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Úpravy se týkaly v první řadě 
vzhledu, designéři Aeroxe 
ještě více připodobnili su-

persportům řady R a skútřík vy-
padá velmi sexy a dynamicky. Ta 
zdrobnělina je na místě, Aerox  
je totiž už od pohledu padík, 
maličký a kompaktní. Dokon-
ce i se svými 174 cm jsem to měl 
tak akorát, a když jsem na něm 
donutil jet dvoumetrového Da-
vida, musel mít nohy roztaže-
né do stran mimo celkem účin-
né „kapsy“. A ještě větší groteska 
byla, když jsem Davida naložil 
na zadní sedátko a takhle jsme 

prděli Prahou. Ale my se směje-
me často a rádi a nejsme skou-
pí se o legraci podělit s oko-
lím, tímhle činem si u nás navíc  
Aerox vydobyl respekt.

Jistým krokem
Změny se netýkaly jen kapotá-
že a duálního světlometu (tlu-
mené/dálkové nejsou u tako-
výchto skútrů pravidlem). Jiná 
jsou sedátka s efektním bílým 
prošíváním, která se zajímavým 
způsobem ovládají – odemyká 
se spolujezdcovo, které se od-
klápí dozadu a slouží jako za-
jištění sedla řidičova. Pod spo-
lujezdcovým najdeme nalévací 
otvory benzínové i olejové nádr-

že, pod řidičovým na mě vybafl 
velký úložný prostor, do kterého 
v pohodě schováte integrálku, to 
jsem vážně nečekal.

Stejně jako předchozí mode-
ly, i nový Aerox má velmi spor-
tovně pojatý podvozek. Třináct-
ky kola, vzadu s širokánskou 
stočtyřicítkou, účinné kotoučo-
vé brzdy na obou kolech, pevný 
rám a dobré tlumení. Při houpá-
ní na místě vám tlumiče přijdou 
docela měkké, ale žádnou plav-
nou jízdu nečekejte. Vzhledem 
ke kratičkému rozvoru a ma-
lým kolečkům je Aerox docela 
drncátko, nicméně je cítit, že ty 
tlumiče opravdu fungují. Aerox 
nikam neskáče a působí hodně 
jistě, když s ním někam vletíte 
příliš optimisticky, je velká na-
děje, že také v pohodě vyletíte 

ven. Což je k nezaplacení, jako 
u každé jiné padesátky si totiž 
ani zde nemůžete dovolit zby-
tečně ubírat plyn.

skrytá síla
Přestože jde o dvoutakt, je akce-
lerace ohavně euro-plynulá. Je to 
padesátka, takže jsem samozřej-
mě nečekal raketu, ale že nebude 
mít odšťuch opravdu vůbec ni-
kde? Dáte plyn, motor se trochu 
vytočí, rozjezdová spojka sepne, 
motůrek bzučí, na parádní nové 
LCD přístrojovce naskakují čísli-
ce, ale vy máte dojem, že se vlast-
ně vůbec nic neděje. Je to tak li-
neární, že elektromotory zkratují 
závistí.…

Přitom se nedá říct, že by  
Aerox nejel. Pravda, na světlech 
na pražské Radlické David, kte-
rý v tu chvíli Aeroxe krotil (já 
se smál zezadu z jiné motorky), 
musel seskočit a Aeroxe roztla-
čit, stejně tak já se svými 60 kg 
jsem si při rozjezdu do jedno-
ho opravdu prudkého stoupá-
ku musel pomáhat nohama, 
ale když už získáte aspoň ně-
jaký pohyb, nestačíte se divit, 

Ještě teď mi v hlavě duní roz-
zuřené kritické hlasy, kte-
ré se zvedly poté, co jsme 
v posledním čísle 2011 při-

nesli první test zbrusu nového 
Vévody čtvrté generace, uvádě-
ného na trh pod heslem Are you 
ready? namísto obligátního Rea-
dy to Race. „Co to jako má být, 
sociální kačena?“ vztekali se in-
ternetoví diskutéři, kteří oby-
čejný čtyřpístek, axiální pumpu 
a nenastavitelný podvozek brali 
jako největší urážku. A nic ne-
pomáhalo, že brzdy i podvozek 
fungují jednoznačně nadstan-
dardně, přinejmenším v rámci 
dané kategorie, kterou již strašná 
léta nejsou supermotardy, nýbrž 
naháče, což také zarážející pro-
cento motorkářů není schopno 
pobrat. A že hlavním důvodem 
byla cena, která se konečně do-
stala na konkurenceschopnou 
úroveň, zatímco do té doby ata-
kovala japonské supersportov-
ní čtyřválcové šestistovky. Nene, 
prostě to bylo celé špatně. Hned 
v první sezoně se však na upra-
vených Vévodech závodilo v Eu-
ropean Junior Cupu, co se jezdí 
v rámci WSBK, a pro rok 2013 již 
KTM přišla s modelem Duke R, 
který z těchto závodních speciá-
lů vychází.

Krásné a funkční
Co je tedy jinak? Průhledný 
kryt vzduchového filtru je hlav-
ně designová vychytávka, jinak 
jsou všechny změny funkční-
ho charakteru. Výrazný oranžo-
vý rám, kdysi znak řady R, má 
dnes i normální Duke, ovšem 

v případě erka je ještě dovyba-
ven trubkovými padáky, chrá-
niče najdeme i na osách kol. 
Jednoznačným identifikačním 
prvkem, pomineme-li odlišnou 
grafiku, je kryt sedla spolujezd-
ce, to jezdcovo je sportovní z ka-
talogu PowerParts. Nohy pilota 
spočívají na vyšších závodních 
stupačkách, ruce na jiných řídít-
kách, uchycených na parádních 
oranžových brýlích.

Nepřehlédnutelná je koncov-
ka od Akrapoviče, a když víte, 
co hledat, nepřehlédnete ani 
závodní monoblokový před-
ní třmen Brembo M50. Chyt-
ří potom automaticky kouknou 
nahoru, jasně, radiální pumpa 

nemůže chybět. Přední vidlice je 
plně nastavitelná (v jednom tele-
skopu komprese, v druhém od-
skok), i když postrádá onen sexy 
černý potah trubek minulého er-
kového Vévody, a zcela logicky je 
i zadní tlumič hi-spec cajk. Ještě 
doplnit neviditelné změny, a sice 
že celá motorka je vyšší (tlumiče 
+ 15 mm, sedlo dokonce 30) a že 
ABS má i supermoto mód, kte-
rý dovoluje driftovat, a už může-
me jezdit.

tuhé, ale citlivé
Jelikož jsem prcek, zvýšené seze-
ní detekuji okamžitě, naštěstí je 
Duke tak lehoučký, že zavrávorá-
ní nekončí neodkladnou návště-

vou podloží, jak by tomu bylo 
u jiných naháčů, které váží dob-
ře o čtyřicet kilo víc. Sportovní 
sedlo působí velmi příjemným 
dojmem, je tvrdší, avšak nikoli 
nepohodlné. Racingovější ergo-
nomii bez bezprostředního po-
rovnání potvrdit nemůžu, mně 
se sedělo dost podobně jako na 
standardu, čili pohodlně vzpří-
meně. Řídítka jsou blíž k tělu, 
něco mezi naháčem a supermo-
tardem, ale je zcela přirozené na 
ně v zatáčkách nalehnout.

Plně nastavitelný podvozek 
má široký rozsah od „komfort-
ní endurko“ po „betonový hard-
tail“, je jen na vaší šikovnosti, co 
s ním provedete. Já jsem jezdil na 
standardní setup z fabriky, který 
je tvrdší než u obyčejného mo-
delu, a celá motorka působí vel-
mi tuhým dojmem. Odpružení 
je však pěkně citlivé, takže kola 
jsou k povrchu jak přilepená a ve 
finále nejste ani tak vydrncaní, 
jak byste čekali.

Raketa za čtyři litry
Zklamaný jsem byl zpočátku 
z přední brzdy, od které jsem če-
kal brutální zákus při zmáčknutí 
o 0,1 mm, ale co se nástupu týče, 
nepřišla mi jiná než u základu. 

Jenže její kouzlo jsem objevil až 
při focení, kdy do zblbnutí pro-
jíždíme jednu zatáčku, dokud 
není fotograf zcela spokojen. To 
znamená rozjet, plný plyn, za-
brzdit, otočit, rozjet, plný plyn, 
zabrzdit, otočit, a když to dělá-
te po dvacáté, u spousty motorek 
už brzdy jen piští a smrdí. Ne tak 
u erkového Vévody, u něhož mě 
síla a hlavně její neochvějná stá-
lost přesvědčily, že tahle sousta-
va je tady zcela správně.

Motor je pak třešničkou na 
tomhle oranžovém dortu. Jiná 
koncovka má přidat dva koně 
a motoru obecně pomoci lépe 
dýchat, jenže tohle jádro už 
v základu jede tak, že bych kecal, 
kdybych tvrdil, že jsem něco po-
znal. Já jsem na jednoválce uje-
tý a tenhle prostě miluju, pro-
tože 70 koní a 70 newtonmetrů 
s dokonale namapovanou stří-
kačkou a nakrátko poskláda-
ným šestikvaltem s antihoppin-
gem, to by probralo z letargie 
i týden starou mrtvolu. Tohle 
nejede, tohle letí! Nízké otáčky 
radši vynechejte, chce to aspoň 
tři tisíce, a pořádná prča začí-
ná na pětce (na poslední kvalt 
120 km/h), ustřihne ji až ome-
zovač o tři a půl tisíce výš. Při 

tom, jak jednoválec neskutečně 
zatahuje, vás u pumpy doslova 
šokuje spotřeba, já se dostal na 
rovné čtyři litry!

O 60 tisíc víc
Kritici se dočkali, tenhle Vévoda 
je přesně „v lajně“ se sportovním 
obrazem značky. Jsem jen zvědav, 
kolik z nich poběží a vyplázne  
260 tisíc za jednoválcového nahá-
če. Špičkového, zábavného, vlastně 
jedinečného, nicméně o šedesát ti-
síc dražšího než standardní mo-
del. Lepší hardware prostě něco 
stojí. Duke R je tak stejně jako 
jeho předchůdci strojem hlavně 
pro nadšence a znalce. 

Motocykl do testu zapůjčila 
firma KtM Cee.

Rok poté, co 
přišla s revolučně 
„obyčejným“ Dukem, 
nabídla KTM vylepšený 
model R, který je 
postaven tak, jak to 
mají fanoušci značky 
rádi – Ready to Race.

KtM 690 Duke R

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 USD vidlice WP ∅ 43 mm, 
zdvih 150 mm, vzadu hliníková kyvná 
vidlice s tlumičem WP, zdvih 150 mm, obojí 
plně nastavitelné (vzadu rychlá/pomalá 
komprese), brzdy Brembo s vypínatelným 
ABS Bosch 9M+ vpředu kotouč 
∅ 320 mm, čtyřpístkový radiální 
monoblokový třmen M50, 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 865 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

Objem 690 cm3

Výkon 51,5 kW/70 k@7500

Točivý moment 70 Nm@5500

Hmotnost 160 kg (provozní)

Cena 262 100 Kč

teChNiCKé úDaJe

VeRDiKt

KtM 690 Duke R
Motor 8/10
Podvozek 8/10
Brzdy 8/10
Ovladatelnost 8/10
Město 7/10
Cestování 5/10
Sport 8/10
Výkon/Cena 5/10
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foto: David M. Bodlák

test  Yamaha Aerox R

Mikrostíhačka
Malý Aerox patří do nabídky Yamahy už od 
konce 90. let a jen tak z ní asi nevypadne. 
Nejsportovnější dvoudobá padesátka od „ladiček“ 
je od minulého roku ještě sportovnější.

VeRDiKt

Yamaha aerox R
Motor 6/10
Podvozek 7/10
Brzdy 6/10
Praktičnost 6/10
Výkon/Cena 4/10

Oproti standardu přibyl tužší, plně 
nastavitelný podvozek a lepší brzdy

Erko poznáte na první pohled  
– padáky, krytka sedla, Akrapovič...

Aerox dostal kabátek 
připomínající supersporty řady R


