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Kategorické NE! Tihle 
„dinosauři“ totiž právě 
v dnešní době, době to-
tálního přesycení vším 

moderním a japonským, na-
cházejí čím dál víc obdivovatelů 
a, což je pro jejich život důleži-
té, i majitelů. Nemají sci-fi tvary, 
dvě stě koní a nejedou tři sta, ale 
mají to, co dnešním motorkám 
zhusta schází – mají koule. Ne-
jsou to „univerzální prací pro-
středky“, dokáží vás při jízdě po-
zitivně naladit. A není to jen tím 
společným bílým pruhem přes 
nádrž. Motorky, které dokáží na 
konci testovací sezony, po vystří-
dání desítek strojů, nadchnout 
znuděného motonovináře, stojí 
za pozornost. 

Fešáci s moderními 
vnitřnostmi
Abyste nenabyli dojmu, že vám 
tady cpu nějaké staré werky, 
u nichž je slovíčko charakter 
maskováním neomluvitelných 
neduhů – jak Monster, tak ba-
vorský Classic jsou stroje z roku 

2011 a podle toho se chovají. 
I byste jim za jejich vzhled od-
pustili, kdyby měly karburáto-
ry, velké blinkry a špatné ranní 
starty, ale ony jsou to elektroni-
kou nacpané moderní motorky. 
Nechybí palubní počítače, vypí-
natelné ABS a kontroly trakce, 
příjemné ovladatelné podvozky 
a motory s pokročilým řízením, 
které se od těch nejmodernějších 
současných liší právě jen klasic-
kým vzduchovým chlazením.

Obě motorky jsou letošní no-
vinky. Bavoři udělali chytrý tah 
a upravené R 1200 R, které pro 
letošek obdrželo dvouvačkové 
hlavy z HP2 Sport, výfukovou 
přívěru (loni tohle všechno do-
stalo cestovní RT a adventur-
ní GS, takže erko bylo jasně na 
řadě) a mnohem hezčí klasické 
budíky, nabídli i ve verzi s drátě-
nými koly a bílým pruhem přes 
nádrž. Co je na standardu tma-
vé, to má Classic světlé (hliníko-
vé díly) nebo chromované (vý-
fuk, zrcátka), a že pneumatiky 
mají duše, to leckdo vezme jako 
klad. Ve standardu je erko tako-
vý klasicko-technokratický na-
háč, hrozně univerzální motor-
ka, ovšem Classic je něco úplně 
jiného. Anglicky mluvící národy 
pro tohle mají označení eye-cat- 
cher, tedy něco jako chytač očí, 

my tomu říkejme třeba fešák. 
Baví vás se na něj jenom kou-
kat, na ty jeho válce vytrčené do 
stran jakoby natruc všem main-
streamovým konstrukcím.

Úplně stejný fešák je i nový 
Monster, nyní se jmenuje 
1100EVO. Je to Ital na první po-
hled, sportovní postava, uprave-
ný sexy vzhled. Ne agresivní, ný-
brž šarmantní. Motorka pro lidi, 
kteří si dokáží vychutnat duně-
ní elkového dvouválce a vědí, že 
více koní neznamená automatic-
ky více zážitků. A které fascinu-
je jednoduchý design dvouven-

tilového desmo motoru, jehož 
s vodou chlazeným agregátem 
nikdy nedosáhnete. Někdo volá 
po výfucích pod sedlem z mi-
nulého modelu, podle mého ale 
takhle více vynikne to přitažlivé 
pozadí a s dvojicí laufů na pra-
vé straně nemám problém. Do 
nové etapy své existence započa-
té už před 18 lety vstupuje EVO 
se silnějším 100koňovým mo-
torem, lepší ergonomií a Duca-
ti Safety Packem (ABS a kont-
rola trakce DTC) už v základu, 
a mezi její silné stránky patří 
i vstřícná cena.

Boxer – těžiště proklatě nízko
Samostatné testy obou strojů jste 
si už na našich stránkách moh-
li přečíst (Monster v exkluziv-
ní představovačce ze Sicílie loni 
v čísle 17, Bávo ve 23) a jejich 
srovnání jsem si po jízdách na 
nich naplánoval už zkraje sezo-
ny. Protože pro milovníky cha-
rismatických strojů, které ale 
musejí být 100% funkční, to bu-
dou velcí favorité.

Monstřík je obecně spíše men-
ší motorka a v přímém porovná-
ní s Bavorákem je to takový do-
rostenec. Bávo je totiž stroj pro 

chlapy, ale myšleno rozměrově, 
nikoli hmotnostně. Dva a čtvrt 
metráku soustředěných hlavně 
dole (jo, to jsou ty výhody bo-
xeru), o tom až si přečtou maji-
telé strojů typu XJR, ZRX nebo 
GSX, zlostí vyřežou půlku vál-
ců. U Classica cítíte, že sedíte 
na kusu motorky, ale nestěžuje-
te si, že by byla těžká. Je tak ako-
rát. A díky tomu zmiňovanému 
těžišti, lehoučce jdoucí spojce, 
dobrému rejdu a pohodlnému 
posazu je manévrování na mís-
tě a v rychlosti chůze neuvěřitel-
ně snadné.

To Monster je daleko vět-
ší sportovec. O kolik je leh-
čí, to můžeme jenom spekulo-
vat, protože obě značky udávají 
hmotnost jinou metodou, ale 
rozhodně tam bude aspoň čtvrt 
metráku rozdílu. To samozřej-
mě je setsakramentsky znát, 
ale zase tady je těžiště výš, rejd 
menší, spojka tužší, motor tvrd-
ší a posaz sportovnější, takže 
hvězda pomalého sunutí ku-
předu Monster rozhodně není. 
To ho nebaví, on chce jet.
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Jsou to dinosauři. Naháče se vzduchem 
chlazenými motory a „nic moc“ výkonem v dnešní 
době přece nikomu nic neříkají. Nebo ne?
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Spojuje je bílý pruh přes nádrž a vzduchem 
chlazené dvouválce. Emoce ale dávají odlišné



5české motocyklové noviny

Monster uhlazenější, ale…
A drandí mu to fakt báječně. 
Nový EVO motor je uhlazený, 
jak ještě žádný velký Desmodue 
twin nebyl. Tohle vždycky byly 
takové potvory, člověk dal gas 
a už se to plašilo na zadní. No-
vinka šla cestou větší linearity, 
žádné dramatické nástupy, což 
mě na jednu stranu mrzí, pro-
tože jsem toho starého chuligá-
na měl rád, a na druhou stranu 
to vítám, protože to Monstera 
udělalo ještě příjemnějšího na 
každodenní ježdění. A tohle je 
hlavně motorka na každodenní 
ježdění. Jemnost v nízkých otáč-
kách je nečekaná, ale pozor, ba-
víme se o intencích dvouventilo-
vých vzducháčů Ducati, člověk 
zvyklý na čtyřválec bude pře-
kvapený.

Překvapení bude pocházet 
i ze zátahu, jakého je tenhle leti-
tý, ale technologiemi na konku-
renceschopné úrovni udržovaný 
V-twin schopný. Není kůň jako 
kůň a člověk by neměl věřit pa-
pírovým výkonům. Více než sto 
koní je pro jízdu důležitý ten ob-
rovský krouťák, stačí si vybrat 
kvalt, který budete dnes použí-
vat, ten nechat zařazený a sur-
fovat na vlnách newtonmetrů. 
To je totiž mnohem efektivněj-
ší a zábavnější, než točit tenhle 
motor do nesmyslů, byť posílený 
vršek a chuť jít i do těch nejvyš-
ších toček jsou u letošního mo-
delu citelné.

Nevěřte papírovým údajům
Zajímavé je, že ač Monster pů-
sobí dynamičtějším dojmem, 
při přímém porovnání je to Ba-
vorák, kdo má silnější motor. 
Jasně, to si přečtete v technic-
kých údajích, že má o 10 koní 
a 14 newtonmetrů víc, jenže to 
ještě o dynamice nic neříká. Je 
tady totiž ten citelný hmotnostní 
rozdíl a nevíte, jak jsou udělané 
kvalty. Ale já vám to povím, žád-
ný strach.

Co se kvaltů týče, mají šest-
ky prakticky úplně stejný celko-
vý poměr, ale motory se chova-
jí odlišně. Bavorák je použitelný 

málem už od volnoběhu, jeho 
motor je tichoučký a heboučký 
a objemově obdařenější boxer 
dělá i s těžší motorkou divy. Když 
jsme zkoušeli pružné zrychlení 
ze stovky na šestku, bylo to na 
Monstera ještě moc pomalu, on 
v těch třech tisících prostě ještě 
není na nějaké velké akce rea-
dy, zatímco Classic už byl ve své 
kůži. Jasně uletěl a Monstřík byl 
bez šance, i když už se potom do-
stal do tempa (protože to se Bávo 
dostalo do tempa taky). Ze stej-
né rychlosti na trojku to potom 
bylo prakticky nastejno, takže 
jestli se rádi jen tak vozíte, bu-
dete šťastnější na Bavoráku, ale 
pokud vám nevadí řazení a jste 
spíše sportovní typy, bude Mon-
ster váš kůň.

Ono vůbec to sportování 
Monstera provází od předního 
kola po držák RZ vzadu. Zatím-
co na Classicu se vám vlastně ani 
nechce jezdit moc přes těch „na-
háčovských 120“, Monster ukra-
juje kilometry daleko svižněj-
ším tempem a je spíše problém 
ho udržet na uzdě. I při tomhle 
kvapíku ale dokáže jet za pět lit-
rů, u Bavoráka by to bylo pár de-
cek navíc. Podvozek je výrazně 
tvrdší, byť nastavitelný v mnoha 
směrech, a posaz je sice pohodl-
nější, než býval kdysi, a ergono-
mie už konečně výborná, ale ve 
srovnání s Bávem máte pocit, že 
je to skoro okruhovka. Protože 
na Bavoráku sedíte s rukama na-
hoře usazeni ve velikánském sed-
le. Kdybych nepřesedal z motor-
ky na motorku během pár vteřin, 
tak neuvěřím, že je mezi nimi ta-
kový rozdíl.

Je lepší skutečně lepší?
Co mě ale šokovalo, byly průjez-
dy zatáčkou. Monster je normál-
ní motorka. Já vím, že to zní blbě, 
že to není letadlo nebo dětská 
autosedačka. Ale prostě jsem na 
něm jezdil a on se choval přesně 
tak, jak jsem čekal. Krátká tvrd-
ší sportovní motorka, slušné brz-
dy, i když žádné monobloky, sil-
ný motor, spousta emocí. Když 
jsem ale při focení přesedl na Ba-

voráka, čudlíkem si elektronicky 
přenastavil podvozek z režimu 
Comfort na Normal, ani jsem 
nemusel dávat Sport, přijel jsem 
do zákruty a málem v ní spadl, 
jak lehoučce tam šel Classic za-
lomit! Normálně mě to vyděsi-
lo. Říkám to sice pořád, že ty-
hle bavorácké podvozky (vlastně 
nic konvenčního, ale vypadají 
jako cokoli jiného) jsou na běž-
né silnici minimálně o krok na-
před před zbytkem světa, ale to-
hle bezprostřední porovnání mě 
teda dostalo. A to Monster je 
podvozkově vážně dobrý.

Být Ducati, tak z toho ale ne-
mám těžkou hlavu. Protože bys-
te se divili, kolika lidem by právě 
tohle bavorácké suverénní cho-
vání lezlo krkem. Jsou piloti, kte-
ří potřebují cítit, že se něco děje, 
a takovéto odříznutí od světa by 
brali jako podraz. Kdysi dávno, 
když jsme testovali první gene-
raci erka a měli ji ve srovnání se 
dvěma italskými konkurentka-
mi, tak jej už dopředu měl za-
mluvené jeden bývalý kolega, ale 
když se svezl, zase mi ho rych-
le předal se slovy: „Vezmi si to, 
já bych se na tom moc flinkal,“ 
a strávil víkend v sedle výrazně 
náročnější italské dámy. A byl 
náramně spokojený.

Tak sakra kdo?!
Nesnáším srovnávací testy, kde 
se nedozvíte vítěze. Takové to 
chození kolem horké kaše, kdy 
se redaktor bojí, že namíchne 
dovozce poraženého stroje, a tak 
hodí do placu alibistické „jsou to 
skvělé stroje a je jen na vás, jaký 
si vyberete“. Za to bych věšel za 
uši do průvanu. Chci se dozvě-

dět aspoň náznak favorita, vědět, 
kterému stroji by dal autor před-
nost a proč.

Proto milerád přichystám ko-
líčky na prádlo pro podobně mi-
litantního čtenáře a dobrovolně 
podstoupím tento trest, protože 
tentokrát ani při sebevětší pocti-
vosti nedokážu zvednout ruku 
pro jeden stroj. Já prostě ne-
vím, jestli bych si koupil Classi-
ca, nebo Monstera. Nevím, jsem 
odvařený z obou. Na Bavoráku 
miluju jeho technologickou vy-
spělost schovanou pod krásný 
klasický vzhled, „easy“ ovládá-

ní a jemňoučký boxer, ale to mi 
nebrání v tom, abych zamilovaně 
nevzdychal nad sportovním cha-
rakterem Monstera, jeho určitou 
paličatostí a sexy linkami. Tohle 
je prostě absolutní špička evrop-
ských charismatických strojů po-
užitelných pro každodenní jež-
dění, a kdybych si jeden měl jít 
koupit, tak si snad hodím koru-
nou a podle toho vyberu v bance 
peníze… 

Motocykly do testu zapůjčily 
firmy BMW Motorrad Česká 
republika a Moto italia.
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Pod klasickým vzhledem 
moderní technika

Motorky, 
co mají koule

Na Bávu se můžete flinkat, 
na Ducati budete sportovat

BMW r 1200 r Classic

Motor: čtyřdobý, vzduchem chlazený 
plochý dvouválec, DOHC/4, vrtání × zdvih 
101 × 73 mm, kompresní poměr 12:1, 
vstřikování BMS-K+ ∅ 50 mm, elektrický 
startér, šestistupňová převodovka, 
jednolamelová suchá spojka, sekundární 
převod kardanem

Podvozek: přední a zadní rám s motorem 
jako nosnou částí, vpředu zavěšení Telelever, 
zdvih 120 mm, vzadu jednoramenné 
zavěšení Paralever, zdvih 140 mm, 
elektronicky nastavitelné tlumiče ESA,  
brzdy Brembo s částečně integrálním ABS  
(za příplatek) vpředu 2 kotouče  
∅ 320 mm, čtyřpístkové třmeny, vzadu 
kotouč ∅ 265 mm, dvoupístkový třmen, 
pneu Metzeler Roadtec Z8 Interact vpředu 
120/70ZR17, vzadu 180/55ZR17, vyplétané 
dušové ráfky 3,50“/5,50“

Rozměry: délka 2145 mm, šířka 906 mm, 
výška 1273 mm, sedlo 800 mm, rozvor 
1495 mm, úhel řízení 27,1°, stopa 
119,1 mm, nádrž 18 l (3,5 l rezerva), 
užitečná hmotnost 227 kg, udávaná 
spotřeba 4,1 (při konstantních 90 km/h), 
resp. 5,5 l (při 120 km/h) na 100 km,  
max. rychlost 220 km/h
* testovaná výbava: bezpečnostní 
výbava 17 650 Kč (Integral ABS, ASC), 
sada prémium touring 22 425 Kč (ESA, 
vyhřívané rukojeti, palubní počítač), 
model Classic 20 175 Kč (kola s drátěným 
výpletem, chromovaný výfuk)

Objem 1170 cm3

Výkon 81 kW/110 k@7500

Točivý moment 119 Nm@6000

Hmotnost 223 kg (provozní)

Cena 308 300 kč 

 (testované provedení 368 550 Kč*)

TEChNiCké údaJE

ducati Monster 1100EVO

Motor: čtyřdobý, vzduchem chlazený 
vidlicový dvouválec V90°, OHC/2 desmo, 
vrtání × zdvih 98 × 71,5 mm, kompresní 
poměr 11,3:1, vstřikování Siemens 
∅ 45 mm, čtyřstupňová vypínatelná 
kontrola trakce DTC, elektrický 
startér, šestistupňová převodovka, 
antihoppingová, hydraulicky ovládaná 
vícelamelová spojka v olejové lázni, 
sekundární převod řetězem

Podvozek: ocelový příhradový rám, 
vpředu plně nastavitelná USD vidlice 
Marzocchi ∅ 43 mm, zdvih 130 mm, 
vzadu jednoramenná hliníková kyvná 
vidlice s tlumičem Sachs, zdvih 148 mm, 
nastavitelné předpětí a odskok, brzdy 
Brembo s vypínatelným ABS vpředu 
2 kotouče ∅ 320 mm, čtyřpístkové 
radiální třmeny, vzadu kotouč 
∅ 245 mm, dvoupístkový třmen, pneu 
Pirelli Diablo Rosso II vpředu 120/70ZR17, 
vzadu 180/55ZR17, lité ráfky 3,50“/5,50“

Rozměry: délka 2095 mm, výška 
1099 mm, sedlo 810 mm, rozvor 
1450 mm, úhel řízení 24°, nádrž 13,5 l

Objem 1078 cm3

Výkon 73,5 kW/100 k@7500

Točivý moment 105 Nm@6000

Hmotnost 169 kg (bez náplní)

Cena 11 260 Eur 

 (cca 290 000 Kč)

TEChNiCké údaJE

NEJlEpší z rOdu
Oba motocykly mají sáhodlouhý rodokmen, tedy aspoň z po-
hledu dnešní uspěchané doby. První Monster se s jedinou ma-
lou technickou generační obměnou dělal od roku 1993 do 2008 
a mnozí považují design od Miguela Galluziho za jediný pří-
pustný pro tuto motorku. Do Monstera se dávaly různé motory, 
nabídku v zásadě vždy tvořily malý (600, 620, 695), střední (750, 
800) a velký (900, 1000) se vzduchem chlazenými dvouventilo-
vými dvouválci. Ducati v novém miléniu přišla ale s nápadem na-
cpat do šasi i superbikový motor, takže vznikly verze S4, S4R 
a S4Rs vybavené motory o objemu od 916 do 998 cm3. Poslední 
stotřicetikoňová S4Rs na Öhlinsech a s monoblokovými Bremby 
byla boží, ale kdybych měl zvolit nejlepšího starého Monstera, asi 
zvednu ruku pro posledního klasického vzduchového litra, ještě 
než ho v továrně nahradili tím S2R.

Prazáklad naháčů BMW s plochým motorem sahá až před Hit-
lera, takže Monster proti nim má tak akorát vychozenou měš-
ťanku. Pokud bychom měli brát zhruba stejně staré stroje, do-
počítáme se mnohem více modelových změn. V roce 1994 přišla 
do poklidných bavorských vod revoluce, čtyřventilový motor, 
a motorky se začaly značit podle objemu v kubických centimet-
rech – do té doby byl litr R 100, osmsetpadesátky R 85. V roce 
2001 přišla další modelová obměna (R 1150 R), ale z pořád tro-
chu těžkopádné motorky se dnešní krasavec stal až v roce 2005. 
Paradoxně, kdybych já si pořizoval starého nahatého Bavoráka, 
půjdu do posledního dvouventilu v té vyhezkané edici R 100 R 
Mystic. Ty byly prostě k sežrání.

Nemají sci-fi tvary, dvě stě koní 
a nejedou tři sta, ale mají to, 
co dnešním motorkám zhusta 
schází – mají koule

Monstřík není motorka na flákání

Kontrolu trakce a ABS má Ducati od loňska v základu

Bavorák nabízí klasické budíky, 
ale informacemi nabitý LCD displej nechybí

Bávo je větší valibuch, ale díky kombinaci 
Telelever/Paralever umíte jet taky pěkně svižně

Poslední 
Ducati Monster 1000

Ještě řekněte, 
že ten dvouventilový 

Mystic není klasa...


