
Scrambler je prozatím po-
sledním modelem malé 
italské továrny Moto 
Morini, když nepočítá-

me velké supermoto předsta-
vené na podzim v Miláně, ale 
ještě neprodávané. Své zamě-
ření dává najevo hned názvem, 
scrambler je prostě scrambler, 
víceúčelová motorka vhodná 
na silnici i do lehkého terénu, 
se „zubatými“ koly, mřížkou 
na světle, zvednutými výfuky 
a vyššími zdvihy odpružení. Po 
dni stráveném za jeho řídítky si 
říkám, proč se ještě nabízí na-
háč 9½. A vlastně proč ostat-
ní značky nedělají více scram-
blerů?

Neplést s kroskou
Různí lidé mají různé choutky. 
V Morini jsou si toho vědomi 
a řídí se tím do té míry, že svým 
zákazníkům nabízejí dokonce 
dva druhy pneumatik – prostě 
si při objednávání motorky řek-
nete, jestli ji chcete na špunto-
vých Metzelerech Karoo, nebo 

silničnějších Michelinech Ana-
kee 2. Já jsem si na test vybral 
Micheliny a nelitoval, mají dost 
gripu na asfaltu na přehazová-
ní motorky ze strany na stranu 
v horských překlápěčkách, stej-

ně jako nabídly dostatečnou 
trakci na polních cestách. 
Bláto a písek už nezvláda-
jí, což jsem experimentálně 
také zjistil – alespoň jsem si 
ověřil, že navzdory hmot-
nosti přes dva metráky 
s plnou bandou se Scram-
bler ze země zvedá překva-

pivě lehce.
No, možná by mi nepo-

mohly ani Metzelery. Morini 
sice zvětšilo zdvihy odpru-

žení, ale na nezpevně-
ný terén to není. 

Reakce na 

otevření plynu je na jednič-
ku navzdory přeladěné řídicí 
jednotce pořád docela prudká 
a rozestup mezi prvním a dru-
hým kvaltem velký, navíc když 
chcete dát nějaký výjezd a ne-
máte dostatečný rozjezd, po-
třebujete zaspojčit, a to s tuhou 
páčkou a citlivostí ano/ne také 
zrovna snadno nejde… Nápady 
plést si Scramblera s kroskou 
naštěstí hned v počátku utnou 
řídítka, která jsou na jízdu ve 
stupačkách příliš nízko, takže 
šup zpátky na šotolinu a silnice 
– a tam budete králové.

Zadek s pochvalou
Na silnici je pilotova pozice 
v naprostém pořádku. Sedlo je 
výš než u Corsara, ale ne příliš, 
a navíc je užší, stupačky najde-
te níž a více vpředu, takže se cí-
títe více součástí celého stroje. 
Dojem podporuje velká 21litro-
vá nádrž s vhodně tvarovanými 
prolisy na kolena. A o komfortu 
spolujezdce v porovnání s děle-
ným sedlem na Corsaru ani ne-
mluvím.

Široká řídítka dávají dobrou 
páku, abyste se Scramblerem 
v serpentinách mávali jak fábor-
kem na prvního máje, navzdo-
ry konzervativní geometrii, kte-
rá zase udržuje vybrané chování 

při průletech rychlými utahová-
ky. Snad jen tvrdá přední vidle 
Marzocchi by mohla být trochu 
citlivější na nerovnostech, nota 
bene když postrádá možnost 
jakéhokoli nastavení. To zadní 
plně nastavitelná jednotka Paio-
li zaslouží jen a pouze pochvalu, 
i díky svému netradičnímu ulo-
žení, které i přes absenci pře-
pákování dává nečekanou pro-
gresivitu. Způsob, jakým zadní 
odpružení žehlilo rozbitý asfalt 
jaderského pobřeží, byl až zará-
žející.

Stačily by čtyři kvalty
On ten zadní tlumič totiž není 
tak tvrdý jako na Corsaru, kde 
musí spolupracovat a do znač-
né míry zápasit se 140koňovým 
vzteklounem. Do Scramblera 
Italové nahnali výrazně méně 
koní a naučili je tahat tak, aby 
se z kroku do klusu přidávaly 
hezky postupně. A že se jim to 
podařilo, o tom svědčí i pohled 
na křivku točivého momentu: 
maximum 102 Nm při 6700, 
ale ve třech tisících už dosahuje  
90 Nm. To je prostě traktor! 
Stačí přidat kousek nad vol-
noběh při vysokých 1800 otáč-
kách (eliminuje nutnost použít 
antihoppingovou spojku) a už 
je úplně jedno, co máte zařa-
zeno, tahle motorka jede furt. 
Proč je tady šest kvaltů? Jestli-
že by Corsaru stačilo pět, tak 
Scrambler by fungoval v poho-
dě snad se čtyřmi…

Další věc, která potěší – 
dvouválec je po mechanické 
stránce tichý, žádné rachtání 
známé z jiných italských V-twi-
nů, jen příjemné dunění z po-
stranních Termignonů. A také 
je pěkně jemný – nemá vyvažo-
vák, chybí mu tři stupně do op-
timálních 90, a přesto skoro ne-
vibruje. Také vstřikování, které 
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teSt Dvoje gumy 
na výběr

Krouťák jako 
u traktoru

Přeladěný 
sportovec

www.iCMN.cz

Retro 
pro každý den
Italské motorky jsou buď moderně sportovní, nebo 
naopak čistě retro. Moto Morini Scrambler patří 
jednoznačně do té druhé kategorie.

Alan Cathcart 
překlad a úprava:  
Jan Rameš  
honzis@cmn.cz

foto: Fotoagenzia Delta

techNické údaje

Moto Morini Scrambler 

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
dvouválec V87°, DOHC/4, vrtání × zdvih 
107 × 66 mm, kompresní poměr 12,5:1, 
vstřikování Magneti Marelli ∅ 57 mm, 
elektrický startér, šestistupňová 
převodovka, sekundární převod řetězem
Podvozek: ocelový příhradový rám 
Verlicchi, vpředu nenastavitelná USD 
vidlice Marzocchi ∅ 50 mm, zdvih 
155 mm, vzadu hliníková kyvná vidlice 
s postranním, plně nastavitelným 
tlumičem Paioli, zdvih 190 mm, úhel 
řízení 26,5°, stopa 120 mm, brzdy 
Brembo vpředu 2 kotouče ∅ 298 mm, 
dvoupístkové třmeny, vzadu kotouč 
∅ 250 mm, dvoupístkový třmen, pneu 
vpředu 110/80R19, vzadu 150/70R17, 
vyplétané ráfky Excel 2,50“/4,25“
Rozměry: délka 2180 mm, šířka  
865 mm, sedlo 840 mm, rozvor 1500 mm, 
světlá výška 162 mm, nádrž 21 l  
(4,5 l rezerva)

Objem 1187 cm3

Výkon 86 kW/117 k@8500

Točivý moment 102 Nm@6700

Hmotnost 198 kg (bez paliva)

Cena 312 300 kč

Krouťák už ve třech tisících 
dosahuje 90 Nm. To je prostě 
traktor!

Posaz je pohodlnější než na mnohých naháčích

Vyšší řídítka s hrazdou 
na scramblery patří

Scrambler vychází z naháče 9½, je ale mnohem praktičtější. 
Vlastně - proč se nedělá více takových motorek?



Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Firma PSÍ Hubík fungu-

je na trhu od roku 1990. Jak 
vás napadlo začít podnikat 
v oboru motooděvů?
Nápad vyrábět oděvy na mo-
torky vzešel z manželova ko-
níčka, a protože i mně prostře-
dí kolem motorek připadalo 
zajímavé, pustili jsme se do 
„práce“ oba a 20 let fungování 
firmy je výsledkem.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Bylo těžké vydobýt si 

současnou pozici na trhu?
O dobývání se mluvit nedá, na 
začátku byl nápad, co chceme 
dělat, ale zdaleka jsme nevě-
děli jak, kde a taky za co. Byli 
jsme novomanželé se státní 
půjčkou 20 000 Kčs, a jak už 
to bývá, ve dvaceti vám nepři-
jde nic nemožné, takže jsme 
postupně začali realizovat náš 
plán a v současnosti zaměst-
náváme 43 lidí ve výrobním 
závodu v Tlumačově, staráme 
se o pět poboček v České re-
publice a o několik zahranič-
ních partnerů. Díky kvalitní-
mu produktu a službám, které 
nabízíme, nám zákazníci zů-
stávají věrni a my se snažíme 
nezklamat je. 

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Jaký je váš vztah k mo-

torkám?
Určitě lepší než k zeměděl-
ství… Ne, vážně, to manžel 
vyhrožuje, že když si kolem 
všichni stěžují na krizi, tak 
budeme pěstovat brambory 
:-). Tak to by mě opravdu ne-
bavilo. Motorky se mi vždy lí-
bily, i jízda na nich. Nyní mám 
svou čtvrtou motorku - Kawa-
saki ER-6n. 

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Je ještě něco, co vás ve 

vašem oboru dokáže pře-
kvapit?
Ano. Například obrovský zá-
jem ze strany veřejnosti o mo-
tocyklový sport. Nebo počet 
návštěvníků na Motosalonu 
v Brně mě opravdu překvapil. 
Příjemně. 

 zpovídal Martin Houška

mi v terénu na nižší kvalty při-
šlo trochu cukavé, se na silnici 
ukazuje jako optimálně nama-
pované, s pěkně živou reakcí – 
jedete po městě na 3000 otáček, 
vidíte skulinku, otočíte rukoje-
tí a šup, jste tam. Pohoda.

Svalnatá charakteristika dělá 
ze Scramblera vážně příjemné-
ho kámoše. Žádné podřazová-
ní, na šestku můžete motor na-
krmit už ve dvou a půl tisících 
a ten se prokouše až do ome-
zovače bez jediného zarachtá-
ní v převodech. Na takhle krát-
kozdvihový sportovní motor je 
to zarážející, člověk by čekal, že 
jej bude muset točit a točit, aby 
z něj dostal to nejlepší, a ono 
vůbec ne. Dvouválec si pone-
chal jen ten pozitivní vztah 
k otáčkám, podle jeho tvůr-
ce Franca Lambertiniho se na 
brzdě nechá dotočit pohodlně 
na třináct tisíc!

Pro skutečný svět
Moto Morini Scrambler je 
stroj stvořený pro skuteč-
ný svět. Ne ten plný dlou-
honohých blonďatých krá-
sek a dokonalého asfaltu, ale 
ten, v němž musíte projíždět 
místy, kde si snědé stařeny 
v ústech hýčkají poslední dva 
zuby a asfalt nebyl dokonalý 
ani v roce 1963, kdy jej čers-
tvě položili.

Tahle malá továrnička uka-
zuje své rudé sousedce na 
druhé straně Boloně, že sou-
boj Davida s Goliášem je po-
řád aktuální. Poslední prací 
Pierra Terblanche u Duca-
ti byl projekt dvouválco-
vého scramblera, ovšem na 
výrobu nedošlo. Možná že 
by šéfové rudé značky své 
rozhodnutí ještě změni-
li, kdyby se projeli na téhle  
Morini. 
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Moto Morini Scrambler Minirozhovor

inzerce

Všechno na ní hraje. Je silná, a přitom uživatelsky přívětivá. 
Charakter čtyřválcového motoru nabízí spoustu příjemných zážitků 
jak při sportovní, tak při pohodové jízdě. Stroj s designově 
vyváženými křivkami vám poskytne maximální možné pohodlí. 
Polohovatelné sedlo a nastavitelný přední štít vám umožní 
nekonečnou jízdu bez známek únavy.  

Nová Honda CBF1000 
Rozehrajte svou jízdu novými tóny

Více informací na www.honda.cz a u autorizovaných prodejců motocyklů Honda.
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Celá produkce Moto Morini, 
která dnes čítá sedm modelů, je 
postavena na stejném základu, 
sportovním naháči Corsaro 1200. 
Jeho 140koňový, pouhých 69 kg 
vážící motor je pěkná vzteklina, 
s omezovačem až na 9300 
otáčkách a 123 newtonmetry při 
6500. Ve Scrambleru je ovšem 
seškrcený na 117 koní při 8500, 
kde zároveň zasahuje omezovač, 
a má o 20 Nm méně. Ovšem, 

křivka 
výkonu je lineárnější, krouťák mnohem plošší a reakce na 

plyn jemnější.
Jak toho Italové docílili? Komprese se zvýšila o půl 

bodu na 12,5:1 a sání dostala kratší hrdla, tedy 
typické úpravy pro zvyšování výkonu! Jenže 
k tomu přibyly jiné vačky s nižším zdvihem 
a jiným časováním, ventily v hlavách jsou menší, 
takže se změnily i spalovací prostory, a bez 
zásahu není ani elektronika a výfukové potrubí. 
V důsledku těchto změn má Scrambler také 
o 20 % nižší spotřebu.

Jak Přeladit sPortovce

Monika Hubíková, 
spolumajitelka 
firmy PSÍ Hubík

Šotolinu zvládá s grácií, na těžší terén to ale není

Můžete si vybrat, jestli chcete 
„špuntové“ Metzelery Karoo, 

nebo silničnější Micheliny Anakee2


