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Když KTM přišla před 
třemi lety s novinkou 
RC8, nejeden si klepal 
na čelo, do čeho se to 

v Mattighofenu pustili. Zvláš-
tě pak po prvním svezení těch 
klepajících přibylo a ani já ne-
předstírám, že bych byl z ra-
kouského superbiku po testo-
vání v Brně na podzim 2008 
nějak u vytržení. V roce 2009 
ale nastala změna, to když při-
šel sportovnější a vyšlechtěnější 
model RC8 R. Pokud jste měli 
možnost tyto dva stroje porov-
nat přímo, rozdíl mezi nimi 
byl markantní a erko jsem už 
od prvního svezení považoval 
za synonymum opravdového 
superbiku, jak se sluší a patří. 
A příští rok nás, vážení, čeká 
ještě něco lepšího.

Nadčasový design
O tom, že bude ještě letos testová-
ní od KTM, jsem věděl už týden 
po Intermotu, kde byl předsta-
ven akorát model Track vycháze-
jící z loňského erka. Nikdo jsme 
však netušili, co si to KTM ještě 
schovává za trumf do Milána.

Při letmém pohledu na novou 
RC8 R si snadno každý pomyslí, 
že se toho až tak moc nezměni-
lo. Nové lakování ve dvou cool 
provedeních, ledkové diody pro 
denní svícení zabudované do 
hlavního světlometu, a to je na 
první pohled asi tak všechno. 
Jenže ono je toho mnohem víc, 
jen se tentokrát v KTM zaměřili 
na to, co je pod pokličkou, tedy 
na ty věci, které nejsou vidět, ale 
které oceníte za jízdy.

Na otázku, zda v KTM ne-
přemýšleli o nějakém redesig-
nu, mi Wolfgang Felber, kon-
struktér a otec RC8/R, řekl, že 
není důvod a že by to byla mo-
mentálně zbytečně vynaložená 
práce i peníze. Faktem je, že už 
od začátku je RC8 hodně nad-

časová, a tak klíčovou úpra-
vou prošel především motor, 
kde se konstruktéři zaměřili 
nejen na zvýšení výkonu, ale 
cílem bylo zároveň zpříjemnit 
jeho projev. Revizí prošlo řa-
zení a kompletně se zrevidoval 
podvozek, což by mělo přinést 
příjemnější chování na nor-
málních silnicích a zároveň 
dodat perfektní jízdní vlast-
nosti a dostatek zpětné vazby 
jezdci na závodní trati. Tak se 
na to pojďme podívat.

Více síly
Pohonnou jednotkou je pořád 
ten samý 75stupňový V-twin 
s objemem 1195 cm3, cílem 
inženýrů ale bylo už tak ostrý 
agregát poladit ještě na větší 
výkon a zároveň více zpříjem-
nit a zjemnit jeho charakter. 
Proto bylo nutné pohrát si tro-
chu s vnitřnostmi. Úplně nová 
je kliková hřídel s dvojicí vy-
važováků, nastavitelné vačky 
dostaly ostřejší časování, ul-
tra nízké tříkroužkové písty 
jsou nově rozhýbávány zapále-
ním směsi dvojicí svíček v kaž-

dé hlavě a spolu s poladěným 
vstřikováním je výsledkem to-
hoto snažení nárůst výkonu 
v případě použití 98oktanové-
ho paliva a zvoleného odpoví-
dajícího mapování na hodně 
slušných 175 koní (u 95okta-
nového paliva odpovídá výkon 
170 koním) a 127 Nm, což je 
pět koní a 4 Nm točivého mo-
mentu navrch oproti předešlé 
erkové verzi, která už beztak 
letěla jak smyslů zbavená. Tady 
si zkrátka motoráři mákli a vý-
sledek je patrný.

Sami pro sebe?
Testování probíhalo ve španěl-
ské Valencii, tedy na okruhu, kde 
před pár týdny zajel svůj život-
ní závod Karel Abraham. Jízdám 
ale předcházela samozřejmě dů-
kladná technická prezentace 
a v sále byli přítomni snad všich-
ni, kdo mají se superbikovým 
KTM co do činění, tedy od otce 
celého projektu Wolfganga Fel-
bera přes techniky z WP a Dun-
lopu až po tovární jezdce němec-
kého superbikového šampionátu 
IDM Martina Bauera a Stefana 
Nebela, které příští rok doplní 
i náš Matěj Smrž (rozhovor na 
straně 23).

Povídání to bylo příjemné 
a rozhodně nejzajímavější bylo 
sledovat nadšení všech těchto 
lidí, kteří jakoby si stavěli mo-
torku sami pro sebe. A nejsem 
daleko od pravdy, protože větši-
na z nich jsou vesměs bývalí zá-
vodníci a většina z nich na ercé-
osmách také jezdí. A rozhodně 
se nedalo přehlédnout to, jak 
se už každý těšil na okruh, kde 
na nás čekaly dvě desítky strojů, 
tedy pro každého novináře jed-
na, abychom se nehádali.

Ergonomie pro každého
Usednutí za řídítka RC8 R do-
provází pocit, že pod sebou ne-
máte žádný ultra sport. Noha-
ma semknete bachratou a dobře 
tvarovanou nádrž a i když máte 
pocit, že tu trošku té váhy na ru-
kou je, nemáte zadek v oblacích 
a zároveň si nemusíte lámat krč-
ní páteř, abyste viděli před mo-
torku. Oproti jiným superbikům 
tak KTM nabízí o hodně přívě-
tivější ergonomii, která jezdci 
umožňuje podstatně pohodlněj-
ší spočinutí v sedle a tím i lep-
ší a pohodovější pocit. To se ve 
� nále musí pozitivně odrazit jak 
na výdrži jezdce, tak i samotné 
ovladatelnosti celého stroje.

Každopádně, pokud by vám 
snad nesedlo standardní tovární 
nastavení, máte tu bohatou šká-
lu přenastavení od řídítek, páček 
spojky a brzdy přes výšku sedla 
až po nastavení stupaček, se kte-
rými se dá hýbat jak vertikálně, 
tak i dopředu a dozadu, a nastavit 

lze ve třech krocích i vzdálenost 
řadičky nebo brzdy od stupačky. 
To byla výhoda už první RC8, ale 
zmínit jsem to musel, protože u ji-
ných strojů ve stejné kategorii to-
hle standardem rozhodně není.

S ukazatelem
Po otočení klíčkem nastartu-
jete plně digitální přístrojov-
ku, která je stále typicky ne-
přehledná, jen přibyla jedna 
funkce, která tu z nepocho-
pitelných důvodů chyběla již 
od začátku. Ano, tušíte správ-
ně, konečně je tu ukazatel za-
řazeného rychlostního stupně 
– a hodně čitelný! A se všemi 
dalšími funkcemi, kterými se 
můžete proklikávat do aleluja, 
tu toho víc už ani chtít nemů-
žete, snad jen aby byl za jízdy 
čitelnější otáčkoměr, který je 
alespoň částečně suplován svě-
telnými kontrolkami řazení.

Je čas stisknout startér. Mo-
tor se ochotně probouzí k ži-
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TEST Dvě palivové mapy pro 
95 a 98 oktanů

Více koní, 
hladší chod

Konečně ukazatel 
zařazené rychlosti!

Není to ani měsíc, co KTM představila na milánské 
výstavě zbrusu nový model superbiku RC8 R, a my 
jsme začátkem minulého týdne jako jediní z Česka 
měli možnost povozit se v jeho sedle na okruhu 
Ricarda Torma ve španělské Valencii.

VERDIKT

KTM RC8 R 2011
motor 9
podvozek 9
brzdy 9
ovladatelnost 8
město 6
cestování 4
sport 9
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David M. Bodlák
david@cmn.cz

foto: Francesco 
Montero

První stupeň ohrožení

Na přístrojovce si můžete navolit mapování pro dva druhy benzínu 
a konečně tu je také ukazatel kvaltu

Mezi testovačkami byl i jeden krásný kousek 
vyšperkovaný díly z katalogu KTM Powerparts. 
Zdvojené Akrapy téhle bestii opravdu seknou

První stupeň ohrožení
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votu a chrchlavým dvouvál-
covým tónem doprovázeným 
jen lehčími vibracemi o sobě 
dává vědět. Mačkám spojku, 
která je dost tuhá, a s lehouč-
kým klapnutím řadím za jed-
na. Výjezd z boxů a kontrola 
traťového komisaře jsou po-
slední překážkou před vyjetím 
na trať, kterou jsem zatím znal 
jen z televize, a tak mě čeká 
plné soustředění jak na mo-
torku, tak i na to, kudy mám 
jet a hlavně si trať do dalšího 
kola zapamatovat. To se mi 
daří vcelku brzo, ale nemění to 
nic na tom, že mi tenhle okruh 
zrovna moc nesedl.

Bezhlavě vpřed!
Dávám si pár kol a líbí se mi, 
jak lehce se dá ovládat plynovou 
rukojetí přísun koní na zadní 
kolo. Podvozek vykazuje velice 
dobrou stabilitu jak na rovince, 
tak i ve vracácích a celá motor-

ka se moc dobře ovládá, čemuž 
přispívají i ostré monoblokové 
čtyřpístkové brzdy Brembo, jež 
jsou vybaveny po jedné brzdové 
destičce na pístek.

Po pár kolech se zahříváme na 
optimální teplotu já, motor i úpl-
ně nové pneumatiky od Dunlopu 
a je tedy čas zatopit pod kotlem. 
Cílovku prolítávám na šestku 
a pak jdu tvrdě na brzdy, rych-
le řadím dolů, elektronika hlídá, 
aby se nerozskákalo zadní kolo, 
a na trojku to posílám do levé za-
táčky. Ještě než se motorka rovná, 

otevírám naplno plyn a jsem pře-
kvapen, jak jde dvouválec s ne-
čekanou lehkostí a plynulostí do 
otáček a katapultuje stroj bezhla-
vě vpřed. Stříkačka je vyladěná 
tak, že si kdykoliv můžete jem-
ně dávkovat přísun paliva a tedy 
i výkon a na výjezdu vás při pl-
ném otevření klapek opět čeká 
fantastický zátah, který je citel-
ný už od spodních otáček a trvá 
prakticky do doby, dokud plyn 
zase nezavřete.

Při každém přeřazení, ať je to 
se spojkou, nebo bez, máte po-

cit, že převodovka chodí jako po 
másle. Nepamatuji si, že bych 
nějak zvlášť vnímal vibrace, 
a při výjezdech na dvojku sta-
čí jen lehce trhnout za řídítka 
a přední kolo jde ihned a posluš-
ně do vzduchu. Pokud ale zůsta-
nete přilepení na nádrži, zůstává 
RC8 R i pod plným plynem jako 
přibitá k zemi a letí po dvou tam, 
kam chcete vy. 

Když � omas Kuttruf, PR ma-
nažer KTM, a Jörg Schüller, pro-
duktový manažer KTM, ráno 
prohlašovali, jak nový motor 
dokáže makat od 2500 otáček až 
do maxima, zůstával jsem v kli-
du. Takových řečí už jsme slyše-
li… Tady ale poznávám, že to, co 
říkali a co bylo ostatně vidět i na 
vyžehlené křivce výkonu i krou-
ťáku, je holý fakt. Takhle ercé-os-
ma ještě nikdy nejela!

Lehčí a pořád skvělý
Co se týče podvozku, ten byl 
na KTM od počátku špičkový. 
Základem je pevný příhradový 
rám, který ještě trošičku zhubl 
na 7,3 kg a jeho součástí je i tuhá 
masivní kyvná vidlice z lehké 
hliníkové slitiny, kterou mimo 
jiné vymýšleli hlavou, protože je 
uzpůsobena k rychlému a jed-
noduchému vyndání a nandání 
zadního kola. Celá motorka sedí 
na kompletně zrevidovaných 
a plně stavitelných jednotkách 
od WP a standardem zůstává 
i stavitelný tlumič řízení stej-
nojmenné značky. Zadním ex-
centrem je možné v rozme-
zí 12 mm přestavit úhel kyvky, 
čímž docílíte i změny geomet-
rie a zadní centrála nabízí jak 
pomalou, tak rychlou kompre-
si. Je tu tedy nespočet možnos-
tí, jak si podvozek vhodně (či 
nevhodně) přenastavit.

Naše testovačky měly stan-
dardní tovární nastavení a i tak 
se daly s RC8 R vcelku obstojně 
vymetat zatáčky, o stabilitě na ro-
vinkách a celkově vynikající ovla-
datelnosti motorky ani nemluvě. 
Až ke konci, kdy jsem se začínal 
více rozkoukávat a zrychlovat, 
mi přišlo toto nastavení trošku 
měkčí. Myslím si ale, že výchozí 
set-up podvozku bude ocenitel-

ný především na normální silni-
ci, kdy z vás motorka nevyklepe 
duši a zároveň bude ještě hod-
ně sportovní. Jediné, co mě pře-
kvapilo, bylo, že někteří rychlejší 
kolegové si ke konci začínali stě-
žovat na nedostatečnou adhezi 
nových dunlopek.

Jeden model, nižší cena
Na trati jsme měli čistých 60 mi-
nut na to, abychom si vyzkouše-
li, co nová RC8 R umí. To oprav-
du není mnoho, ale i za tu chvíli 
jsem byl z motoru a jeho nové 
charakteristiky unešený. Jezdec 
má k dispozici už od nízkých 
otáček excelentní přísun výkonu, 
stabilní a jasně čitelný podvozek 
dokáže motorku doslova přibít 
k zemi a podat jezdci dostatek 
informací o tom, co se pod ním 
děje. V plném kalupu na dlouhé 
cílové rovince jsem hravě pře-
konával vzletovou rychlost Air-
busu A319 (na tachometru zů-
stala zaznamenaná maximálka 

přes 280 km/h) a za velké plus 
považuji kromě výkonných brzd 
i momentálně za jízdy nejčitel-
nější údaj na přístrojovce, a to 
ukazatel zařazené rychlosti. Na-
opak nemile mě překvapil odpor 
spojkové páčky, který by mi brzy 
odrovnal levou ruku, ale to je asi 
jediný neduh, který jsem zazna-
menal, protože jinak mě nová 
KTM opravdu nadchla.

Od nového roku bude KTM 
nabízet pouze tento model, už 
tedy žádná obyčejná RC8 nebo 
loňské erko, a s cenovkou se jde 
dolů, na necelých 426 tisíc kaček 
oproti 557 000 Kč, co vycházel 
loňský erkový model. A to je sil-
ný argument. Myslím tedy, že by 
u konkurence měli vyhlásit prv-
ní stupeň ohrožení, přichází to-
tiž vážný hráč, rakouská střela 
RC8 R. 

Za pozvání na testování 
do Španělska děkujeme KTM 
Central East Europe.
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RC8 R nepotřebuje kontrolu 
trakce, dáváme přednost tomu, 
aby jezdec cítil, co se pod ním děje. 
Do budoucna se tomuto systému 
z důvodu zvýšení bezpečnosti ale 
určitě nevyhneme

MINIROZHOVOR

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 První otázka je již téměř 

tradiční. Jak jste se dostala 
k motorkám a motorkaření?
Od 12 let jsem chodila na far-
mu Vyšehrad, kde jsme jezdili 
na koních a starali se nejen o ně. 
Nemá to k motorkám daleko. 
Přibližovali jsme se na „pincku“ 
mezi ohradami a tak vše zača-
lo… K motorkám mě znovu při-
vedl můj přítel, když mi bylo 16 
let. Nastoupila jsem jako brigád-

nice do obchodu Jisl Motor. Od 
té doby mám motorky ráda. Jak 
jednou čuchnete k benzínu, ne-
pustí vás to. 

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Zažila jste na motorce něco, 

na co nerada vzpomínáte?
Myslím si, že jsem zatím neza-
žila nic, co by mě odradilo od 
ježdění. To, že na silnici potká-
váte různé řidiče blbce, to potká-
te i v autě nebo na kole. Na mo-
torce musíte o to víc předvídat. 
Nejdůležitější pro mě je vrátit se 
domů živá. 

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 A co děti? Budete ráda, 

když je motorky chytnou?
Děti zatím nemám, ale určitě je 
k povedu ke sportu. Pokud je bu-
dou bavit motorky, budu je v tom 
podporovat. Hlavně je ochránit 
před sezením u počítače nebo 
televize a před fotbalem.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Připravuje Vaše � rma ně-

jaké novinky na příští rok?
Novinky na příští rok? Určitě! 
Nechte se překvapit!

 Zpovídal Martin Houška

Helena Hajská
jednatelka � rmy 2bikers s.r.o.

inzerce

TECHNICKÉ ÚDAJE

KTM RC8 R 2011

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
dvouválec V75°, DOHC/4, vrtání × zdvih 
105 × 69 mm, kompresní poměr 13,5:1, 
dvě svíčky na válec, elektronické vstřikování 
s mapováním pro 95 a 98oktanové palivo, 
elektrický startér, hydraulicky ovládaná 
vícelamelová spojka v olejové lázni, 
šestistupňová převodovka, sekundární 
převod řetězem

Podvozek: chrommolybdenový příhradový 
rám, vpředu USD vidlice WP ∅ 43 mm, 
zdvih 120 mm, vzadu hliníková kyvná 
vidlice s tlumičem WP, zdvih 120 mm, 
obojí plně nastavitelné (vzadu také rychlá/
pomalá komprese a výška), brzdy Brembo 
vpředu 2 kotouče ∅ 320 mm, čtyřpístkové 
čtyřdestičkové radiální třmeny, vzadu 
kotouč ∅ 220 mm, dvoupístkový třmen, 
pneu Dunlop Sportmax Sportsmart, vpředu 
120/70ZR17, vzadu 190/55ZR17, 
kované ráfky Marchesini 3,50“/6,00“

Rozměry: sedlo 805/825 mm, rozvor 
1425 mm, úhel řízení 66,7°, stopa 96 mm, 
světlá výška 110 mm, nádrž 16,5 l 
(3,5 l rezerva)

Objem 1195 cm3

Výkon 129 kW/175 k@10 250

Točivý moment 127 Nm@8000

Hmotnost 184 kg (bez paliva)

Cena 425 700 Kč

ZÁVODNÍ SPECIÁL PŘÍMO Z FABRIKY
Při pohledu na KTM RC8 R Track musí zaplesat srdce každému okru-
háři. Tohle je hotový, poladěný a maximálně odlehčený závoďák s pl-
nohodnotnou známkou Ready to Race. Motorka je plně kompa-
tibilní se superstockovou homologací FIM a celý stroj vychází 
z loňského erkového modelu.
Všechno přebytečné šlo z motorky pryč, a tak tu nenajdete ani klasic-
kou spínačku na klíček. Závodní kapoty spolu se závodním sedlem 
a krátkým karbonovým blatníčkem jsou samozřejmostí a opravdu 
ostrý je přemapovaný motor, který dýchá přes závodní � ltr, při-
čemž odvod zplodin má na starosti racingový EVO komplet od Akra-
poviče. Pro rychlé řazení je motorka vybavena quickshifterem, 
více stavitelná přepáčka umožňují ještě lepší nastavení ergonomie 
než původní erko, je tu závodní podvozek od WP, odlehčená více-
paprsková kola obouvají slicky, brzdy dostaly ostřejší desky, závodní 
řetěz pohání lehkou hliníkovou rozetu a nechybí řada ochranných do-
plňků, jako karbonové kryty vík motoru nebo padáky v osách kol. Mo-
tor je našlápnutý na 180 koní a s váhou se povedlo jít na 168 kg 
bez paliva. To jsou naprosto úžasné hodnoty.
Bohužel tento model byl vyroben pouze v osmdesátikusové sérii 
a všechny Tracky jsou od představení na letošním Intermotu vypro-
dány. Vzhledem k tomu, jak si ale kluci od KTM tento model a zájem 
o něj pochvalovali, dovolím si spekulovat, že další fabrický závoďák je 
už možná teď v plánu. A cena? Jen pro zajímavost, takto připravený 
stroj si v KTM cenili na 470 200 Kč.

Wolfgang Felber 
vedoucí projektu RC8/R

Jestli vás bavila loňská RC8 R, 
máte se nač těšit, tohle je totiž další level

S cenou se jde dolů, s výkonem nahoru. 
A už žádná standardní RC8 po boku povedenější 
RC8 R, od příštího roku bude pouze jeden model 

v těchto dvou barevných provedeních


