
Do tvarů Hypermotarda, 
jenž byl coby koncept 
představený v Miláně 
2005 a o dva roky poz-

ději už tam stál jako sériovka, 
je těžké se nezamilovat. Tohle 
je rozhodně geniální designér-
ské dílo, jímž Pierre Terblanche 
odčinil všechny svoje boloň-
ské hříchy v čele s propadákem 
999 a zajistil si teplé místečko 
v galerii italských mistrů. Nej-
lépe samozřejmě vypadá v rudé 
a dost cool je i jedenáctka v bílé, 
zatímco matnou černou moc 
nechápu a u námi testované-
ho kousku bych také hodil do 
bílého laku i ten černý čumák, 
ale to nic nemění na faktu, že 
i v těchto řekněme méně atrak-
tivních barvách je Hyproš po-
řád o několik tříd nad napros-
tou většinou toho, co se dneska 
vyrábí.

Nový motor
Je logické, že takhle líbivou mo-
torku budou chtít všichni. Jen-
že ona ta jedenáctistovka má, 
navzdory papírovému výkonu, 
„pouhých“ 95 koní, pořádné kou-
le a jestli to tedy vážně něco není, 
tak motorka pro začátečníky. 
Ojojoj, když oni ji chtějí i méně 
zkušení piloti a holčiny, jen kdy-
by nebyla tak divoká a vysoká…

Jakou motorizaci ale zvolit? 
V době, kdy sedm-devět-šestka 
vznikala, měla Ducati jen kapali-
nou chlazené superbikové moto-
ry, které dle mého názoru do Hy-
permotarda nepatří, stejně jako 
nepatřily do Monsterů (a na-
víc by neřešily problém motor-
ky pro méně zkušené), a potom 
agregát z Monstera 696. Malý 
Monstřík je fajn jezdítko, ovšem 
ač disponuje slušným maximál-
ním výkonem (80 koní) i krou-
ťákem (69 Nm), jsou tyto hod-
noty k dispozici až při vysokých 
točkách a hlavně střední pásmo 
není zrovna nejsilnější. Do nahá-
če dobré, ale na motorku, u níž 
se počítá spíše s pořádným od-
palem z místa a blbnutím kolem 

stokilometrové rychlosti, to ta-
ková výhra není.

Avšak přidejte sto kubíků 
a začnou se dít věci. Ducati tvr-
dí, že motor 796 je zbrusu nový, 
já bych byl v tomto tvrzení tro-
šičku opatrnější – není to tak 
dávno, co se právě Monster dě-

lal jako osmistovka, a objem, vr-
tání a zdvih, ba dokonce i pře-
vodové poměry sedí. Nicméně 
technologie jsou nové, jiná klika, 
komprese vyšší, stejně jako vý-
kon a krouťák, a emisní normu 
splňuje přísnější, takže – je vlast-
ně nový. A jestli bude mít aspoň 
něco společného s tím starým 
monsterovským osmikilem, tím 
lépe a radostněji, to byl náramně 
příjemný motůrek.

Jako na bicyklu
Charakteristickým znakem jízdy 
na Hypermotardu 1100 je pocit, 
jako by vám chybělo přední kolo. 
Sedíte tak vepředu, že zvažujete, 
jestli to koleso nemáte zaražené 
pod sebou, jako v Karose. Úplně 
identický dojem je i z verze 796, 
ovšem ještě vylepšený o nižší 
výšku sedla o rovné dva centi-
metry – my krátkonozí poznáme 
každý milimetr, takže jásám. No 
a pak je tady ta záležitost s hmot-
ností – o celých 12 kg méně než 
stará jedenáctka (a o pět méně 
než nová jedenáctka Evo, ale na 
té jsem ještě nejel), to je darda! 
Jestliže jsem na velkém modelu 
obdivoval ovladatelnost, co tepr-
ve tady, kde jsou při úplně totož-
né geometrii menší rotující hmo-
ty a hlavně o tolik kilo méně?

Je to tak, jak jsem čekal. Jízdní 
kolo je asi nejbližší přirovnání, 
takováhle ovladatelnost je pro-
stě boží. Až si skoro musíte dá-
vat pozor, abyste se do zatáčky 
nenahnuli moc zhurta, protože 
to byste taky mohli zatočit více, 
než je třeba, a najednou jet proti-
směrem… Nebýt v rámu zamon-
tovaný pořád docela velký dvou-
vál, ale maličký jednobuch, a být 
tu trochu větší rejd, zatočíte snad 
na pětníku. Věci napomáhají 
také supersportovní Bridgestony 
BT-016 s ostrým pro� lem.

Daň za konstrukci
Každá upside má ale také svoji 
downside, hezky česky řečeno, 
a jak jsem si na jedenáctistovce 
testované před dvěma lety mys-
lel, že za počínající nestabilitu při 
vyšších rychlostech mohou ojeté 
pneumatiky, tady jsem pochopil, 
že to je prostě daň za konstruk-
ci. Byť Hyproše rozhodně nemů-
žete považovat za motarda v tom 
smyslu, že by jeho druhým do-
movem byla trať a přirozenos-
tí dlouhé brzdné dri� y, ale je to 

spíš naháč, tak nejenže vás kalup 
přesahující zákonem stanovené 
dálniční limity bude rozčilovat 
tím, jak vás bude rvát z motor-
ky dolů, zároveň zjistíte, že dr-
žet pevně řídítka je prostě nutné. 
Stačí sebemenší impuls a mo-
torka reaguje – přesně jako mo-
tard.

Když už jsme nakousli to drif-
tování, tak ne že by to vůbec ne-
šlo, ale poměrně měkký podvo-
zek (naladěný snad přímo na 
naše příšerné silnice) s nevelkou 
možností nastavení je stvořen 
spíše pro silničářský styl „kola 
v lajně“. Brzdy používané na 848, 
Monsterech i velkém Hypermo-
tardu už znám natolik, abych se 
nenechal zmást jejich radiální 
kon� gurací a čekal jejich prů-
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TEST S předním 
kolem pod sebou

Kráska 
v dostupném balení

Měkký motor vás 
nevystraší

Jan Rameš 
honzis@cmn.cz

foto: autor, Jakub Nič

Neříkej mi bejby!
Ikonický Hypermotard 1100 od Ducati dostal letos ještě menšího brášku, 
osmistovku. Příjemný bike, nicméně pořád to není žádné ořezávátko!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Ducati Hypermotard 796

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
tříválec, DOHC/4, vrtání × zdvih 
74 × 52,3 mm, kompresní poměr 12,65:1, 
vstřikování ∅ 44 mm, elektrický startér, 
šestistupňová převodovka, olejová náplň 
3,5 l, sekundární převod řetězem

Podvozek: hliníkový dvojitý páteřový 
rám, vpředu USD vidlice Kayaba ∅ 41 mm, 
zdvih 120 mm, vzadu hliníková kyvná vidlice 
s nastavitelným čepem a tlumičem Kayaba, 
zdvih 130 mm, obojí plně nastavitelné 
(rychlá/pomalá komprese vpředu i vzadu), 
úhel řízení 23,9°, stopa 89,1 mm, brzdy 
Nissin vpředu 2 kotouče ∅ 308 mm,
 čtyřpístkové radiální třmeny, vzadu 
kotouč ∅ 220 mm, jednopístkový třmen, 
pneu Pirelli Diablo Supercorsa SP vpředu 
120/70ZR17, vzadu 180/55ZR17, 
lité hliníkové ráfky 3,50“/5,50“

Rozměry: délka 2010 mm, šířka 700 mm, 
výška 1120 mm, sedlo 830 mm, rozvor 
1395 mm, statické rozložení hmotnosti 
52/48 %, nádrž 17,4 l

Objem 803 cm3

Výkon 59,6 kW/81 k@8000

Točivý moment 75,5 Nm@6250

Hmotnost 167 kg (bez náplní)

Cena 229 000 Kč

VERDIKT

Ducati Hypermotard 796
Motor 6/10
Podvozek 6/10
Brzdy 6/10
Ovladatelnost 8/10
Město 6/10
Cestování 4/10
Sport 7/10
Výkon/cena 6/10

ŽENSKÝ POHLED
Zima byla letos dlouhá a mé první letošní svezení padlo na du-
katí Hypermotard. Tahle motorka se mi vždy líbila ve své kate-
gorii svým vyzývavým a unikátním vzhledem. Jenže ouha, při 
nasednutí jsem zjistila, že nedosáhnu na zem. Motardík je sice 
lehoučký, nicméně pro jistou jsem nejdřív objela kolem bloku, 
abych zjistila, jestli tu dlouhonohou kozu dobře zvládnu. Po pár 
zkusmých zastaveních a rozjezdech byla moje :-).
Ducati mě potěšila nově montovanými stavitelnými páčkami, které jdou zmáčknout 
krásně lehce.Chtěla jsem si udělat krátkou kochací vyjížďku, ale to bych musela sedět na 
jiném stroji. Tohle je hravé, lehké a obratné štěně, které vás nutí soustředit se jen a jen 
na něj. Navíc se skvělým zátahem odspodu – tohle není Monster 696! Je to motard, tak-
že 200 km/h si na něm moc neužijete, ovšem 100% vám to vynahradí v nižších rychlos-
tech. Na okreskách je s ním spousta zábavy. Ovšem když chcete řádit, musíte taky řadit. 
A řadit a řadit.... S Hypermotardem si užíváte motorku, nikoli krajinku. Není to stroj pro 
úplné začátečnice, nýbrž pro odvážné holky plné energie. Květa Ramešová

Když se chce, i tohle jde. Chce to ale 
hodně přes spojku, sama od sebe vás 
796 nevyleká

Honzisův jasný názor na jinak efektní zrcátka
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MOTORKÁŘSKÁ POEZIE

Cyril Despres 
v naší převlíkárně

Soft a Hard enduro test 
krajinou jako v M*A*S*H

inzerce

Are you “Ready to Race”? » www.ktm.com

DEN DĚTÍ

65 SX50 SX

Hrají si vaše děti nejraději na pískovišti? 
Milují bláto a skákání do louží? Využijte 
naší akce při příležitosti dne dětí a dopřejte 
svým ratolestem ty nejlepší hračky.

Navštivte od 15. 5. do 15. 6. prodejce 
KTM a získejte 10-procentní slevu 
na modely:
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BRNO: AUTONOVA BRNO S.R.O., MASNÁ 418/20, TEL. 543424238 • HRADEC KRÁLOVÉ: KTM TROJAN, BRNĚNSKÁ 
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DOPRAVNÍ 711, TEL. 777682227 • MLADÁ BOLESLAV: FLASH TEAM S.R.O., BOLESLAVSKÁ 902, TEL. 326334827 
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VLASÁKOVÁ 844, TEL. 317844775 – 6
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měrný účinek, který ale sedm-
-devět-šestce bohatě dostačuje.

Lehkou rukou
Sakra přestaň už žvanit a řek-
ni konečně, co ten motor, vždyť 
kvůli němu jsme tady přede-
vším, ne? No dobře.

Devadesátistupňové véčko 
nažhavíte netradičně řešeným 
čudlíkem, takže si přitom radě-
ji prohlédněte detailně i ostat-
ní ovládače, aby na vás nečíhala 
někde zrada. Nečíhá, skoro vše 
je klasika (no dobře, tak dál-
kovky se také přepínají trochu 
jinak) a je tady i nové ovládá-
ní přístrojovky, která je stejná 
jako u většího brášky a vychází 
z budíku používaného na 1198. 
Grafický otáčkoměr a teploměr 
oleje, číslicový tachometr, počí-
tadla kilometrů a další bambili-
on funkcí včetně stopek a „tele-
metrie“ DDA. Potěšitelné je, že 
Ducati u svých „entry“ mode-
lů vyhodila ty staré černé páč-
ky brzdy a spojky, u nichž jste si 
mohli naštelovat šrobouvákem 
záběr, ale nikoli vzdálenost, 
a přešla na normální, kolečkem 
do čtyř poloh nastavitelných 
páček. Spojka jde extrémně 
lehce, však je také mokrá a an-
tihoppingová. Mínus pro efekt 
(na jedenáctce ta suchá krásně 
chřestí), plus pro funkci.

Naopak totální mínus za 
funkci dostávají výklopná zr-
cátka umístěná na krajích řídí-
tek. Můžeme Ducati pochválit 
za to, že se nebála přenést toto 
prototypové řešení do běžné-
ho života, ale každý, kdo se do-
stane do městského provozu, 
je bude proklínat. Já z nich po 
čtyřech dnech testování doslo-
va šílel. A to natolik, že jsem 
vzal metr a změřil, že se za-
klopenými má Hyproš na šíř-
ku rozumných 92 cm, ovšem 
při vyklopení a nastavení se mi 
protočily panenky – 116 cenťá-
ků. Chápete, ta motorka je širší 

než vyšší! Tolik nemají ani oku-
frované cesťáky. Být to moje, do 
týdne jsou na řídítkách nějaká 
normální.

Přede jako kotě
Tak ale už ten motor. Hezky si 
tak na volnoběh duní a už prv-
ní rozjezd naznačuje, že tenhle 
dvouvál je pro malého Hypro-
še to pravé ořechové. Hezky od-
spojkovat a jen takové to vrk-
vrk, pár kvaltů nahoru a – jo, 
tahle charakteristika sem patří. 
S motorem 696 to nemá nic spo-
lečného, tady se hraje na krou-
ťák a máte spíše dojem seškrce-
né jedenáctky. Akorát že tenhle 
motůrek nekope, ale naopak běží 
úžasně heboučce a kolébá si vás. 
„Mě se neboj, já jsem kámoš, dej 
mi přes 3000 otáček a jsem jen 
tvůůůj…“ Bude vás bavit, moc 
bavit nechávat třeba jen troj-
ku a jen surfovat na krouťákové 
vlně. Jede to tak akorát, aby to už 
nebyla nuda a ještě nebylo moc 
divoké.

Za tendencí jet za každých 
okolností dopředu a nezvedat 
přední kolo do lu� u (maximál-
ně na jedničku, dvojce se nechce 
ani přes spojku), jak umí jede-
náctka na požádání, stojí i cel-
kem dlouhý sekundární převod. 
Předpisová městská padesátka je 
na podtočenou trojku, v obyt-
ných zónách jedete třicet bezna-
dějně na jedničku a šestku jsem 

nedával při méně než 110 km/h, 
kdy otáčky spadly na čtyři tisíce, 
pro dobré fungování dvouválu 
v tomto režimu tak nějak limit-
ní. Klidně bych ubral na rozetě 
nějaký zoubek, protože maxi-
málku na téhle motorce můžete 
oželet, motorka by ještě získala 
na dynamice a poslední kvalty by 
přestaly působit jako rychloběh. 
A snad by se tím moc nezvedla 
spotřeba, která i se skopičinami 
při focení jen lehce přelezla pěti-
litrovou hranici. Otázkou je, jest-
li by více dynamiky nebylo pro 
ne zcela vyzrálé piloty už moc.

Jako z Louvru
S modelem 796 se výrazně roz-
šiřuje okruh potenciálních zá-
jemců o Hypermotarda. Téhle 
motorky se nemusejí bát mír-
ně pokročilí ani drobné dívčiny 
(viz Ženský pohled), ale svým 
charakterem neurazí ani vyjež-
děného pilota, který není úplně 
bláznivý typ. Sedm-devět-šestce 
hraje do karet také cena, nece-
lých 230, resp. 240 tisíc (za čer-
veného) je částka, za kterou mo-
torku s podobným designem 
a charakterem určitě neseženete. 
Jedenáctka stojí bezmála tři sta. 
No řekněte, kdyby vám někdo 
nabízel Monu Lisu za tyhle pra-
chy, řekli byste mu ne? 

Motocykl do testu zapůjčila 
� rma Moto Italia.

www.iCMN.czVÍCE FOTOGRAFIÍ NA

V příkopě u cesty, krčí se v trávě,
Pomníček bolesti, svítí tu stále,
Šedivá máma tu, v očích má slzy,
Nemůže pochopit, proč tak moc brzy,
Její syn odešel, odkud se nevrátil,
Se smrtí nevěstou, taneček zaplatil.

Tykal si s rychlostí, cítil se králem,
Lidé si říkali: „Jezdí jak blázen.“
Pod sebou mašinu jak stádo koní,
Závodit, zvítězit, hlavou se honí.

Řeka všech osudů nedá se zvrátit,
Naposled zašeptal: „Chtěl bych to vrátit.“

Pomníček se jménem a to je mládí,
jak maják na moři, do tmy tu září,
zarůstá plevelem, a tím jsou jen vzpomínky,
zaplatit nemusel tou daní nejvyšší,
všem živým výstrahou měl by tu být,
jezděte s rozvahou, spatříte cíl.

 Slavomír Vondráček, Praha

Shlédnutí nehody motorkáře v Polsku přimělo Slavomíra z Prahy k napsání básně.

Řadit a řádit, to je Hyprošova 
� lozo� e. Obratnost je neuvěřitelná

V tomhle barevném provedení bychom si 
Hyproše nevybrali (červená 

je červená), ale i tak je to krasavec


