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Jak proniknout na americ-
ký trh cruiserů? Tohle byla 
hádanka, která zaměstná-
vala hlavy hlavounů Ducati 

přes čtyřicet let. Důvod k tomu 
byl dobrý – jen v roce 2010 se na 
americkém trhu prodalo 357 691 
silničních motorek, a z toho bylo 

plných 48 % cruiserů. A to je pří-
liš velké číslo na to, aby šlo igno-
rovat.

Takže teda cruisery. Dobrá. 
Jenže Ducati založila svoji slá-
vu na supersportech, na vítěz-
stvích v mistrovství světa super-
biků a teď i v MotoGP. Jak teda 
nastoupit do cruiserů, do největ-
šího segmentu motocyklového 
trhu západního světa, aby zůsta-
la věrná svému sportovnímu od-
kazu a soutěžnímu duchu? A tak 
vznikl projekt Diavel, powercrui- 
ser s ďáblem v těle, a já už slyším 

všechny ty hardcorové ducatisty, 
jak teď nemohou značce přijít na 
jméno, cože to vyvinula za běs. 
Ale než budete soudit, čtěte dál. 
Dost možná i hardcoroví duca-
tisté změní názor.

Do detailu!
Vývojový tým pod vedením 
Giulia Malagoliho, člověka, kte-
rý měl u Ducati na starosti vývoj 
Diavela, vyřešil úkol vytvořením 
radikálně netradičního stroje, 
který byl poprvé představen na 
výstavě EICMA v Miláně loni 
v listopadu: udělal powercruiser 
s nízkým, jen 770 mm vysokým 
sedlem, s rozvorem protaže-
ným na 1590 mm a hodně ma-
catou zadní pneumatikou o šíř-
ce 240 mm.

Vývoj Diavela trval tři roky 
a za jeho designem stál Bartho-
lomeus Janssen Groesbeek, ho-
landský hlavní návrhář Duca-
ti, který kromě jiného spáchal 
i současnou rodinu Monsterů. 
Groesbeek se ke značce Ducati 
připojil v roce 2002 po odchodu 
z designové divize Yamahy, firmy 
GK Design, kde, představte si tu 
náhodu, vytvořil jakéhosi Vma-
xe. A tak není divu, že i Diavelu 

vtiskl jedinečný svalnatý styling. 
Samotný vývojový tým pod ve-
dením Giulia Malagoliho čítal 15 
konstruktérů – specialistů, navíc 
Ducati při vývoji Diavela spolu-
pracovala s americkým specia-
listou na powercruisery, i čtená-
řům ČMN známým, Rolandem 
Sandsem, který na projektu pů-
sobil jako konzultant.

I proto je Diavel krásný stroj 
nejen jako celek, ale úžasným 
představením je doslova každý 
jeho detail, zpracování a finiš 
celé motorky. Ať se podíváte tře-
ba na chytré zaklápěcí stupačky 
spolujezdce, na zatahovací mad-
lo vzadu na sedle anebo na brou-
šené hliníkové kryty chladiče. 
Na Diavelu navíc nenajdete té-
měř žádné plastové díly. Ducati 
si prostě chtěla být jistá, že Dia-
vel bude vlajkový model nejen 
značky, ale i celého segmentu. 

Skutečně Ducati
Uznávám, napoprvé vypadá ne-
zvykle, ale právě o tom Diavel 
je, ovšem obviňování Ducati si 
schovejte, až se na Diavelu sve-
zete. Po prvních pěti minutách 
jízdy totiž zjistíte, že Ducati ze 
svých zásad a ambicí neslevila 
vůbec nic. Diavel je sice extrém-
ní na pohled, ale jízdně je to na-
prosto špičkový vysokovýkonný 
supercruiser, v podstatě super-
bike třídy custom, se vším všudy 
postavený 13násobnými mistry 
světa SBK. Nikdo jiný by ho ne-
mohl vytvořit… a pravděpodob-
ně nejspíš taky nikdy nevytvoří.

Diavel je skutečně Ducati, je to 
motorka, která se ve všem vymy-
ká standardu a která přesně míří 
mezi dvě jiné, stejně výjimečné 
motorky – novou Yamahu Vmax 
(ehm, kde už jsme o ní jen slyše-
li…) a Harley-Davidsona V-Rod. 
To jsou také jeho hlavní soupeři 
na trhu. Však je taky obě Mala-
goliho lidé pořádně otestovali, 
když v lednu roku 2008 začali 
pracovat na projektu Diavel.

Nejlepší akcelerace
Nechápu, jak se mezi motorkáři 
celého světa může tak dlouho dr-
žet mýtus o výkonu jako hlavním 
porovnávacím kritériu motorek. 
Mnohem důležitější je přece to-
čivý moment. Krouťák rovná se 
akcelerace, a akcelerace je to, co 
se v reálném světě skutečně po-
čítá. Takže opakuji, krouťák, ni-
koli výkon.

Respektive krouťák a hmot-
nost, abych byl přesný, protože 
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TEchNické úDajE

Ducati Diavel

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
dvouválec V90°, DOHC/4 desmo,  
vrtání × zdvih 106 × 67,9 mm, kompresní 
poměr 11,5:1, vstřikování Mitsubishi 
s oválnou vstřikovací jednotkou Mikuni, 
kontrola trakce DTC, elektronický plyn se 
třemi programy (Sport, Touring, Urban), 
bezklíčkové zapalování, elektrický startér, 
šestistupňová převodovka, hydraulicky 
ovládaná antihoppingová vícelamelová 
spojka v olejové lázni, sekundární převod 
řetězem

Podvozek: příhradový rám z ocelových 
trubek, vpředu USD vidlice Marzocchi  
∅ 50 mm, zdvih 120 mm, vzadu hliníková 
jednoramenná kyvná vidlice s tlumičem 
Sachs, zdvih 120 mm, obojí plně 
nastavitelné, brzdy Brembo s ABS Bosch 
vpředu 2 kotouče ∅ 320 mm, čtyřpístkové 
radiální monoblokové třmeny, vzadu kotouč 
∅ 265 mm, dvoupístkový třmen, pneu 
Pirelli Diablo Rosso vpředu 120/70ZR17, 
vzadu 240/45ZR17, lité ráfky 3,50“/8,00“

Rozměry: rozvor 1590 mm, úhel sklonu 
řízení 28°, stopa 130 mm, sedlo 770 mm, 
nádrž 17 l

Objem 1198,4 cm3

Výkon 119 kW/162 k@9500

Točivý moment 127,5 Nm@8000

Hmotnost 210 kg (bez náplní)

Cena: 415 000 kč

Změníte názor!

Cruiser Ducati? Nesmysl. Svatokrádež. To 
nemůže fungovat. Takhle o novém Diavelu 

smýšlejí všichni. Tedy všichni, kdo na něm ještě 
nejeli. Kdo se svezl, sakra rychle změnil názor.

Diavel je „jiný“ nejen v rámci značky Ducati Kam až dokáží 
Italové tuhle 
Testastrettu 
posunout? Je to 
neuvěřitelný motor 
a Diavelu dává 
nejlepší akceleraci 
ze všech sériovek!
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Pražský smí-
chovský klub 
pro alterna-

tivní zábavu Meet 
Factory, což je sta-
rá nádražní fabrika, 
z jejíž přední stěny 
visí na kůlech ne-
přehlédnutelně na-
bodnuté dva červe-
né Fordy Scorpio, 
tak pohostil v pon-
dělí 21. února cel-
kem neuvěřitelnou partu asi 500 
motorkářů. Celý večer se nesl 
v párty náladě, představení Diave-
la probíhalo hodně napjatě, což je 
docela komické, když už ho stejně 

každý v časopisech i na 
webu viděl. Ale to je jako s žen-
skou. Všichni víme, jak vypadá, 
a když je někde nahatá, podívat 
se jde každý. Hlouček se před za-
plachtovanou motorkou stejně 

vytvořil takový, že ani profi foto-
grafové neměli k najití ideální fo-
ticí pozice dostatečně ostré lokty... 
Večer rozjela brutálně akční dív-
čí trojka K2, od které jsem zprvu 
nic moc nečekal, ale po dvou třech 
válech jsem pochopil, že byť jim je 
19, hrají přesně, energicky a doká-
ží setsakra dobře pracovat s publi-
kem... Takové „katapultice“, Olda 
Říha by se měl co učit.

Po chvíli na scénu vlétnul Míra 
Lisý, chvíli tam dráždil šlapačku, 
pak se do placu dokonce přibu-
rácel druhý Diavel. Ten byl jaksi 
k osedlání kýmkoli, kdo se z jeho 
drsného řevu nepokadil již při 
jeho příjezdu do rozléhajících se 
prostor sálu.

Super párty, super lidi, super 
mašina. 
 Jakub Nič, foto: autor

čím méně kilogramů, tím snad-
nější a rychlejší nabírání rych-
losti. A s 1198kubíkovým desmo 
V-twinem se 127,5 Nm, s upra-
venou verzí stejného motoru, 
který loni poháněl tovární su-
perbike, 210kilový Diavel přáte-
lé ale KUR*A zrychluje! Točivý 
moment versus hmotnost totiž 
dělá u Diavela poměr 1,65 : 1 kg/
Nm. To si porovnejte s 292 kily 
a 115 Nm jen o málo dražšího 

Harleye V-Roda a dostanete po-
měr 2,54 : 1 kg/Nm. Pche. Anebo 
se sice silnějším, ale o hodně těž-
ším a také o 40 % dražším Vma-
xem s hmotností 290 kg a krou-
ťákem 166,8 Nm, alias poměrem 
1,74 : 1!

Teď snad pochopíte, proč Du-
cati Diavel zrychluje z nuly na 
100 km/h za 2,6 sekundy, což 
je, pánové, lepší akcelerace než 
u superbikové 1198R! Dokonce 

jsem si téměř jistý, že Diavel má 
nejlepší zrychlení ze všech v sou-
časnosti sériově vyráběných mo-
tocyklů vůbec!

Zatáčky? Hurá!
Ale pojďme dál. Nemějte napří-
klad představu, že Diavel je dě-
laný na přímou jízdu ve stylu 
„rovně a ve středu zatočit“, tak 
jako většina amerických power-
cruiserů s hodně dopředu prota-
ženými vidlicemi. Tohle je Du-
cati, takže Malagoliho tým měl 
za samozřejmé, že Diavel bude 
také zatáčet. A on skutečně za-
táčí, s chutí a elánem nesrovna-
telným s ničím v kategorii crui-
ser. Dokonce se nebojím napsat, 
že Diavel je novým standardem 
ovladatelnosti a ostatních para-
metrů třídy cruiser.

Kvůli dlouhému rozvoru 
a o 280 skloněné plně nastavi-
telné vidlici Marzocchi o prů-
měru 50  mm byste skuteč-
ně mohli hádat, že s Diavelem 
bude v zatáčkách, v městských 
ulicích nebo na horských sil-

nicích práce. Není. Nemusí-
te s ním bojovat, jen ho řídíte. 
Zvláště vymazlené jsou nájezdy 
do zatáček – Diavel se na prv-
ní pokyn skládá do zatáčky sám 
a snadno a kontrolovaně drží 
stopu s relativně minimálním 
úsilím. A to jak v rychlých, tak 
i v pomalých zatáčkách. Na jeho 
pěstěných vlastnostech se vý-
znamně podílí i široké, pro Dia-
vela speciálně vyvinuté pneu- 
matiky Pirelli Diablo Rosso, 
vzadu o úctyhodném rozměru 
240/45-17. 

Naprostý originál
PR manažeři Ducati se vás sice 
budou snažit přesvědčit, že Dia-
vel žádný cruiser není, ale to jen 
proto, že Diavel je tak daleko od 
všeho, co dosud vzniklo v téhle 
třídě motocyklů. „Diavel je sku-
tečně unikátní motocykl. Není to 
žádná kopie něčeho, co tady už 
někdy bylo, a přesto zůstává au-
tentickou Ducati a zahrnuje veš-
kerou naší firemní filosofii, naše 
hodnoty i naše tradice,“ říká ve-

doucí projektu Giulio Malagoli.
Tahle motorka je, přiznejme 

si to, na první pohled pro bo-
loňskou značku těžké eskamo-
térství. Ale po jediné jízdě nikdo 

nebude moci říci, že do Diavela 
nedala to nejlepší. Je to moto-
cykl, který je úplně rozdílný od 
všeho, co bylo dosud postavené. 
Teď si jen na něj zvyknout… 
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Vzadu guma 240, ale 
zatáčky jsou v pohodě

Motorka s nejlepší 
akcelerací

Tohle je skutečná 
Ducati!Ducati Diavel

Diavel – jméNo ďábla
Diavel znamená v italštině, konkrétně v boloňském dialektu, „ďábel“. To jste asi pocho-
pili. Ale víte, jak tenhle Ďábel ke svému jménu vlastně přišel? Bylo to už v prvních fázích 
vývoje, když byl první prototyp představený skupině na dvoře shromážděných inženýrů 
a techniků Ducati. Když jeho konečnou podobu viděli poprvé, někdo se podíval na silue-
tu motorky zezadu a prohlásil něco jako:  „Tohle je zlý, fakt zlý, úplně jako ďábel!“ A bylo 
jméno. Zcela v duchu tradice, která u Ducati začala před 20 lety u prvního Monstera. 
U něj taky někdo z přítomných prohlásil, když ho viděl poprvé: „Il mostro della moto!“ 
tedy motocyklové monstrum! Diavel jde ve stejných šlépějích.

Diavel CarboN
Kromě standardního Diavela nabízí vý-
robce ještě model Diavel Carbon. U něj 
za 489 („black carbon“, tedy celý v čer-
ném), resp. 499 000 Kč („red carbon“ 
s červeným rámem a doplňky) dosta-
nete motorku, která je napráskaná kar-
bonovými díly, má černé kluzáky před-
ní vidlice a hlavně krásná kovaná kola 
Marchesini, která na neodpružených ro-
tujících hmotách ušetřila 2,5 kila. To není malé číslo.

Motor
Dvouválec vychází z kapalinou chlazeného superbikového 
osmiventilu Ducati 1198 Testastretta Evoluzione, servisní 
intervaly jsou zvednuté na 24 000 km. Oproti podobnému 
motoru v Multistradě má ale o 12 koní víc, díky většímu 
airboxu a revidovanému výfukovému systému. Maximální 
výkon 162 koní při 9500, točivý moment vrcholí na 
hodnotě 127,5 Nm při 8000 otáčkách.

Kartery
Kartery jsou vyráběny speciálním procesem 
vakuového lití Vacural, který snižuje poréznost 
odlitků na nejmenší možnou míru a navíc umožňuje 
minimalizovat hmotnost odlitku při zvýšení jeho 
pevnosti.

PoKročilá eleKtroNiKa
Diavel má osmipolohovou kontrolu trakce 
DTC (Ducati Traction Control), kterou doplňuje 
výběr ze tří jízdních režimů, které se volí na 
levé rukojeti. Nastavení Sport dává plný výkon 
162 k s ostrou reakcí ride-by-wire plynu. 
Režim Touring také nabízí 162 k, ale poněkud 
kultivovanějším způsobem. A namačkáte–li 
si režim Urban, budete mít na plynu něco 
okolo 100 koní. Je to ale dobré tak na pomalé 
bloumání v nízkých rychlostech nebo za mokra 
a za deště, výkon při tomhle nastavení je 
opravdu malý a kontrola trakce příliš invazivní.

ride-by-wire
Na rozdíl od Multistrady, u které je ride-by-wire nastavený 
příliš agresivně pro tento druh motocyklu, je u Diavela 
plyn ideálně přizpůsobený a v nejlepších tradicích značky 
Ducati poskytuje ovladatelnost a doslova ďábelské 
zrychlení. Z Multistrady pochází také bezklíčkové 
zapalování – prostě máte v kapse čip a jezdíte.

tFt disPleJ 
Barevný digitální displej vyrobený technologií TFT 
(Thin-Film Transistor) ze všeho nejvíc připomíná iPhone. 
Ducati o něm říká, že Diavel je první sériová motorka, na 
které je TFT displej použit (což ale není pravda, protože 
jej mají i nová šestiválcová káčka od BMW, pozn. Honzis). 
Displej zobrazuje zvolený jízdní režim, zařazený převodový 
stupeň, denní a celkový ukazatel najetých kilometrů, 
venkovní teploměr, ukazatel napětí baterie a palubní 
počítač. Nenajdete tu ale palivoměr, pouze hladové oko.

lCd disPleJ
Druhý displej je LCD, čili z tekutých krystalů, 
a najdete ho nad horními brýlemi. Ukazuje 
rychlost, otáčky, nastavení kontroly trakce, čas 
a teplotu vody, a je doplněný řadou kontrolek.

brzdy 
Brzdy Brembo jsou hodné superbiku. Do 
dvojitých předních kotoučů s průměrem 
320 mm se zakusují jednodílné radiální 
třmeny Monoblock, systém ABS od Bosche 
je ve standardu na předním i zadním kole 
a funguje tak dobře, že ani humpoláckým 
zahamováním brzdového pedálu zadní brzdy, 
tak oblíbeným způsobem brždění čopráků, se 
zadní kolo nezablokuje. Tyhle brzdy jsou tak 
skvělé a Diavel je s nimi i pod tvrdým bržděním 
tak stabilní, že stanovuje nový standard téhle 
kategorie.

zadNí PérováNí
Snadno přístupné 18polohové nastavení předpětí 
zadní jednotky Sachs s přepákováním je dálkově 
ovládané. Vodorovné uložení jednotky umožnilo 
výrazně snížit výšku sedla.

výFuK
Homologovaný karbonový výfuk Termignoni je pastvou pro oči. 
A nejen to, díky revidovanému airboxu a provedení výfukových 
svodů se i přes přítomnost katalyzátoru díváte na nejlíp znějící 
výfuk Ducati v celém jejím současném výrobním programu.

teChNiKa, KaM se Podíváš
Zadní světla, pokud nesvítí, jsou 
prakticky neviditelná. Pokud svítí, 
mají neuvěřitelnou svítivost, stejně 
jako LED blinkry.

Krása detailu
Unikátní hliníkový držák značky 
s integrovaným LED osvětlením 
funguje zároveň jako zadní 
blatník. Je elegantně jednostranně 
uchycený, stejně jako kyvná vidlice.

První dva jsou standardní 
Diavely, zadní dva 
Diavely Carbon

Ďábel a tři čertice
Ducati Moto Italia s.r.o. 
oslavila deset let své 
existence a hlavně přes 
1000 prodaných nových 
strojů. K příležitosti 
představení nového 
brutálního bajkoše Veronika 
Papežíková, velitelka 
společnosti, uspořádala 
velkou párty.

aKCe

Dívčí trojka K2

Fotit se s ním chtěla skoro každá... Neumím si 
představit, kdyby se  Diavel jmenoval Brad Pitt

Dvěstěčtyřicítka guma vzadu by měla být spíš 
zabijákem jízdních vlastností, ale za jízdy ji vůbec 

necítíte. Naopak, tohle je hodně sportovní podvozek


