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Přijde vám kombinace 
38 koní a široké rych-
lé brněnské trati praš-
těná? Zdaleka ne tolik, 

jak byly praštěné podmínky, 
v nichž tenhle test vznikl. Před-
minulé úterý, v den uzávěrky 
našich novin, kdy mám nejvíc 
práce s psaním aktualit na prv-
ní dvoustranu, mi v osm ráno 
zavolal Viktor Balázs ze středo-
evropského zastoupení KTM, 
že se v Brně koná velmi speciál-
ní akce, taková ochutnávka zá-
vodních ercéček v rámci okru-
hového dvoudne KTM TNT, na 
kterou byli pozváni akorát tři 
novináři z celého našeho regio-
nu. A že před chvílí jeden z nich 
odřekl účast, tak jestli bych ne-
měl zájem, když to mám do 
Brna jen 100 km. Řeknu vám, 
takhle rychle jsem aktuality 
v životě neměl napsané, doma 
jsem na sebe hodil, co jsem na-
šel (patnáct let starý páteřák, ja-
kýsi pochybný nákrčník, gore-
texové turistické boty, které byly 
v třicetistupňovém okruhovém 
vedru fakt super, holt půlka mé 
výstroje byla zrovna v pražské 
redakci…), roztlačil manželči-
no CBR, neboť akumulátor již 
definitivně vydal svou poslední 
ampéru, a o půl čtvrté stál před 
boxy. „Dělej, nesundávej si ani 
helmu, rovnou jedeš, ještě pár kol 
v téhle jízdě dáš! Jednička naho-
ru, zbytek dolů, tak mazej!“ Do 
večera jsem stihl ještě další dvě 
kompletní jízdy a lidi, jak já se 
vyblbnul… Na Masecu s motor-
kou o výkonu 38 koní!

Jednoduchý, ale závoďák
První, co mě praštilo do očí, 
jak je ercéčko hezky prakticky 
závodnicky udělané – laminá-
ty s vyšším plégem, lehčí kon-
covka výfuku, závodní stavitel-
né přepáčko, plně štelovatelná 

wépéčka, jiný kotouč a tako-
vé ty moderní chrániče páček, 
žádné blbiny navíc. Z obsáhlé-
ho digitálního budíku vás zají-
má jen otáčkoměr, čidlo tacho-
metru dokonce musí být podle 
reglementů odpojené. Převody 
můžete ladit akorát na tři různé 
rozety, gumy se jedou povinně 
úplně stejné silniční, a do mo-
toru nejenže nesmí být sáhnu-
to, on má dokonce snížený vý-
kon! Originál RC má 44 koní, 
závoďák osmatřicet. Prý to byl 
požadavek ADAC, zaprvé by 
asi bylo hloupé, aby v junior-
ském seriálu jezdily stroje sil-
né málem jako ve třídě Moto3, 
a zadruhé by motory měly déle 
vydržet závodní nasazení. Pro-

tože těsně před omezovačem 
jste vlastně pořád… Ačkoli 
jsou motorky slabší, mají zá-
roveň zhruba o devět kilo nižší 
hmotnost, takže dynamika pří-
liš neutrpěla.

Překvapilo mě, že to není žád-
né malé šidítko, ale docela velká 
a dospělá motorka, vysoké se-
dátko bude pro třináctileté zá-
vodní(č)ky možná větší výzva 
než samotné souboje na dráze. 
Jízdní pozice je sportovní, ale 
ne extrémní, já bych klidně sne-
sl stupačky víc vzadu (jdou pře-
šroubovat) a řídítka níž. S těmi 
nic neuděláte, jsou napevno 
v horních brýlích, aspoň že jsou 
pěkně roztažená, žádné sklapnu-
té tyčky. Za pořád docela malé 
plégo jsem se při zalehnutí scho-
val naprosto v pohodě, vejdou se 
i vyšší piloti.

troufne si i na silnější
Logicky by ale neměli být těžší 
než těch mých bídných 60 kilo, 
což asi nepřekvapí. Mě však pře-
kvapilo, jak i těch 38 koní upalo-
valo. Že jsem v jízdě v nejpoma-
lejší skupině předjel pět lidí na 

velkých strojích, to neberu jako 
úspěch. Ovšem ve středně rych-
lých jsem se už ve druhém kole 
dostal do pětičlenné skupinky 
dvě 990 SM T – Triumph Ex-
plorer – 690 Duke – já, a nebýt 
dlouhé cílovky a rovinky před 
Schwantzovkou, kde litrové stro-
je vždycky o další kus uletěly, jeli 
jsme celou dvacetiminutovku 
pohromadě. Dokonce jsem jed-
nomu SMeTákovi vrátil v zatáč-
ce předjetí a společně jsme všich-
ni udolali jednu RC8!

Kluk na 70koňovém Dukovi 
mě nakonec v posledním kole 
pustil před sebe, asi ho zner-
vózňovalo, jak jsem se ho furt 
snažil dostat na brzdy nebo ob-
jet vnějškem v zákrutě, a to roz-
hodně nebyl pomalý, kolenem 
i botami škrtal pořád a za plyn 
vzít se nebál. Na cílovce stejně 
jako já prý dotáčel šestku do 
omezovače, ovšem že by ně-
jak dramaticky mizel, to tedy 
rozhodně ne, náš rozestup se 
zvětšoval velmi pozvolna. Těch 
38 kobylek dokáže RC využít 
opravdu efektivně.

Zaměřeno na otáčkoměr
Cedule se vzdálenostmi mě ne-

zajímaly, všude šlo brzdit da-
leko za stovkou (brzdy jsou 
fantastické, silné a citlivé, ani 
nepotřebují radiální pumpu), 
z vytočené šestky rychle kop-
nout čtyřku (s výjimkou první 
zatáčky, ta šla pětkou) a snažit 
se držet rychlou stopu – otáč-
koměr nad osmičkou a na vý-
jezdu čekat na bliknutí čer-
veného světýlka těsně před 
omezovačem v deseti, potom 
šup další kvalt…

Sériové Metzelerky už měly 
s 59 stupni rozžhaveného br-
něnského asfaltu plné ruce prá-
ce, a tak jsem z ercéčka radši vi-
sel jak z vlaku, abych ho nemusel 
moc naklánět, a užíval si napro-
sto famózní ovladatelnosti le-
houčkého stroje a příjemného 
odpružení, které jako by někdo 
nastavil přímo na mou hmot-
nost. Štelovací komponenty jsou 
velkou výhrou tohoto závoďáč-
ku, aspoň si mlaďasové nebudou 
moci stěžovat, že je to na těch je-
jich 30 kilo moc tvrdé, a naučí se 
s odpružením hezky pracovat.

Ach jo, proč já nejsem o půlku 
mladší, tohle RC 390 mě doko-
nale vybláznilo. Pokud to cítíte 
stejně, nezoufejte – od konce léta 

by měla být standardní ercéčka 
normálně na krámech a všech-
ny ty závodní vychytávky se dají 
pořídit v katalogu KTM Power-
Parts. Dáme závod? 

Za pozvání na testování 
děkujeme firmě ktM Cee.

Oranžová továrna na 
okruhovou radost

ktM rC 390 CUP

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
jednoválec, DOHC/4, vrtání × zdvih  
89 × 60 mm, kompresní poměr 12,6:1, 
vstřikování Bosch ∅ 46 mm, elektrický 
startér, šestistupňová převodovka, 
sekundární převod řetězem

Podvozek: ocelový příhradový rám, 
vpředu USD vidlice WP ∅ 43 mm, vzadu 
hliníková kyvná vidlice s tlumičem WP, obojí 
plně nastavitelné (vzadu pomalá/rychlá 
komprese), brzdy ByBre vpředu kotouč 
∅ 300 mm, čtyřpístkový radiální třmen, 
vzadu kotouč ∅ 230 mm, jednopístkový 
třmen, pneu Metzeler Sportec M7 vpředu 
110/70ZR17, vzadu 150/60ZR17, 
lité ráfky 3,00“/4,00“

Parametry: sedlo 820 mm, rozvor  
1340 +/- 15 mm, úhel řízení 23,5°, stopa 
88 mm, světlá výška 178,5 mm, nádrž 10 l

Objem 375 cm3

Výkon 28 kW/38 k

Hmotnost 138 kg (provozní)

teCHNiCké údaJe

Kátéemka pro letošek připravila úplně nové malé 
silniční supersporty pro mladé. Ještě než se na 
konci léta dostanou na trh, měli jsme exkluzivní 
možnost vyzkoušet, jak funguje závodní varianta 
RC 390, s níž se jede prestižní německý ADAC 
Junior Cup. Vrčel jsem ze spaní ještě týden!

inzerce

Třicet osm koní a taková prča?!

CO Je adaC JUNiOr CUP 2014?
V Německu místní auto-
motoklub ADAC již dvě de-
sítky let pořádá pohárové 
závody mlaďasů na iden-
tických maloobjemových 
motocyklech. Tahle třída, 
která se většinou jede zá-
roveň s „velkým“ silničním 
mistrákem IDM, je poměr-
ně prestižní záležitost a je 
to taková přípravka, takový 
malý Red Bull Rookies Cup, 
jaký známe z Moto GP. Výchova talentů je totiž v Německu jaksi o chlup koncepčnější 
než v našem Kocourkově, a ADAC Junior Cupem prošli mnozí dnešní špičkoví piloti, na-
mátkou třeba Stefan Bradl, Thomas Lüthi či Sandro Cortese. Letos se po mnoha letech 
přechází z dvoudobých stopětadvacítek na čtyřdobou techniku, a jezdci ve věku 13 až 
21 let se utkají na nových střelách z Mattighofenu, modelech RC 390. Lepší náčiní si 
junioři nemohli přát, sakra proč mně není o půlku míň…
Jedním ze základních podmínek tohoto seriálu je, aby „to moc nestálo“. Motorka stojí 
šest a půl tisíce eur, k tomu dalších deset procent za závodní paket, a dva a půl tisíce 
startovné, které kromě „vlezného“ na osm závodů (včetně tréninků) zahrnuje i helmu 
X-Lite, týmové oblečení či slevu na díly a pneumatiky. Ty jsou, opět kvůli co nejnižším 
nákladům, shodné silniční Metzelery Sportec M7, čili žádné laborování se směsí slicků 
nebo „mokrým“ obutím, prostě se jede na tomhle a hotovo. 
Letošní seriál sestává ze šesti závodů v rámci IDM (jezdci se podívají i do holandského 
Assenu), jednoho při vytrvalostní osmihodinovce v Oscherslebenu a největší zážitek 
kluci asi budou mít, až budou závodit před narvanými tribunami na Sachsenringu při 
Moto GP. Odměny jsou za spoustu desítek tisíc eur, první tři mají jisté místo ve výběru 
do Red Bullů, jeden jezdec získá nového 125 Duka, další talent zase místo v IDM ve třídě 
Moto3 sponzorované 50 tisíci eur (půl KTM, půl ADAC), prostě tohle není žádný okresní 
přebor šitý horkou jehlou. Nás může jen těšit, že zde máme hned dva zástupce, mladý 
Jura Mrkývka jde ve šlépějích svého otce a je po dvou závodech zatím 15. z 27 zúčastně-
ných, Petr Vošlajer 17. Kluci měli smůlu, že oba teď v Oscherslebenu havarovali, přitom 
Jirka zajel v prvním kole nejrychlejší čas a Petr dokonce dvě kola vedl! Na ercéčku už se 
svezl i náš loňský minibikový šampion Oliver König a prý možná napřesrok… 

Mlaďasové na 
identických motorkách, 
to je vždy nejlepší škola

ČíM se liší PrOti sériOVCe
 brzdy: kotouč a destičky KTM Powerparts, 
opletené hadice, demontovaná jednotka 
ABS (ušetří 1,2 kg)
 „berany“ na řídítkách, sklopné páčky
 nastavitelné stupačky s možností 
otočeného řazení
 řetěz Powerparts 520, tři různě velké lehké 
rozety, „ploutvička“ u rozety
 koncovka Akrapovič
 padáky v přední ose
 plně nastavitelné odpružení WP
 závodní kapoty a sedlo, vyšší plexi
 plynová rukojeť z RC8
 snížený výkon

Sériovka má vyšší výkon, ale také je 
těžší. Závoďáka z ní uděláte snadno


