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Ještě před rokem a půl by 
tohle srovnání bylo tro-
chu zcestné. Trochu dost 
zcestné, protože Duke byl 

ostré polozávodní náčiní, které 
s příjemným charakterem skvě-
lé dvouválcové Kawičky mělo 
společného asi tolik jako český 
politik s altruismem, prostě na-
venek hlásaly stejné zaměření, 
nicméně tím to haslo. A upřím-
ně, měl jsem starého Vévodu rád 
a tu jeho bláznivou R verzi ob-
zvláště, ale já bych si ho koupil 
leda jako nějakou pátou motor-
ku do garáže. Tak úzce zaměře-
ný, pro běžný provoz nepohodl-
ný a vlastně i nevhodný… 

Nyní jsou to soupeři boju-
jící o stejné zákazníky, proto-
že KTM Vévodu totálně předě-
lala. Hlavně tematicky. Ono to 
vyplývá i ze změny firemního 
loga, z „Ready To Race“ se sta-
lo „Are You Ready?“, což nazna-
čuje opuštění čistě závodní filo-
zofie a přiznání, že vlastně sem 
tam by se mohlo udělat něco 
pro široké masy. A to je přesně 
nový Duke 2012.

stejná? Kdepak, úplně nová
Nepřestává mě ale fascinovat, ko-
lik lidí si dodnes myslí, že Duke 
je supermoto. Proboha, o drifťá-
ku se dalo mluvit v první gene-
raci, a jestli druhá generace ještě 
měla určitý motardový nádech, 
tak třetí vůbec a tahle čtvrtá je 
naháč jako vyšitý ze žurnálu! 
Jako by všechno, co má jen jeden 
hrnek, muselo být do bláta. Stej-
ná logika jako označit ER-6n za 
cestovní enduro, protože má dva 
válce a bavorské GS taky.

Také Kawa byla pro sezonu 
2012 kompletně předělaná. Po-
znáte, že to je ER-6n, a když se na 
ni juknete jen tak letmo, napadne 
vás, co že je tam nového. Přáte-
lé, všechno, počínaje úplně jiným 
rámem a kyvkou a konče desi-
gnem. Přední vidle dostala takové 
ty dramatické kryty jako Z1000, 
a ksichtík se snaží tvářit agresiv-
ně. Ne, Kawičko, z tebe nikdy úpl-
ně strach nepůjde, ale fešanda jsi 
momentálně ze všech svých ge-
nerací největší. Motor zůstal sice 
naoko stejný a stejný má i maxi-
mální výkon, ovšem v posilovně 
byl a vypracoval si svaly hlavně 
ve středním a nízkém otáčkovém 
rozsahu.

Nasednete a – jste doma. To-
hle si prostě nespletete. Mů-
žou vás vzbudit ve tři ráno, za-
vázat vám oči, posadit na deset 

různých naháčů a ER-6n bez-
pečně poznáte. I když sedlo je 
jiné, vpředu docela úzké a vzadu 
s plochou, celková drobná stav-
ba a hlavně řídítka všechno pro-
zradí. U kapotované ER-6f mi 
řídidla přišla jiná a v pohodě, 
ale to byl jen pocit, jsou stejná, 
ovšem u enka se nemůžete zba-
vit dojmu, že pocházejí z dětské-
ho odrážedla. Uzoučká, zvláštně 
vlaštovkově tvarovaná, na první 
pokus se cítíte zvláštně sevřeně, 
a to nejsem žádný chlapák s ra-
meny přes celá záda a nohama až 
na zem. Zvláštní, vše by mělo být 
technicky stejné až na tu kapotu 
a přístrojovku, a přitom se enko 
zdá o tolik jiné než efko. Menší, 
skotačivější…

Duke a pohodlí? Konečně!
Vévoda je ergonomicky přiroze-
nější. Motorka působí kratším do-
jmem, je tady menší vzdálenost 
mezi sedlem a řídítky, takže se-
díte vzpřímeněji, a široká kónic-
ká řídítka padnou do ruky o po-
znání lépe. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat sedlu, to je – pozor 
– pohodlné! Fakt, nekecám, a ano, 
mluvím o KTM 690 Duke. Kde 
dříve bývala jen úzká zaoblená 
kláda potažená čímsi s náznakem 
polstrování, tam dnes najdete re-
gulérní motocyklové sedátko nor-
málního tvaru. Není moc dlouhé 
a vzadu je takové zaoblené, tak-
že vám zadek spíše drží, než že by 
vás nutilo v zatáčkách klouzat ze 
strany na stranu, ale k charakte-

ru Duka náramně pasuje. Protože 
proč byste někam lezli z motorky, 
co váží 160 kilo, stačí se vyklonit 
ramenem a máte pocit, že uděláte 
otočku o 180 stupňů.

To Kawa vyžaduje mnohem 
aktivnější přístup, když chcete jet 
rychle, a kdo je zvyklý na velké 
motorky, nemusí se na nic nové-
ho adaptovat. ER-6n se chová jako 
kterákoli jiná velká motorka, ako-
rát že je malá. Po sedátku kloužete 
ze strany na stranu a máte „rych-
lý pocit“, který vám hatí jen kole-
ga na Dukovi před vámi, který si 
to sviští s o poznání menším úsi-
lím a netváří se při tom zdaleka tak 
dramaticky.

Výkon podle pravítka
Onen rozdíl pramení nejen ze 
zmiňovaného posazu a výraz-
ně jiné hmotnosti (mezi oběma 
motocykly je propastných 40 ki- 
lo!), ale i z charakteru motoru. 

Koně v maximu jsou sice stej-
né, jejich průběh totálně odlišný. 
U Kawy je nárůst výkonu krás-
ně lineární a když mezi dvěma 
tisíci otáček a osmi a půl, kde je 
maximum, uděláte rovnou čáru, 
máte výkonovou charakteristiku 
é-er-šestky. Málo otáček, jede to 
málo, hodně otáček zase zname-
ná celkem kvapík. Nic jiného na 
vymýšlení, žádné hlídání otáč-
koměru. Díky tomu je motůrek 
skvělý na ovládání i pro méně 
zkušené piloty, naopak ti vyjež-
dění jí budou v klidu topit na 
max a budou si to také maximál-
ně užívat.

Hezký zvuk, hutný (na svůj ob-
jem) krouťák, delší, nicméně cel-
kem přesný chod řadičky, to vše 
vás na Kawě baví. Můžete si vy-
brat, jestli necháte zařazenou šest-

Jan Rameš
honzis@cmn.cz

foto: David M. Bodlák

Kawasaki eR-6n

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený řadový 
dvouválec, DOHC/4, vrtání × zdvih  
83 × 60 mm, kompresní poměr 10,8:1, 
vstřikování Keihin ∅ 38 mm, elektrický 
startér, šestistupňová převodovka, 
sekundární převod řetězem

Podvozek: ocelový dvojitý páteřový rám, 
vpředu nenastavitelná teleskopická vidlice 
∅ 41 mm, zdvih 125 mm, vzadu ocelová 
kyvná vidlice s jedním tlumičem, zdvih  
130 mm, nastavitelné předpětí, brzdy Tokico 
vpředu 2 kotouče ∅ 300 mm,  
dvoupístkové třmeny, vzadu kotouč  
∅ 220 mm, jednopístkový třmen, pneu 
Dunlop RoadSmart II vpředu 120/70ZR17, 
vzadu 160/60ZR17

Parametry: délka 2110 mm, šířka 770 mm, 
výška 1110 mm, sedlo 805 mm, rozvor  
1410 mm, úhel řízení 25°, stopa 110 mm, 
světlá výška 130 mm, nádrž 16 l, max. 
rychlost 200 km/h

Objem 649 cm3

Výkon 53 kW/72,1 k@8500

Točivý moment 64 Nm@7000

Hmotnost 204 kg (provozní)

Cena 158 400 Kč (s ABS 175 000 Kč)

techNicKé úDaje
KtM 690 Duke

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
jednoválec, OHC/4, vrtání × zdvih 
102 × 84,5 mm, kompresní poměr 12,6:1, 
dvě svíčky, vstřikování Keihin, elektronický 
plyn ride-by-wire, tři motorové mapy 
(Standard/Sport/Comfort), elektrický startér, 
antihoppingová spojka APTC, šestistupňová 
převodovka, sekundární převod řetězem

Podvozek: chrommolybdenový příhradový 
rám, vpředu nenastavitelná USD vidlice WP 
∅ 43 mm, zdvih 135 mm, vzadu hliníková 
kyvná vidlice s tlumičem WP s nastavitelným 
předpětím, zdvih 135 mm, brzdy Brembo 
s ABS Bosch 9M+ vpředu kotouč  
∅ 320 mm, čtyřpístkový radiální třmen, 
vzadu kotouč ∅ 240 mm, jednopístkový 
třmen, pneu Michelin Pilot Power One 
vpředu 120/70R17, vzadu 160/60R17, lité 
ráfky 3,50“/5,00“

Parametry: sedlo 835 mm, rozvor  
1466 +/- 15 mm, úhel řízení 26,5°, stopa 
115 mm, světlá výška 192 mm, nádrž  
14 l (3,2 l rezerva), olejová náplň 1,7 l, max. 
rychlost 188 km/h

Objem 690 cm3

Výkon 51,5 kW/70 k@7500

Točivý moment 70 Nm@5500

Hmotnost 160 kg (provozní)

Cena 197 757 Kč

techNicKé úDaje

Sranda na druhou
Prakticky stejný výkon, podobná cena, akorát 
hmotnost a počet válců se liší. Navíc Kawu 
ER-6n Kátéemka vytipovala jako hlavního 
konkurenta svého nového Duka. To ukazuje, 
jak moc se Vévoda změnil. Dokáže ale porazit 
japonský bestseller?

více foto na iCMN.cz

Malá Kawička neztratila nic ze 
své zábavnosti i praktičnosti

Nový Duke ukazuje, že silniční jednoválce 
zdaleka nejsou mrtvý koncept

inzerce

avilapícadixodepanarhcO

udovežáV
izorokejuarbaZ

ytratsínrajejudansU

www.motorexcz.com

UDRŽUJ PALIVO
PO CELOU ZIMU
V KONDICI

(nezapomeň také na údržbu akumulátoru)
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ku a budete celý den kroužit jen 
na ní, nebo procvičíte levý kotník 
a pořádně proženete převodov-
ku, to vše ER-6n zvládá s prstem 
v nose. Já se však vsadím, že stej-
ně bude každý radši řadit a motor 
točit, on je těmto kratochvílím vy-
sloveně nakloněn. Průměrná spo-
třeba se pak vyšplhá třeba „až“ na 
4,2, což je zkáza pro petrolejářský 
průmysl. Trochu méně potěší ci-
telné vibrace kolem 100 km/h ali-
as 4500 otáček na šestku, hlavně to 
jde do levé stupačky a není to moc 
příjemné. Takže buď ubrat plyn, 
nebo radši přidat…

70 koní v jednoválci
Duke je od přírody rošťák, a ti už 
ve školce vyžadují specifický pří-
stup. Pro mě je jednoválec samot-
ná esence motorkaření, prostě je-
den válec je základ a kdo má válců 
víc, má nadstavbu, takže já nemohu 
být z motoru Duka jinak než úplně 
na větvi. Na druhou stranu existu-
je neuvěřitelná hromada lidí, kteří 
jednoválcům jednoduše nerozu-
mějí, mají ty své dvou- až čtyřhrn-
ky, které jim vše odpustí, a s jedno-
buchem prostě jezdit neumějí.

Mě na jednoválcích fascinuje 
jejich přímočarost. Na začátku je 
dost velké spektrum, kdy motor 
prostě nefunguje a škube sebou, 
a u Vévody se tohle děje až za tříti-
sícovou hranici. Tyhle otáčky jako 
by pro reálný provoz neexistova-
ly, a nic na tom nezmění ani re-
žim Comfort v třístupňové regu-
laci citlivosti elektronického plynu 
(výkon zůstává stejný). Ne že by to 
tam „moc nejelo“, tam prostě ne-
víte, jestli motor zdechne nebo se 
rozpadne nebo cokoli, to je zkrát-
ka tabu zóna. Takže si hlídáte ty 
tři tisíce, a od nich to naopak jede 
jako prokopnuté hned a jakmile 
překročíte pětitisícovou hranici, 
lezou vám oči z důlků a říkáte si, 
že takhle přece jednoválec letět ne-
může. Ale může, a jak zvesela, až 
za osmitisícovou hranici. Nicmé-
ně KTM LC4 je opravdu hodně 
výjimečný jednoválec, takhle žád-
ný jiný netahá.

A v tom je ta přímočarost – 
žádné čekání, až se motor vytočí, 
když chcete jet svižně. Dáte plyn 
a letíte. Hned. Převodovka sice 
není moc přesná, ale odstupňo-
vání má skvělé, takže pro každý 
rychlostní režim (město, zatáčky, 
rovná silnice) vždycky najdete ten 
správný kvalt. Je to strašně efek-
tivní, po vesnici jedete nejčastěji 
čtyřkou, u cedule dáte gas, oka-
mžitě pět a šest a už frčíte stov-
kou na čtyři tisíce. Na takovouhle 
akceleraci se na jiných motorkách 
musíte dlouze připravovat a držet 
si otáčky, zde nikoli. Je to tak zá-
bavné, tak návykové… a přitom 
tak levné, protože jedete za ještě 

méně benzínu než na Kawě! Sto 
čtyřicet po dálnici, podobně po 
okreskách, a bylo to za 4,25, když 
máte na trase víc vesnic a pohy-
bujete se do 120 (ovšem pořád 
s tou báječnou akcelerací z které-
hokoli vinglu a notným vyblbnu-
tím se), není problém hodně pod 
čtyři litry na sto. Absurdní. Vib-
race jsou jednoválcové, takže je 
cítíte, ovšem nejsou z nich mra-
venci.

Kdo z koho?
Když je charakter obou motorů tak 
odlišný, byli jsme zvědavi na jejich 
srovnání tváří v tvář. V zatáčkách 
se s Kawou víc nadřete, musíte víc 
hlídat otáčky, abyste Dukovi sta-
čili, a stejně tak fyzicky je to větší 
námaha (prostě 40 kilo neokecá-
te, navíc brzdy nejsou žádná velká 
sláva, i ten jeden kotouč na Duko-
vi funguje lépe), ale jaké to bude 
na rovinkách, kdo komu ujede při 
předjíždění aut?

Překvapilo nás, že nikdo niko-
mu, aspoň nijak zásadně. Z kila 
na šestku šel tedy do vedení jed-
noznačně Duke, Kawa sice toči-
la o pětistovku víc, ale tou dobou 
její motor ještě neměl takovou sílu, 
a dotahovat Kátéemku začala až 
při maximálce, kterou má japonka 
papírově vyšší (rovných 200 pro-
ti 188 km/h). Obě motorky ale po 
celou dobu byly na dosah několi-
ka metrů. A když jsme zkusili dát 
plný knedlík z devadesáti na čtyř-
ku, bylo to nastejno úplně.

Není to v ceně
Ale mezi těmito dvěma ďáblíky 

se stejně nikdo nebude rozhodo-
vat podle toho, jak jedou na rovi-
ně. Jejich revír je jasný, kde zatáč-
ka střídá zatáčku a není více než 
100 metrů asfaltu rovně, tam jsou 
v extázi. Ale stejně tak dobře se cítí 
i ve městě, a když vám nevadí, že 
nebudete překračovat povolenou 
rychlost v násobcích celých čísel, 
dokážete s nimi dojet v pohodě 
i docela daleko.

Kawa je přesně taková, jaká 
byla vždycky – malá, hbitá, dyna-
mická, a za ty prachy je to neuvě-
řitelná nabídka. Na začátku mi-
nulého roku stála 175, už to bylo 
skvělé, teď je pod 160 (seškrcená 

na 25 či 35 kW dokonce za 149!), 
a to nemá konkurenci. Ábéesko-
vá verze, abychom ale porovná-
vali porovnatelné, už také není 
za 195, což bylo srovnatelné se 
stejně vybavenou KTM, ale 175, 
a s tím bude mít Vévoda mnohem 
těžší boj.

I tak si myslím, že nový Duke 
dokáže okouzlit mnohem více 
lidí, než se doposud podařilo jeho 
předchůdcům. Kdokoli se na něm 
svezl, byl překvapený, jak moc je 
to jiné než minulé generace. Tohle 
je skutečná alternativa pro ty, kdo 
chtějí levnou zábavnou a zároveň 
i praktickou a pohodlnou motor-

ku, ale „jinou“. A to Duke je. Ni-
kde jinde nenajdete takhle silný 
jednoválec, který se dokáže po-
stavit dvouválcům, a image KTM 
také v současnosti slušně válcuje 
japonskou velkoprodukci. Neří-
kám, že v prodejích smázne ER-6n,  
takový naiva nejsem, ovšem pro 
Rakušany by tohle mohl být zá-
sadní model. Já osobně bych po 
něm sáhl radši než po ER-6n, pro 
jeho ještě větší hravost, lehkost 
a hlavně ten motor. Ale já jsem na 
jednoválce ujetý… 

Motocykly do testu zapůjčily 
firmy asko Kc a KtM cee.

inzerce
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DobRý záKlaD pRo záVoDy
Jak z ER-6n, tak z Vévody dokáže v šikovných rukách vyrůst zajímavá motocyklová stavba. Díky jejich rozšířenosti (hlavně u Kawy) 
a cenové dostupnosti se jim sice zpravidla nevěnují prestižní customizérské firmy, neboť cena přestavby by několikanásobně převyšova-
la cenu motocyklu, ale o to více bývají upravovány svými majiteli. Stačí tak málo, jiná řídítka, výfuk, oholená podsedlovka, zajímavý 
lak, a máte pěkný showbike. Mnohým to však nestačí a montují přední USD vidle (obvykle ze ZX-6R) s radiálními brzdiči, ale to už je 
sorta lidí, kteří neváhají svou é-er-šestku vytáhnout i na závodní dráhu. Já na ní kdysi jezdil v Brně a ze všech motorek toho dne to 
bylo nejzábavnější svezení, takže nepodceňovat! Malá Kawička začíná být navíc v hledáčku roadracingových závodníků, teď se na 
Manu jela kategorie Lightweight, kde startovaly dvouválcové šestsetpadesátky, a Kawu sedlalo v první desítce hned devět jezdců. Vy-
hrál zkušený lišák Ryan Farquhar před Rutterem, Donaldem, bratry Dunlopovými apod. s průměrnou rychlostí přes 180 km/h!
S přestavbami Vévody to tak horké není. Tahle motorka je svým designem od Kisky tak unikátní, že na ní skoro není co vylepšovat. Tedy 
to platilo hlavně o minulé generaci, na tu stávající naopak sám výrobce nabízí bezpočet PowerParts doplňků, a to včetně motoro-
vého kitu na zvýšení objemu i výkonu. Také nový Duke už má za sebou závodní premiéru, při závodech WSBK se jezdí tzv. European 
Junior Cup, kde si to rozdávají mlaďoši na identických motocyklech, no a naposled se závodilo právě na Dukách. Plně stavitelné pod-
vozkové komponenty, ostré brzdy, laděný výfuk, padáky… V průběhu roku Kátéemka nabídla omezenou prodejní sérii těchto závoďá-
ků, a na letošní rok se do nabídky zařadil Duke R, jenž má tuto výbavu též a navíc silniční homologaci, proti základu si připlatíte 50 
tisícovek. Co se netovárních přestaveb týče, jednoznačně nejvíce v kurzu jsou úpravy na kapotované silniční závodničky, když už se sé-
riové RC4 pravděpodobně nikdy nedočkáme.

V pŘÍŠtÍch ČMN test hoNDy cb1100
Honda CB750 znamenala v roce 1969 revoluci v motocyklovém světě. Tehdy to byl moderní superbike. Nová 
CB1100 je naopak retro jako hrom.  Jak tahle kráska jezdí, to vyrážíme zjistit do španělské Valencie.   
 redakce@cmn.cz nebo www.facebook.com/cmn.cz

Vítězná ER-6 z TT, Ryan 
Farquhar na ní udělal 
průměr přes 180 km/h!

Nádherný kit od Mototechu na předchozí generaci 
Vévody, za pět tisíc éček i se silniční homologací
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MOTOCYKLŮ, ČTYŘKOLEK, 
PŘÍSLUŠENSTVÍ A OBLEČENÍ
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