dobře vidět 
linearita křivek, která je u enduro motocyklů žádaná. Firma, která provedla popsané změny 
tvrdí, že výkon znázorněný černou křivkou převyšuje tovární nastavení motokrosové Yamahy 
YZ 450. Měřený model byl Yamaha WR 450F modelového roku 2007.  
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Obr. 12 Průběh výkonu motoru motocyklu Yamaha WR 450 [12] 

Yamaha udává u tohoto modelového roku originální výkon 40kW, neboli 55 koňských sil, dle 
tohoto výstupu z dynamometru však motor tohoto výkonu nedosahuje. Část tohoto rozdílu 
může být způsobena tím, že výrobce udává výkon motoru, naměřené charakteristiky ale po-
cházejí z motorové brzdy, která je poháněná zadním kolem motocyklu. Ztráty v sekundárním 
převodu, tedy v řetězu, mohou dělat i 6 koňských sil v závislosti na použitém druhu těsnění 
řetězu. Největší ztráty má řetěz O-kroužkový, X-kroužkové řetězy mají ztráty menší. Pro zá-
vodní a motokrosové motocykly se většinou proto používá řetěz netěsněný, jehož ztráty jsou 
nejmenší, vyžaduje ale mnohem častější údržbu. Pro enduro motocykly bývá pravidlem jaký-
koliv řetěz těsněný, který lépe odolává podmínkám působení vody a bahna. Velké ztráty jsou 
také způsobeny zadní pneumatikou v závislosti na její šířce, převodovkou a spojkou. 

Údržba pohonné jednotky WR 450F patří mezi sportovními endury k více uživatelsky přívěti-
vým. Pro představu udávám seznam vybraných servisních operací, které by měly být prove-
deny po určitém kilometrovém proběhu.  

  500 km 1000km 

Výměna oleje   Výměna 
Kontrola ventilových vůlí Kontrola   
Kontrola ventilů   Kontrola 
Pístní kroužky   Výměna 
Vačkové hřídele   kontrola 
Řetězová kola vačkových hřídelů   kontrola 
Tabulka 3. Výběr servisních úkonů Yamaha WR 450F [14] 
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4.1.2 SUZUKI DR-Z 400 / E 
Ačkoliv se v Evropě nejedná o příliš rozšířený typ, Suzuki DR-Z 400 E jsem vybral ze dvou 
důvodů. Prvním z nich je fakt, že tento motocykl je prakticky jediný poměrně výkonný endu-
ro motocykl, který má pro hobby jezdce velice přívětivou údržbu. Druhý důvod je ten, že 
s tímto motocyklem mám poměrně mnoho zkušeností. 

Tento typ vznikl v roce 2000 jako pokračování modelové řady DR a náhrada za typ DR 350. 
Jednalo se o sportovní motocykl, kterým Suzuki chtěla vykrýt absenci závodního endura ve 
své nabídce, protože v té době nenabízela čtyřdobé závodní enduro, ani čtyřdobý motokroso-
vý motocykl, jakým je teď RM-Z 450. Motocykl má ale vyšší hmotnost (suchá hmotnost 
118kg) a tak se jako závodní enduro příliš neujal. Našel si však mnoho zastánců z řad hobby 
jezdců, kvůli své nenáročnosti a vysoké spolehlivosti. Na našem trhu byl prodáván cca do 
roku 2009, kdy byl nahrazen RMX 450Z, který je upraveným závodním motokrosovým mo-
tocyklem RM-Z 450. V USA je však tento motocykl stále v prodeji a má vysokou oblíbenost 
a mnoho dostupných dílů pro jakékoliv úpravy. Existuje několik verzí, přičemž verze DR-Z 
400 a DR-Z 400E jsou závodní endura bez možnosti přihlášení k provozu na pozemních ko-
munikacích. Verze E má pouze elektrický startér. Dále existuje model S a SM, který má ra-
pidně zmenšený výkon motoru a je možné jej přihlásit. S je víceúčelové enduro a SM motard, 
oba jsou určené na provoz po pozemních komunikacích. 

 

Obr. 13 Motocykl Suzuki DR-Z 400E [15] 

Motor DR-Z 400 byl vyprojektován kompletně nový, vodou chlazený DOHC se 4 ocelovými 
ventily na válec, který by měl poskytovat maximální výkon 49 koňských sil při 7600 otáčkách 
za minutu. Právě na DR-Z 400 je opět možné demonstrovat výkonové změny docílené změ-
nou komponent motoru. Rozdíl mezi výkonem sportovní a silniční verze je 9 kW, tedy cca 12 
koňských sil. Za tímto rozdílem stojí jiné vačkové hřídele, otevřený výfuk, větší vstup vzdu-
chu do airboxu a kompresní poměr zvýšený na 12,2 místo 11,3. Nejdůležitější změnou ale je 
použití karburátoru Keihin FCR o průměru 39 mm, který je vybaven akcelerační pumpičkou. 
Stejný karburátor má i Yamaha WR 450 a to i v modelovém roce 2011. Pro další zvýšení vý-
konu jsou dostupné sady pro zvětšení objemu až na 497 ccm. V případě použití této sady však 
dochází k většímu zatížení ložisek klikové hřídele a jejich mnohem dřívější havárii. 

Na následujícím obrázku vidíme průběhy výkonu. Červená křivka patří originálnímu nastave-
ní. Modrá křivka je pro porovnání a patří motocyklu Yamaha WR 400. Zelená křivka vyjadřu-
je průběh výkonu u DR-Z 400E s otevřeným výfukem, airboxem a změnou trysky 
v karburátoru. DR-Z 400 má rychlý nástup výkonu, vhodný pro zdolávání překážek. Avšak 
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dlouhá a prakticky plochá charakteristika na vrcholu křivky není příliš vyhovující, protože po 
přidání plynu sice vzrůstají otáčky motoru, ale například pro zvednutí předního kola není do-
stupná žádná změna výkonu. Maximální dosažený výkon opět není tak vysoký, jak je napsáno 
v příručkách k tomuto typu motocyklu. 

 

 

 

Obr. 14 Průběh výkonu motoru motocyklu Suzuki DR-Z 400E [16] 

Údržba DR-Z 400 je ze všech endur pravděpodobně nejjednodušší. Nejsou předepsány výmě-
ny pístních kroužků, či jiných částí. V následující tabulce jsou uvedeny intervaly vybraných 
servisních operací, které by měly být provedeny po určitém počtu motohodin. 

 
30mth 60mth 

Výměna oleje a filtru 
 

Výměna 
Kontrola ventilových vůlí 

 
Kontrola 

Kontrola ventilů Neudáno 
Pístní kroužky Neudáno 
Vačkové hřídele Neudáno 
Řetězová kola vačkových hřídelů Neudáno 
Zapalovací svíčka Kontrola/výměna  
Tabulka 4. Výběr servisních úkonů Suzuki DR-Z 400E [31] 

1mth můžeme uvažovat jako 40km. DR-Z 400 je sportovní enduro s nejjednodušší údržbou 
a stále přijatelnými výkony.  
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4.1.3 KTM 450 EXC RACING 
Motocykly KTM jsou vyráběné v Rakousku, mezi jejich přednosti patří, že by měly být hned 
po zakoupení schopné soutěžit v profesionálních soutěžích bez jakýchkoliv úprav. Velkou 
výhodou jsou velice kvalitní tlumiče WP. Motocykly KTM mají neotřesitelnou pozici na poli 
dvoudobých strojů. Co se týče čtyřdobých motorů, motocykly KTM mají dobré výkony, které 
jsou ale podmíněny skutečně nákladnou a pravidelnou údržbou. Mezi enduro motocykly se 
tedy jedná o opak vlastností, jaké byly upřednostněny u WR 450F a DR-Z 400. 

 

Obr. 15 KTM 450EXC-F[18] 

Všechny moderní čtyřdobé motory KTM jsou klasické koncepce a opět mají DOHC rozvod 
se čtyřmi titanovými ventily. Karburátor je opět stejný jako u dvou výše zmíněných enduro 
motocyklů, tedy Keihin FCR 39, který je navíc společný i pro modely o objemu 250 ccm, 
400 ccm či 530 ccm. Kompresní poměr modelu 450 EXC je 1:11,9. Modely KTM jsou si 
mnoha komponentami velice podobné a mění se u nich objem motoru. Motocykly KTM jsou 
homologovány pro provoz na pozemních komunikacích. 

Ve výkonovém diagramu patří zelená křivka originálnímu nastavení a černá křivka vznikla po 
výměně výfuku za výfuk otevřený. Motocykl KTM poskytuje vysoký výkon a jeho rychlý 
nástup. 

 

Obr. 16 Výkonový diagram KTM 450 EXC  
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Dle dostupných informací by měla údržba enduro motocyklů KTM patřit k více náročným. 
Pro představu opět předkládám tabulku údržby konkrétně pro model 450 EXC. Vybral jsem 
pouze náročnější úkony. Nicméně je možné tvrdit, že po ujetí 45 závodních nebo 90 hobby 
motohodin je nutné rozdělat celý motor a vyměnit či zkontrolovat mnoho částí. 

Hobby použití 30 mth 60 mth 90 mth 

Zavodní použití 15 mth 30mth 45mth 

Výměna oleje Výměna   

Kontrola ventilových vůlí Kontrola   

Ojniční ložisko  
 Výměna 

Ložiska klikového hřídele  
 výměna 

Ložiska vačkových hřídelů  
 Výměna 

Opotřebení pístu a válce  
 Kontrola 

Opotřebení vaček  
 Kontrola 

Opotřebení vodítek ventilů  
 Kontrola 

Napínák rozvodového řetězu  
Kontrola  

Tabulka 5. Výběr servisních úkonů KTM 450 EXC, model 2007 

Motor motocyklů KTM dodává vysoký výkon, hmotnost motocyklu je velice dobrá (112kg) 
avšak servisní intervaly jsou náročnější a obsahují mnohem více úkolů. 

4.1.4 HONDA CR-F 450 X 
Honda CR-F 450X je enduro motocykl opět odvozený od motokrosového modelu CR-F 
450R. Prakticky se jedná o CR-F 450R s měkčími tlumiči a motorem, který je opět upraven 
pro větší výkon a jeho lepší průběh ve středních otáčkách, stejně jako tomu bylo u předcháze-
jících motocyklů. Koncepce motoru je částečně odlišná, protože motor má pouze jeden vač-
kový hřídel zvaný UNICAM, který ovládá 4 titanové ventily. O tvorbu směsi se stará karburá-
tor Keihin FCR o průměru 40 mm. Motor navíc obsahuje alternátor pro napájení světla a do-
bíjení baterie, protože je motocykl vybaven elektrickým startérem. Zajímavé je, že v České 
republice a tedy i pravděpodobně v celé EU jej nelze přihlásit a proto se prodává jeho úprava 
od italské firmy HM motor. Avšak ani tak u nás není motocykl příliš rozšířen. 

 

Obr. 17 Honda CRF-450X [20] 

Ve výkonovém diagramu vidíme 2 křivky, červená patří originálnímu nastavení, modrá křivka 
vznikla výměnou trysek v karburátoru za sadu firmy JD. Originální výkon dosahuje 45 koň-
ských sil a jeho průběh má strmý nárůst při zachování linearity. Honda CR-F 450X pravděpo-
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dobně kvůli tomuto velice vhodnému průběhu výkonu, ale také výbornému podvozku patří 
mezi vyhledávané motocykly. 

 

Obr. 18 Výkonový diagram Honda CR-F 450X [21] 

Co se týče údržby, u Hondy CRF-450X je jako u většiny moderních enduro motocyklů po-
měrně častá, pokud ale uvažujeme hobby použití, je velice přijatelná. Představu opět udává 
následující tabulka. 

Zavodní použití 2,5mth 7,5mth 15mth 22,5mth 30mth 

Olej a filtr 
 

 Výměna   

Převodový olej 
 

 Výměna   
Ventilové vůle 

 
 Kontrola   

Pístní čep 
 

   Výměna 
Píst a pístní kroužky 

 
 Výměna   

Tabulka 6. Výběr servisních úkonů Honda CR-F 450X, model 2007 v případě závodního použití.[22] 

Hobby použití 1000km 2000km 3000m 4000km 

Olej a filtr Výměna Výměna Výměna Výměna 
Ventilové vůle Kontrola Kontrola Kontrola Kontrola 
Zapalovací svíčka Kontrola Kontrola Kontrola Kontrola 
Převodový olej Výměna Výměna Výměna Výměna 
Tabulka 7. Výběr servisních úkonů Honda CR-F 450X, model 2007 v případě hobby použití.[22] 
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4.1.5 YAMAHA YZ 450F 
Jak již bylo řečeno dříve, YZ 450F je motokrosový motocykl, ze kterého je odvozen model 
WR 450F. Odlišnosti motoru jsou popsány v kapitole pojednávající o WR 450F. Motokrosové 
motocykly jsou naladěny na vyšší výkon, který většinou strmě narůstá na vrcholu otáček mo-
toru. Motokrosový motocykl proto není příliš vhodný na ježdění endurového typu, což je ale 
také způsobeno mnohem tvrdším odpružením, které je připravené na dlouhé skoky.  

 

Obr. 19 Yamaha YZ 45F [23] 

Do roku 2009 byla YZ 450F vybavena stejným karburátorem a podobnou koncepcí jako WR, 
od roku 2010 byl motor kompletně přepracován a karburátor byl nahrazen vstřikováním. 
Kompresní poměr motoru YZ 450F je 13,2. V následujícím grafu je vidět, jak se liší průběh 
výkonu motokrosového motocyklu od motocyklu endurového. Nárůst výkonu začíná na vyš-
ších otáčkách a je mnohem strmější. 

 

Obr. 20 Výkonový diagram Yamaha YZ 450F, model 2006 [24] 
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Počet najetých km 500km 1000km 

Olej 
 

Výměna 
Ventilové vůle Kontrola  

Ventily 
 

Kontrola 
Pístní čep 

 
Kontrola 

Pístní kroužky 
 

Výměna 
Válec 

 
Kontrola 

Píst 
 

Kontrola 
Vačky 

 
Kontrola 

Řetězová kola vačkových hřídelů 
 

Kontrola 
Tabulka 8. Výběr servisních úkonů Yamaha YZ 450F, model 2006 [25] 

Údržba motocyklu Yamaha YZ 450F se příliš neliší od WR 450F. Oba motory mají mnoho 
společných dílů. 

4.1.6 HONDA CR-F 450R 
CR-F 450R byl první moderní čtyřdobý motokrosový motocykl, jehož výkon a vlastnosti 
prakticky vytlačily dvoudobé motocykly ze závodních tratí. Z jeho motoru po úpravách vznikl 
motor CR-F 450X, mnoho komponent je tedy stejných.  

 

Obr. 21 Honda CRF-450X [26] 

Následující graf ukazuje výkonovou křivku motoru. Modrá křivka ukazuje tovární nastavení, 
červená křivka je výsledkem změny výfukové koncovky. Originální nastavení vykazuje rych-
lý nárůst výkonu od 4500 do 5500 otáček za minutu. 
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Obr. 22 Výkonový diagram CR-F 450R, model 2009 [27] 

Co se týče údržby, její náročnost nastiňuje následující tabulka. Náročnost je podobná jako pro 
CR-F 450X při závodním použití. U CR-F 450R se údržba při hobby použití neudává. 

 
2,5mth 7,5mth 15mth 22,5mth 30mth 

Olej a filtr 
 

 Výměna   

Převodový olej 
 

 Výměna   
Ventilové vůle 

 
 Kontrola   

Pístní čep 
 

   Výměna 
Píst a pístní kroužky 

 
 Výměna   

Tabulka 9. Výběr servisních úkonů Honda CR-F 450R, model 2005.[28] 

4.1.7 KARBURÁTOR KEIHIN FCR 39 
Kromě nejnovějších motocyklů, které jsou vybaveny elektronickým vstřikováním, se u všech 
popsaných modelů o tvorbu směsi stará karburátor od firmy Keihin. Jedná se o typ Flat CR, 
nejčastěji o průměru 39 mm. Karburátor není membránový, šoupátko je ovládáno přímo lan-
kem od plynu a jeho poloha je snímaná senzorem dodávajícím údaje řídící jednotce, která 
variabilně nastavuje předstih. Navíc je karburátor vybaven akcelerační pumpičkou, která za-
braňuje ochuzení směsi, které nastává při rychlém přidání plynu. 
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Obr. 23 Karburátor Keihin FCR 39[29] 

4.2 PŘÍČINY MOŽNÉHO POŠKOZENÍ MOTORU 
Pro zajímavost přikládám popis a fotografie havárie motoru motocyklu KTM 450SX.Vlivem 
zanedbané kontroly ventilových vůli došlo k podpálení výfukového ventilu a upadnutí jeho 
talířku. Upadlý talířek přenesl náraz pístu do víka válce, což způsobilo zničení hlavy válce 
a zbývajících 3 ventilů. Protože ale píst nemohl dojet do horní úvratě kvůli spalovacímu pro-
storu, ve kterém byl talířek ventilu, ohnula se ojnice. Ohnutí ojnice způsobilo naklopení pístu 
ve směru kolmém na pístní čep a tedy jeho kolizi se stěnou válce a pravděpodobné zničení 
povrchu válce. Jak jsem uvedl na začátku této práce, právě mnoho dílů, které se mohou po-
škodit je nevýhodou čtyřdobého motoru. Náročnost a cena této opravy je naznačena v kapitole 
2. Z toho vyplývá, že kontroly ventilových vůlí jsou velice důležité a neměly by být podceně-
ny. Ukázka poškozených dílů je na následující fotografii. Poukazuji na talířek svisle zabořený 
do pístu. 

 

Obr. 24 Poškození motoru při podcenění servisních intervalů [30]
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ZÁVĚR 
Motor enduro motocyklu kopíruje nejnovější vývoj v oblasti materiálů i konstrukce a každým 
rokem je zdokonalován pro podávání vyššího výkonu při snížení hmotnosti. Tento trend se ale 
na druhou stranu projevuje mnohem přísnějšími požadavky na údržbu a v neposlední řadě 
také mnohem dražšími díly, což dělá moderní enduro motocykly méně dostupnými pro hobby 
jezdce. Tímto lze vysvětlit oblibu méně náročných dvoudobých motocyklů právě u hobby 
jezdců, ačkoliv čtyřdobé motocykly poskytují lepší jízdní vlastnosti a komfort jízdy. 

Koncepce typického motoru enduro motocyklu sestává z následujících komponent. Ventilo-
vého rozvodu se dvěma vačkovými hřídeli, ovládajícími 4, nejčastěji titanové, ventily opatře-
né hrníčkovými zdvihátky a dvojitými pružinami. Píst, jenž má 3 pístní kroužky a klouže ve 
válci potaženém vrstvou NIKASIL je vykován z hliníkové slitiny. Enduro motocykly dosahují 
kompresního poměru kolem 12. Klikový hřídel je skládán z více kusů, což umožňuje použití 
valivého ojničního ložiska, přičemž pístní čep funguje zároveň jako plocha ložiska kluzného 
na pístní straně ojnice. Klikový hřídel je uložen ve valivých ložiscích. Spojka enduro motocy-
klu je zaplavená v oleji a obvykle má přibližně 8 lamel. Olejová náplň je stejná pro převodov-
ku a spojku ale i pro ventilový rozvod, pístní skupinu a ložiska klikového hřídele. Tento fakt 
velice ovlivňuje intervaly výměn olejové náplně. Dá se tvrdit, že právě ventilový rozvod je 
díky nutnosti správného seřízení ventilových vůlí slabým článkem čtyřdobého motoru. Je mu 
také věnován největší prostor v servisních úkonech. 

Hlavními požadavky po motoru enduro motocyklu jsou lineární, dobře dávkovatelný výkon 
a vysoký krouticí moment i při nízkých otáčkách, čemuž jsou enduro motocykly přizpůsobe-
ny. 

Pokud srovnáme parametry enduro motocyklů, typický motor dosahuje výkonu 40-50 koň-
ských sil a to přibližně v rozpětí 7000 až 8500 otáček za minutu. Enduro motocykl by měl mít 
lineární vzrůst výkonu v celém rozpětí otáček, což vesměs splňují všechny čtyřdobé motocy-
kly. Velice zajímavým zjištěním je fakt, že všechny porovnávané motocykly jsou vybaveny 
téměř stejným typem karburátoru. Elektronické vstřikování se začíná hromadně nasazovat až 
v poslední době a právě proto není vzhledem k málo dostupným informacím náplní této práce. 
Nejrozšířenější modely jsou stále vybaveny karburátory. 

Údržba enduro motocyklu nejčastěji sestává z kontrol ventilových vůlí a vaček. Důležité jsou 
také kontroly či výměny pístních kroužků, nebo celého pístu. Olej by měl být měněn po cca 
15 hodinách běhu motoru. Vzdor očekávání se údržba a celkové vlastnosti motocyklu určené-
ho na enduro a na motokros příliš neliší, důvodem je zřejmě fakt, že výkonné enduro motocy-
kly jsou velmi často určitými modifikacemi motocyklů motokrosových a zachovávají si část 
jejich vlastností. Motocykl na enduro je ale těžší a má méně „subtilní“ konstrukci. Navíc je 
lépe chráněn proti účinkům bahna a vody, ale i nárazům a pádům, protože má zranitelné části 
zakrytované, což se u motokrosových motocyklů nepoužívá kvůli úspoře hmotnosti. Na mo-
tokrosových tratích obvykle nejsou spadlé stromy a velké kameny, o které by se mohla po-
škodit či prorazit olejová vana motoru, nebo rám motocyklu. 

Problematikou, kterou jsem se snažil popsat v této práci, se zabývám poměrně dlouhou dobu 
a je předmětem mnoha diskusí. Hlavně z důvodu využití motokrosových motocyklů pro endu-
ro z hlediska využití výkonu v rozdílném terénu a rentabilní údržbě oproti motocyklům přímo 
určeným na enduro. Zvolení tohoto tématu pro bakalářskou práci tedy pro mě bylo velkým 
přínosem, hlavně kvůli možnosti nasbírat a utřídit informace, které tuto otázku objasnily.
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