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Je to od Ducati nefér – čím 
dál hustší provoz, přísněj-
ší silniční předpisy, horší 
silnice, a ona nám servíru-

je motorky, proti jejichž tvarům 
jsou soutěže miss vzrušující asi 
jako výstava zrajících sýrů. Navíc 
ty výkony a schopnosti podvoz-
ků… Je těžké se do těchto krá-
sek nezamilovat, nad osm-čtyři- 
-osmou budu asi doživotně áchat 
a óchat, sex-appeal Panigale také 
může zpochybnit leda slepec. Po-
kud to máte stejně jako já, ovšem 
na rozdíl ode mého to vaše konto 
nabádá ke koupi nové Ducati, jste 
šťastní lidé. Jako u krásných žen 
však ani zde vzhled není všech-
no a každodenní soužití nemusí 
být pro každého. Tyhle motorky 
nebyly stvořeny pro české tře-
titřídky, nicméně když už si 
jednou uděláte radost, s čím 
byste měli počítat?

Vybrali jsme si výživně hor-
ký loňský letní den, upnuli 
kombinézy, ukázali dlouhý nos 
na nejoblíbenější českou ile-
gální závodní dráhu Liběchov 
–Dubá a vyrazili z Prahy na jih 
směr Dobříš, Kamýk nad Vlta-
vou a tak, zkrátka běžná středo-
česká silniční deprese pramení-

cí z ostrého kontrastu pěkného 
prostředí a hezky namotaných 
silniček s jejich povrchem občas 
na úrovni mongolských pist. Jo, 
tohle bude příjemný masochis-
tický zážitek.

Racing na 100 %
Na 848 jsem po silnici už něco 
najezdil, rozhodně je zde pří-
jemnější než 1098/1198 s bru-
tálním motorem a širokou zad-
ní gumou. Působí drobnějším 
a živějším dojmem, ale že by to 
byl zrovna cesťák? Dvakrát u nás 
prohrála s Triumphem Dayto-
na právě proto, že neumí jezdit 
pomalu a na špatných silnicích. 
Hodně natažená pozice jezdce, 
slabý motor v nízkých otáčkách, 
tvrdé odpružení dělající vám ze 
zadku tatarák a ze zápěstí sklá-
dačku pro mediky… Vlastně 

jsme jeli jen ověřit, že Panigale 
je o krok dál i na silnici. Mrňa-
vá motorka, širokánská řídítka, 
sedlo podstatně blíž k nim, elek-
tronicky stavitelný podvozek, 
všechno mluvilo ve prospěch 
nové královny dvouválců.

O hodinu a 60 km dále jsem 
tyhle psychotický italský trubky 
málem vzteky zahodil do křoví. 
Panigale si mě s rozmarností ital-
ské manekýnky hezky vychutnala. 
„Chtěl jsi hardcore, novinářskej, 
tady ho máš, smaž se!“ chrchlala 
z výfuku a já se fakticky smažil, 
neboť sálání od zadního válce je 
tady snad ještě horší než na 1198. 
Panigale, na trati neuvěřitelně 
lehkonohá, je na silnici hrozná 
dřina. Měřím 174 cm a když za-
lehnu, mám zadek na zadní ka-
potě a helmu skoro na plexi. Je 
kratičká a náležitě nervózní, zad-

ní okruhová dvoustovka také na 
silnici otravuje. A ten podvozek, 
ufuf… V režimu Race je pro mě 
tak tvrdý, že plním funkci trpě-
ného doplňku, tlumiče se pros-
tě nehnou. Na Sport je to o fous 
lepší, i tak ale většinu cesty po 
rozbitých silnicích musím absol-
vovat ve stupačkách. Ani mě ve 
finále nepřekvapilo, že mi na dál-
nici ruplo v zádech a zbytek dne 
jsem strávil v přítomnosti růžové 
pilulky. Tohle mít doma, tak mě 
čeká zásadní překopání nastavení 
podvozku.

A přesto mám pocit, že by to 
pomohlo jen částečně. Stejně ná-
ročný na používání je v běžném 
provozu totiž i motor. Máte sice 
možnost volby tří motorových 
map, ovšem na Rain i Sport je 
reakce na plyn taková zkouřená 
hlavně při rozjezdu, a ani na Race 
nemáte pocit, že by se dvouválci 
nějak zvlášť chtělo vespodu žít. 
Vibrace, tvrdý chod, v tomhle 
je Superquadro na hony vzdále-
né staré Testastrettě. Pravá chví-
le tohoto čistě závodního jádra 
přichází nad osmi tisíci otáček 
a vše pod tím je prakticky volno-
běh. Jenže – kde proboha mezi 
poli mám držet tuhle 195koňo-
vou bestii u huby?!

Větší a pohodovější
Výměna mečů kdesi v lesích. Už 
dlouho jsem Davida neviděl tak 
šťastného, jako když jsem mu 
předával Panigale. Zaprvé pro-
to, že doteď za mnou na 848 tr-
pěl (a já trpěl na Panigale), a za-
druhé proto, že tohle je motorka 
přesně pro něj. Se svými 40 kilo-
gramy nad mou srandaváhu do-
káže motorku zatížit tak, že pod 
ním funguje. Plný plyn, plné brz-
dy, nic mezi tím, to David i Pani-
gale zbožňují. Jednou nohou ve 
špitále, druhou v kriminále. „Na 
trojku jsem dal plný plyn, ve 150 
trhnul řídítky a málem to přeho-
dil!“ chrlil na mě v redakci do-
jmy, dokonale vyblázněný a na-
spídovaný.

To mně stačilo ujet 20 metrů 
na 848, abych věděl, co by byla 
má volba. Připadám si málem 
jako v bavlnce a musím se smát, 
jak je všechno relativní. Velká 
štíhlá motorka se spoustou pro-

storu pro pilota, užší řídítka mi 
překvapivě sedí lépe, a tlumiče se 
dokonce hýbou! Možná to dělá 
rozložení hmotnosti, kdy u Pani-
gale máte vše narvané sportovně 
vepředu, zatímco 848 působí vy-
váženěji a ve finále i pohodově-
ji a pohodlněji. Ne, tohle zdale-
ka ještě není mrtvý koncept a jen 
vítám, že v Ducati, aspoň podle 
dosavadních vyjádření, neplánu-
jí „malou“ Panigale.

Menší Testastretta je v tomhle 
prostředí skvělá, zdaleka tolik 
nevibruje, lehce a volně se točí 
a pěkně ovládá. Ve středních otáč-
kách má sice citelnou díru, ale já 
to používal jako takový omezo-
vač. Většinou jsem se pohyboval 
do 140 km/h, Panigale se tou do-
bou ještě ukrutně nudí, tady už 
je to pohoda. Díky dlouhým pře-
vodům (furt jsem měl o kvalt níž 
než na Panigale) člověk prohání 
převodovku a má příjemně akč-
ní pocit, monoblokové brzdy M4 
jsou minimálně stejně dobré jako 
nové M50 na Panigale (obojí je 
naprostá špička), bodíka ztrácejí 
akorát za absenci ABS.

s rozumem v hrsti
Do redakce už jsem dorazil opět 
s úsměvem na rtech. Ano, 848EVO 
je poměrně nepohodlná motorka 
pro jízdu na českých okreskách, 
ale zdaleka není tak frustrující 
jako Panigale. Ta pro mě zůsta-
ne asi navždy čistě okruhovou 
motorkou, která by na okruhu 
měla zůstat. Pomalou jízdu ne-
snáší a rychlosti, v nichž začíná 
fungovat, se neslučují s drtivou 
většinou našich silnic. Na zimu 
naleštit a do obýváku, na léto do 
laminátů a na okruhy. Samozřej-
mě na ní v běžném provozu jez-
dit můžete, mně se však nepoda-
řilo najít odpověď na esenciální 

otázku: proč?
Pokud bych toužil po super-

biku Ducati kvůli tomu, co ta-
hle značka dokáže nabídnout 
(úchvatný design, motor V2, 
sportovní stavba), a svůj stroj 
si chtěl užívat i jinde než na zá-
vodních drahách, jednoznačně 
bych šel do 848EVO. A nejlépe 
do verze Corse SE s kontrolou 
trakce, ještě lepšími brzdami 
a zadním Öhlinsem za přípla-
tek směšných třiceti Palackých. 

Její míra iracionality je podstat-
ně nižší než u Panigale. 

Motocykly do testu zapůjči-
la firma Moto Italia.
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Ducati 848eVO

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
dvouválec V90°, DOHC/4 desmo, 
vrtání × zdvih 94 × 61,2 mm, kompresní 
poměr 13,2:1, vstřikování Marelli 
s eliptickými hrdly ekvivalent ∅ 60 mm, 
elektrický startér, šestistupňová převodovka, 
vícelamelová spojka v olejové lázni, 
sekundární převod řetězem

Podvozek: příhradový ocelový rám, vpředu 
USD vidlice Showa ∅ 43 mm, zdvih 
127 mm, vzadu jednoramenná hliníková 
kyvná vidlice s tlumičem Showa, zdvih 
120 mm, obojí plně nastavitelné, brzdy 
Brembo vpředu 2 kotouče ∅ 320 mm, 
čtyřpístkové radiální monoblokové třmeny, 
vzadu kotouč ∅ 245 mm, dvoupístkový 
třmen, pneu Pirelli Diablo Supercorsa SP 
vpředu 120/70ZR17, vzadu 180/55ZR17, lité 
ráfky 3,50“/5,50“

Parametry: délka 2100 mm, výška 
1100 mm, sedlo 830 mm, rozvor 1430 mm, 
úhel řízení 24,5°, nádrž 15,5 l

Objem 849,4 cm3

Výkon 103 kW/140 k@10 500

Točivý moment 98 Nm@9750

Hmotnost 194 kg (provozní)

Cena 14 390 eur (cca 375 000 Kč)

techNIcké úDaje

Ducati 1199 Panigale s

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
dvouválec V90°, DOHC/4 desmo,  
vrtání × zdvih 112 × 60,8 mm, kompresní 
poměr 12,5:1, vstřikování Mitsubishi se 
dvěma vstřikovači na válec a eliptickými 
hrdly (ekvivalent ∅ 67,5 mm), 
elektronický plyn se třemi jízdními módy, 
kontrola trakce DTC, nastavitelná úroveň 
brzdění motorem EBC, elektrický startér, 
šestistupňová převodovka, rychlořazení 
DQS, antihoppingová spojka v olejové lázni, 
sekundární převod řetězem 525

Podvozek: hliníkový monokokový rám, 
vpředu USD vidlice Öhlins ∅ 43 mm, zdvih 
120 mm, vzadu jednoramenná hliníková 
kyvná vidlice s tlumičem Öhlins, zdvih  
130 mm, obojí plně elektronicky 
nastavitelné (DES), brzdy Brembo na 
přání s ABS vpředu 2 kotouče ∅ 330 mm, 
čtyřpístkové radiální třmeny Brembo 
Monobloc M50, vzadu kotouč ∅ 245 mm, 
dvoupístkový třmen, pneu Pirelli Diablo 
Supercorsa SP vpředu 120/70ZR17, vzadu 
200/55ZR17, kované ráfky 3,50“/6,00“

Parametry: délka 2075 mm, výška  
1100 mm, sedlo 825 mm, rozvor 1437 mm, 
úhel řízení 24,5°, stopa 100 mm, hliníková 
nádrž 17 l

Objem 1198 cm3

Výkon 143 kW/195 k@10 750

Točivý moment 132 Nm@9000

Hmotnost 188 kg (provozní)

Cena 24 110 eur 

 (cca 625 000 Kč, 

 bez ABS 23 150 Eur/600 000 Kč)

techNIcké úDaje

VeRDIkt

848eVO/Panigale
Motor 7/8
Podvozek 7/8
Brzdy 9/10
Ovladatelnost 6/5
Město 4/3
Cestování 5/3
Sport 8/10
Výkon/Cena 6/4

Iracionální, 
ale neodolatelné

Do příchodu Panigale platila Ducati 1098 a její další klony, tzn. větší 1198 
a malá 848, za nejkrásnější supersporty. Dnes máte u rudé značky na výběr, po 
kterém designu sáhnout. Pokud však tyhle italské krásky plánujete používat 
i na běžné české silnici, otázka vzhledu by měla být až na druhém místě.

Kdo by řekl, že 848EVO bude 

o tolik pohodovější?
Vzteklá, tvrdá a zlobivá, to je 

Panigale na silnici


