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Ducati 848EVO
22. září, 38/2011

TEST

Ducati pro letošek inovovala svůj nejmenší 
superbike 848. Dostal přídomek EVO, jak je 
u značky nyní v kurzu, a těch pár změn z něj 
udělalo úplně jinou motorku.

Tahle příjemnější a v mno-
ha ohledech zábavněj-
ší silniční alternativa 
k okruhové 1198 mi za-

lezla pod kůži už v roce 2008, 
kdy přišla první generace. Bylo 
tam ale pár „ale“ a já nyní po-
dezřívám Italy, že osm-čtyři-
-osmičku záměrně udělali zpo-
čátku tak trochu ošizenou, aby 
měli kam jít s evolucí. Jinak si 
nedokážu vysvětlit, že při ne-
změněné ceně dokázali do mo-
toru našlapat více koní, přidat 
tlumič řízení a hlavně, a to je 
na novince to nejkrásnější, do-
předu namontovat monobloko-
vá Bremba!

Co je nového
Sice jsme o tom už v novinách psa-
li při jejím představení, ale techno-
maniaci by nám to neodpustili, 
takže znova zrychleně výčet změn 
proti původní verzi aneb „proč 
bych měl střelit tu starou a běžet 
si pro novou“ (mimochodem, já 
bych to udělal): výkon stoupl o šest 
koní při otáčkách o pětistovku vyš-
ších (o stejnou cifru se zvedl ome-
zovač, na 11 300). Upřímně, u tak-
hle silné motorky mi to přijde jako 
bonus a ne zásadní věc, nicméně 
140 každopádně zní lépe než 134. 
Stejně tak krouťák se mírně po-
hnul, na grafu teď najdete o 2 Nm 
více, ale také je toto maximum po-
sunuto o 1500 otáček výš. To mě 
zpočátku vyděsilo, naštěstí se však 
jednalo jen o posun maxima, a ne 
celého spektra.

A co tedy bylo na motoru změ-
něno? Je tady zcela předělané 
a hlavně širší sání, eliptické klapky 

(jako z MotoGP) zavírají o 4 mm 
větší hrdla. Jiné jsou písty a spalo-
vací prostory, komprese narostla 
z 12 na značných 13,2:1 (pořád při 
použití 95oktanového béňa), vač-
ky mají vyšší zdvihy a delší dobu 
otevření a lambda sondy jsou nyní 
dvě místo jedné.

Pro život v jedné stopě ale bu-
dou zásadnější dvě změny kolem 
podvozku. Šásko samo o sobě 
a tlumiče Showa zůstaly beze 
změn, nad horní brýle se ale na-
stěhoval tlumič řízení. Není to po-
chopitelně žádný závodní cajk, na 
seriózní okruhové nasazení vás 
stejně čeká výměna, ale na to, aby 
vás na silnici nefackovala řídítka 
po přejetí každého kamínku, to 
stačí. No a pak jsou tady ty mo-
nobloky…

Zákaz vjezdu 
na špatné silnice
Než na tuhle motorku nasednete, 
měli byste se ujistit, že jste v dob-
ré fyzické kondici a máte vybra-
nou nějakou slušnou trasu. Tohle 
je totiž opravdový superbike. Sice 
pro silniční provoz asi milionkrát 
příjemnější než 1198, kterou bych 
si pro jiné než okruhové hrátky 
nikdy nekoupil, ale pořád super-

bike. Ne že by nedokázal přejet 
hrbolatou cestu, ale prostě vám 
to přijde jako drncat se po pol-
ňačce s Ferrari. Nebaví to ani vás, 
ani motorku, to jste radši moh-
li zůstat doma pařit SBK na ple-
jstejšnu. Já jsem si letos dal kro-
mě pěkných úseků i pořádných 
pár kilometrů převážně rozbitý-
mi a vysypanými pomalými za-
táčkami, na závěr jsem to okoře-
nil dálniční jízdou po D11 (kdo 
zná její začátek, už mě lituje) na 
mokru a s tankbagem namačka-
ným pod skloněným tělem, a řek-
nu vám, měl jsem toho plný kec-
ky. Dobře mi tak, lenochovi, od 
začátku jsem říkal, že bych si měl 
zmenšit předpětí pružin, takhle 
se pode mnou péra ani nehnu-
la, když jsem si na motorku sed-
nul. Do toho ten ultra sportov-
ní posaz s tělem nataženým přes 
dlouhou nádrž k řídítkům pro-
klatě nízko…

Konec žalozpěvu, resumé – to-
hle je „zážitková“ motorka a pod-
le toho k ní přistupujte. Kochacím 
typům vstup zakázán, ale jestli na 
motorku moc nemáte čas a když 
už se k ní dostanete, chcete si to 
pořádně vychutnat, je 848EVO vaše 
holka. Řízněte to párkrát do roka 

Jan Rameš
honzis@cmn.cz

foto: Ivo Helikar, 
archiv

DUCATI 848EVO NA OKRUHU
Nám se letos prohnat EVO po okruhu nepodařilo, ale náš britský kolega Alan Cathcart 
byl na jarní o� ciální představovačce v italské Imole. Tady jsou jeho poznatky:
„Jezdil jsem ten den na špičkové 1198 SP a menší 848EVO byla jednoznačně agilnější v ši-
kanách. S tou úzkou 180mm gumou vzadu, která je navíc lehčí, což snižuje neodpru-
žené hmoty a gyroskopický efekt, je to úplně jiná motorka, ne pouze slabší 1198. S tím 
souhlasil i Carlos Checa, který s námi jezdil a pochvaloval si, jak je ta motorka i bez kon-
troly trakce na technických tratích příjemná, i když se mu na ní špatně jezdí po zadním, 
krouťák je prý moc vysoko. Inu Karle, tvoje dvanáctistovka s 200 koňmi to není.
Jako na všech předchozích menších dvouválcích Ducati, i tady musíte pořádně prohá-
nět převodovku, abyste otáčky udrželi nad sedmitisícovou hranicí, a tady je to de� ni-
tivně lepší než u předchozího modelu. Vyplatí se držet každý kvalt až do omezovače, 
stačí řadit podle trojice červených diod. Abyste nenabyli dojmu, že to je málem čtyř-
válec – pokud nejedete pilu, stačí vám jediný kvalt na celý okruh a jen surfovat na vl-
nách krouťáku.
Monobloková Bremba dávají absolutní brzdnou sílu a jsou pěkně progresivní. Rozlo-
žení hmotnosti 48/52 % ve prospěch zadku při zpomalování z vysokých rychlostí ještě 
pomáhá stabilitě, jen si musíte počítat kvalty při podřazování – antihoppingová spojka 
chybí a brzdný moment přetočeného desma je brutální.“

Ducati pro letošek inovovala svůj nejmenší (jako z MotoGP) zavírají o 4 mm 
větší hrdla. Jiné jsou písty a spalo-

bike. Ne že by nedokázal přejet 
hrbolatou cestu, ale prostě vám 

Evoluce 
na jedničku

Konečně monobloky!

Do města a na špatné silnice 
to není, ale v dobrých 

zatáčkách jste v nirváně

První pěkná, druhá krásná, 
třetí, no... ale je levnější :-)

Alan testoval spolu s Carlosem Checou

Přibyl také tlumič řízení
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několika kolečky na okruhu a bu-
dete přísahat, že jste na lepší mo-
torce nejezdili.

Továrna na emoce
Protože když najedete na silnici, 
kde můžete s Ducati letět přimě-
řeně rychle a tvrdě, budou vám 
emoce cákat z uší. Tady vůbec 
nemluvím o riskantní jízdě „přes 
vint“ – stačí, aby se před vámi hez-
kou krajinou vinula slušná asfalt-
ka a vy mohli nechat dvouválec 
dunět v optimálních otáčkách, 
a budete šťastní jak tornádo na 
Manhattanu. Ke štěstí vám stačí 
už jen ten posaz, který na špat-
ných silničkách proklejete, ale ji-
nak se díky němu budete cítit jako 
skutečný závodník. A na silnici 
rozhodují pocity, nikoli čas.

Pozitivně také budete hodnotit 
použité skorozávodní pneumati-

ky, jejichž pro� l přispívá k rychlé-
mu řízení. Rychlému, nikoli ner-
vóznímu. EVO není žádná blecha 
poskakující z vinglu do vinglu 
jako nějaká ukničená japonská 
šestistovka, tohle je ve srovnání 
s nimi výrazně delší stroj a sta-
bilita je jeho druhé jméno. Díky 
rozumné stoosmdesátce vzadu je 
mnohem obratnější než 1198, ale 
pořád motorka, na které se v pře-
hazovačkách budete muset trochu 
snažit. Jakmile ale přijde dlouhý 
vingl, bude nedostižná, to si pište. 
Inu, Ducati.

A čest jménu a závodním ge-
nům značky konečně dělají i brz-
dy. Ty původní, které se dnes 
dávají převážně na různé ital-
ské naháče, prostě na superbiku 
neměly co dělat. Monobloková 
Bremba, jako najdete na sestřič-
ce 1198 a vlastně na všech pořád-
ných motorkách, které se chlubí, 
že mají BRZDY, to už je jiná pís-
nička. Na testovačce sice už měly 
to nejlepší za sebou a rády si zapís-
kaly, ale kotvily pořád hustě. Mít 

tyhle brzdy osm-čtyři-osma už od 
začátku, vsadím se, že si ji pořídi-
lo ještě víc než už takhle zajíma-
vých 13 tisíc motorkářů. Mimo-
chodem, zajímavost – pro 80 % 
z nich to byla první Ducati. Tak 
vidíte, jak to je pro Italy důležitá 
motorka, a oni tam nejdříve dají 
takovou bídu místo brzd…

Držte plyn a držte se
Motor, to je stejná písnička jako 
podvozek. Město a pomalá jízda, to 
je prostě smrt. Smrt pro vaše před-
loktí, to jak musíte často spojko-
vat (byť ta „mokrá“ spojka vyžadu-
je celkem přijatelnou sílu) a citlivě 
dávkovat plyn, to vše s rukama hlu-
boko pod sebou, a smrt vašeho po-
zadí. Jako by si 848 nemohla vybrat, 
jestli vám ho rozmlátí do placičky, 
nebo upeče well done i se stehny.

„Musíš ho držet u držky,“ vy-
jádřil se k tomu jadrně můj 
testovací sparring partner 
Mišák a měl naprostou pravdu. 
Ne snad, že by dvouválec nesne-
sl podtočení až ke dvěma tisícům 

– snese, a když máte lehkou ruku, 
tak se z této propasti také celkem 
bezpečně vyhrabe, aniž by pře-
trhl řetěz či vám vystřelil píst do 
rozkroku. Ale na to, abyste mohli 
opravdu přidat, aby se dalo mlu-
vit o tom, že motor žije, potřebu-
jete držet nejlépe takové čtyři tisí-
ce, kde se motor totálně promění 
v hladkou, ale nebezpečně zá-
bavnou záležitost. Což ve spojení 
s dlouhými převody ale znamená, 
že na okreskách bude vaší nejob-
líbenější rychlostí trojka a čtyř-
ka, ve městě pojedete kolikrát i na 
jedničku. Tam zase nepotřebujete 
tolik dynamiky, takže se dá i klou-
zat na trojku, ale není to ono. To 
si pak neužijete to krásné dunění 
a práskání do výfuku, když ubere-
te plyn z kopce mezi baráky…

Když máte prostor, nebojte se 
dát koňům trochu ovsa. Mírnou 
díru ve středních otáčkách ani ne-
vnímáte a už se čárečky na digi-
tálním budíku hrabou k sedmič-
ce. A tady se připravte, že do toho 
dvouvál pořádně praští – teď při-
jde důvod, proč si tuhle motorku 
koupilo tolik lidí jinak zvyklých 
na japonské čtyřválce. Nemusí-
te to ani točit k omezovači, jen 
si užívejte od sedmičky do desít-
ky a budete jektat zuby blahem 
z toho krouťáku. Mě osobně po-
těšila i převodovka – sice s delším 
krokem, ale jemná a přesná.

Tři barvy, dvě správné
Kolikrát se mi stane, že se mi 
dostane do ruky evoluce stroje, 
u něhož si říkám, jestli ta původ-
ní verze nebyla lepší. Jestli ty změ-
ny nebyly „něco za něco“. U nové 
Ducati 848EVO jsem od prvních 
metrů nepochyboval, že se mi po 
starém modelu nebude stýskat ani 
v nejmenším. Konstruktéři se to-
tiž vydali úspornou cestou, nevy-
mýšleli žádné pičičárny navíc, jen 
se vrhli na to nejdůležitější. Víc 
koní, tlumič řízení, brzdy. Možná 

mohli přidat ještě ukazatel zařaze-
ného kvaltu, ale to by asi zname-
nalo i jinou přístrojovku, kterou 
nyní používá většina strojů Du-
cati, a to by se už tutově odrazi-
lo na ceně.

Když už jsme u ceny – mně 
vzhledem k tomu, co tahle mo-
torka nabízí za zážitky, přijde 
přiměřená. Je spíše na úrovni ja-
ponských litrů než šestistovek, 
ale kupujete si Ducati. Jenom 
nechápu, kdo si může s vidinou, 
že ušetří dvacet tisíc, pořídit tu-
hle matnou černou. To je barva 
za trest, je na ní vidět každý otisk 
prstu a navíc totálně zabíjí ten 
krásný design. I když tuhle jsem 
viděl matně černého Bentleye 
Continental a říkal jsem si, že 
se svět už totálně zbláznil. Auto 
v základu za dvě mega a v téhle 
barvě vypadalo jako ze smeťáku. 
Podobné mi to přijde s 848. Dej-
te na mě, buď červenou, nebo tu 
letošní úžasnou bílou perleť s ru-
dými rá� y a rámem, to vám je 
žrádlo… 

Motocykl do testu zapůjčila 
� rma Moto Italia.
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Konečně komplexní 
superbike

Více koní, tlumič 
řízení, špičkové brzdy

Na silnici příjemnější 
než 1198Ducati 848EVO

TECHNICKÉ ÚDAJE

Ducati 848EVO

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
dvouválec V90°, DOHC/4 desmo, 
vrtání × zdvih 94 × 61,2 mm, kompresní 
poměr 13,2:1, vstřikování Marelli 
s eliptickými hrdly ekvivalent 
∅ 60 mm, elektrický startér, šestistupňová 
převodovka, vícelamelová spojka v olejové 
lázni, sekundární převod řetězem

Podvozek: příhradový ocelový rám, 
vpředu USD vidlice Showa ∅ 43 mm, 
zdvih 127 mm, vzadu jednoramenná 
hliníková kyvná vidlice s tlumičem Showa, 
zdvih 120 mm, obojí plně nastavitelné, 
brzdy Brembo vpředu 2 kotouče 
∅ 320 mm, čtyřpístkové radiální 
monoblokové třmeny, vzadu kotouč 
∅ 245 mm, dvoupístkový třmen, pneu Pirelli 
Diablo Supercorsa SP vpředu 120/70ZR17, 
vzadu 180/55ZR17, lité ráfky 3,50“/5,50“

Rozměry: délka 2100 mm, výška 
1100 mm, sedlo 830 mm, rozvor 
1430 mm, úhel řízení 24,5°, nádrž 15,5 l

* cena za matnou; červená a bílá za 
364 000 Kč

Objem 849,4 cm3

Výkon 103 kW/140 k@10 500

Točivý moment 98 Nm@9750

Hmotnost 168 kg (bez náplní)

Cena 344 000 Kč*

VERDIKT

Ducati 848EVO

Motor 7/10
Podvozek 6/10
Brzdy 9/10
Ovladatelnost 5/10
Město 3/10
Cestování 4/10
Sport 9/10
Výkon/Cena 5/10

Matná černá je hrozně nepraktická barva, ale uznávám, že v tomhle 
nasvícení má svůj půvab. O půvabu 848 samotné se nediskutuje

Užší zadní 
stoosmdesátka dělá 

z 848 úplně jiný stroj, 
než je 1198

Nejkrásnější pozadí 
současnosti. A ten 
randál, když zavřete 
plyn, hmm...

PROČ JE TENHLE MOTOR JEN V SUPERBIKU?
Až do minulého týdne jsem řešil jednu velkou neznámou. Po sve-
zení na 848EVO člověka zákonitě napadlo, proč je tenhle krásný 
motůrek zatím nabízen akorát v okruhově zaměřené motorce. 
Jede dost, a přitom je o tolik příjemnější než velká Testastretta 
z 1198. Úplně jsem ho viděl v nějaké prémiové verzi Monstera, 
jako dříve bývaly S4R (i když já jsem ten první, kdo vždycky křičí, 
že vodník do Monstera nepatří), a neodolatelný by mi býval při-
šel i ve Street� ghteru. Je to přece škoda, nechat ho jen do jed-
noho modelu. No a minulé pondělí Ducati o� ciálně oznámila, že 
Street� ghter 848 bude.
Odpověď na otázku „proč to trvalo tak dlouho“ je hrozně jedno-
duchá: pro slepičí kvoč. Tím se totiž řídí celý motocyklový průmy-
sl. U odvětví, které nabízí hlavně emoce, nehledejte logiku. Kdy-
by na tyto stroje trh nadrženě čekal, určitě by si ho Ducati všimla. 
Ale stejně jako je Suzuki GSX-R750 druh na vymření, který Japon-
ci drží jen pro hrstku zapálených fanoušků a možná i z ješitnosti, 

přestože se jedná o jedinečný motocykl, a stejně jako BMW už 
před lety přestalo produkovat boxery ve verzi 850 a Moto Guz-
zi už také nemá krásně točivé osmpáďo Griso, tak prostě menší 
objemové varianty u Ducati nemají nárok na takový úspěch jako 
ty s velkými motory. Nikdo mi nevymluví, že lehoučká a úsporná 
Multistrada 620 byla jako celek lepší produkt než větší jedenácti-
stovka, a přesto ve výrobě vydržela jen chviličku.
To je asi syndrom evropských značek – na logiku a střední objemy 
jsou tady Japonci, kdo touží po něčem jiném než mainstreamu, 
jde do evropských, případně amerických motocyklů, a to většinou 
podle hesla „když už, tak už“. Ducati, BMW i Harley-Davidsonu tak 
vlastně stačí pár entry modelů a jen si držet zákazníka, dokud ne-
přejde na ten „plnotučný“. Takže ten Street� ghter 848 je vlastně 
takový malý zázrak. Soukromě si myslím, že to bude mnohem 
příjemnější motorka než brutální jedenáctistovka, a zároveň po-
chybuji, že by nějak výrazně u Ducati zamíchal kartami.

Malého 
Street� ghtera 
anoncovala 
Ducati minulý 
týden

Tenhle motůrek 
by mohl vrčet 

v mnohem více 
strojích

inzerce


