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Ranní brí� nk začal PR 
manažer rakouské znač-
ky � omas Kuttruf  slo-
vy „Možná si říkáte, proč 

děláme velkou prezentaci staré-
ho modelu, když je JEN vybaven 
ABS.“ Měl pravdu, říkali jsme 
si to. Udělat takovouhle akci, to 
máte na týden pronajmout dobře 
pětadvacet pokojů ve čtyřhvěz-
dičkovém hotelu, dovézt z Ra-
kouska na jih Španělska kamion 
motorek, zajistit servis, no � -
nanční náročnost ukrutná. A to 
vše kvůli pouhému ABS, jaké na-
bízejí všichni výrobci? „Nám to 
ale za to stojí, protože jsme ve spo-
lupráci s � rmou Bosch vyvinuli 
ABS, které by mělo být měřítkem 
pro všechny ostatní protiblokova-
cí systémy.“

Špíglnýgl ábíčko
Kdo zná výrobní řadu KTM, 
ví, že Rakušané to s elektro-
nickými fičurami moc nepře-
hánějí. „Naší filozofií je dávat 
do motocyklů jen ty věci, které 
při jízdě skutečně pomáhají, ni-
koli z módních důvodů. Žádný 
prvek nesmí negativně ovlivnit 
jízdu,“ pokračoval dál Thomas. 
„Proto jsme až doposud nabíze-
li ABS akorát na modelu Adven-
ture s velkým a úzkým předním 
kolem a vyhýbali se sportovním 
silničním motocyklům. Ovšem 
teď už máme systém, který mů-
žeme s klidným srdcem pustit 
na trh.“

A já si moc dobře vzpo-
mněl na slova Viktora Baláz-
se, PR a marketingového ředi-
tele KTM Central East Europe, 
z představovačky SM T před 
dvěma lety v Portugalsku, že 
dokud nebudou mít špíglnýgl 
ABS, tak ho tam prostě nedají. 
Tak že by to byl skutečně tako-
vý zázrak? Podle popisu, který 

si můžete přečíst v sa-
mostatném boxíku, to 
vypadalo opravdu slibně, 
jaká ale byla realita na ji-
hošpanělských silnicích 
v okolí turistického leto-
viska Marbella?

Neočekávaný test
Abyste si nemysleli, že zahra-
niční testování je vždycky hroz-
ně příjemná záležitost. „Vezmě-
te si na sebe všechno, co máte, 
v horách jsme tento týden měli 
dva stupně,“ radí nám ráno Jörg 
Schüller, produktový manažer 
silničních modelů KTM, který, 
stejně jako Gerhard Frauscher, 
člověk zodpovědný za vývoj 
všech motocyklů s motory V2, 
jede na testovací okruh kolem 
Sierry de las Nieves (Sněžné 
pohoří, jak trefné) s námi. Ven-
ku to než na španělské jaro vy-
padá na český podzim – třináct 
stupňů a prší, a to ještě nevíme, 
že to je z celého dopoledne to 
nejpříjemnější počasí. Já odo-

lávám vábení nepromoku a vy-
rážím jen v moiře s dlouhým 
rukávem a textilním kompletu 
Psí. Libore Hubíku, díky za tvé 
dílo, byl jsem v suchu a teple!

Proplétáme se přes město 
a máme namířeno do hor. Funkci 
ABS testuji nedobrovolně už po 
několika minutách, to když mi 
to na výjezdu z kruháče nějaká 
paní v Golfu posílá přímo před 
nos. Okamžitě drapnu po brzdě 
a spojce, drk-drk, dva malé ko-
panečky do páčky a stojím. Tak 
tohle bych bez ábíčka neustál, 
a to je přesně v životě motorkáře 
okamžik, s kterým by měli pro-
blémy i „kucí“ z MotoGP – když 
se na brždění připravujete, je to 
něco jiného, než když musíte za-
stavit HNED!

Klidnější zvíře
Krájíme první stovku ze snad 
milionu horských zatáček a ur-
čitě je odsud za pěkného po-

časí parádní výhled, ale to 
by nesmělo lít jako z kon-
ve, teplota klesat a Ra-
kušák, co nás vede, letět 
jako na suchu. Nejsem 
žádný vodomil, ale kašlu 
na to — máme ABS, tak-
že z brzd strach nemám, 
prokluz kola při plném 
plynu rovně nějak zvlád-

nu, a když těmi vingly 
kluk sviští bez problémů, 
pouštím to tam stejně. 
V duchu přitom děkuji 
Všemohoucímu, že jsem 

na testování právě SM T, 
mé zamilované motorky, a ne 

nějakého superbikového ne-
smyslu nebo turistické almary. 

Avizovanou jemnější reakci 
na plyn tedy nějak nenachá-
zím, ale jsem na tenhle spor-
tovní motor zvyklý a klidně 
mu to odpustím. Za to, jak se 
na požádání umí proměnit 
v ukrutné zvíře…

Trochu jiný se mi zdá pod-
vozek. „Před vámi tu byla sku-

pinka takových pomalejších 
novinářů, tak jsme jim trochu 
změkčili odpružení,“ vysvětlu-
je mi Jörg. „Chceš to předělat?“ 
Ne, díky, na vodu takhle dob-
rý. Spíš si všímám toho, že na-
vzdory jízdě brzda-plyn je mo-
torka klidnější v předozadním 
směru, prostě se tolik nepono-
řuje a naopak nezaklání – jo, to 
je ta tvrdší pružina vzadu a vět-
ší vzduchový polštář vpředu. 
A víte, co mě hodně překva-
puje? Že okufrovaná motorka, 
kterou při focení měním s mo-
tohousím Carlosem za „svou“ 
sériovku, je v ostrých promáče-
ných vinglech ještě příjemnější, 
méně skotačivá a více do stabi-
lity, a přitom pořád lehkonohá.

Ani na mokru ne?
Co mi ale nejvíc nejde do hlavy, 
že ABS od té záležitosti ve měs-
tě mlčí jako zařezané. Neporou-
chal se ten elektronický bazmek? 
Jede se hodně svižně, nebrzdí-
me sice úplně na krev, ale roz-

hodně výrazně víc, než bych si 
trou�  na motorce bez antibloku, 
a – doslova – ani ťuk. Při dalším 
focení to někteří zahraniční ko-

legové schválně rozjedou po ro-
vině a následně zahamtnou. Kaž-
dá jiná motorka by se v tu chvíli 
proměnila v rozjančeného býka, 
jak by ABS vehementně pumpo-
valo, ale kátéemky nic. Až když 
se soustředíte, vidíte, že občas 
kolo trošičku poskočí.

A tak to při další jízdě zkou-
ším taky. Tedy až poté, co pro-
jedeme jedním pasem, kde je 
teplota na pěti stupních a mlha, 
že mám problémy vidět Polá-
ka před sebou. Pro našeho vo-
diče ovšem ani toto není signál, 
aby zpomalil… Když se viditel-
nost zlepší a silnice místy na-
rovná, ukazuji Carlosovi za se-
bou, že chci brzdit, tak aby do 
mě nevletěl. Jedeme něco přes 
kilo, tak tři-dva-jedna-teď, beru 
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TECHNICKÉ ÚDAJE

KTM 990 SM T ABS

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
dvouválec V 75°, DOHC/4, vrtání × zdvih 
101 × 62,4 mm, kompresní poměr 11,5:1, 
vstřikování Keihin ∅ 48 mm, elektrický 
startér, šestistupňová převodovka, 
sekundární převod řetězem

Podvozek: chrommolybdenový příhradový 
rám, vpředu USD vidlice WP ∅ 48 mm, 
zdvih 160 mm, vzadu hliníková kyvná 
vidlice s tlumičem WP, zdvih 180 mm, obojí 
plně nastavitelné (vzadu komprese rychlá 
a pomalá), brzdy Brembo s ABS Bosch 9M+ 
vpředu 2 kotouče ∅ 305 mm, čtyřpístkové 
radiální třmeny, vzadu kotouč ∅ 240 mm, 
dvoupístkový třmen, pneu Continental 
SportAttack vpředu 120/70ZR17, vzadu 
180/55ZR17, hliníkové ráfky Marchesini 
3,50“/5,50“

Rozměry: sedlo 855 mm, rozvor 1505
+/- 15 mm, úhel řízení 24,4°, stopa 
109 mm, světlá výška 195 mm, nádrž 19 l 
(3,7 l rezerva)

Objem 999 cm3

Výkon 85 kW/115 k@9000

Točivý moment 97 Nm@7000

Hmotnost 197 kg (bez paliva)

Cena 333 900 Kč

VERDIKT

KTM 990 SM T ABS
Motor 7/10
Podvozek 9/10
Brzdy 8/10
Ovladatelnost 8/10
Město 7/10
Cestování 7/10
Sport 8/10
Výkon/Cena 7/10
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zím, ale jsem na tenhle spor-
tovní motor zvyklý a klidně 
mu to odpustím. Za to, jak se 
na požádání umí proměnit 
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Trochu jiný se mi zdá pod-
vozek. „Před vámi tu byla sku-

pinka takových pomalejších 
novinářů, tak jsme jim trochu 

KTM přichází premiérově s protiblokovacím 
brzdovým systémem ABS ve sportovním 
silničním motocyklu. Tahle zpráva by se dala 
odbýt jednou větou, nebýt toho, že Rakušané 
tvrdí, že jde o nejlepší systém na trhu. 
Vyzkoušeli jsme na vlastní kůži ve Španělsku!

Maličký štítek překvapivě 
dobře chrání před větrem

Řidič má nově 
k dispozici 12V zásuvku 

a warningy, ABS je ta 
červená kontrolka vlevo

Kromě klasických velkých hliníkáčů 
můžete pořídit i tyhle apartní 

textilní kufříky
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za brzdu a – nic! Tedy ABS nic, 
přitom motorka kotví jak mus-
lim před lihovarem. No to není 
možné. Zkouším to ještě několi-
krát a akorát ve dvou případech 
se mi podaří dotlačit ABS k čin-
nosti, a vždy se to odbude jen 
jedním-dvěma drobnými ťukan-
ci do páčky. Tomu říkám citlivé 
nastavení.

Na suchu už vůbec ne
Ke konci téměř 160kilometrové-
ho výletu už mi ten déšť a zatáč-
ky lezou krkem natolik, že z tru-
cu nasazuji turistické tempo. Jak 
ale sjíždíme z hor k městu, začí-
ná se neuvěřitelně oteplovat, ba 
co víc, ono přestává pršet a za-
číná se objevovat slunko! No to 
snad ne, to je pech…

Ale ne, není. Po obědě a dlou-
hé horké koupeli na rozmraze-
ní totiž přichází neplánovaná 
akce – kdo chce pár fotek na 
suchu, ať sebou hodí, jede se na 
krátký výlet. Lidé, kteří znají 
moje šnečí tempo, jak jde o ba-
lení věcí a oblékání motohadrů, 
těžko uvěří, že jsem na hotelové 
recepci jako první. Netrmácel 
jsem se přes půl Evropy, abych 
zmoknul a zase mazal domů, já 
se chci pořádně projet! A hlav-
ně otestovat ABS na suchu, pro-
tože právě jeho příliš brzké za-
sahování na dobrém povrchu 
bývá vždy kamenem úrazu.

Nejprve jsem zklamaný, když 
zjistím, že skupinu povede fo-
tograf Francesco v Leonu TDI, 
ale když potom máme všichni 

co dělat, abychom se ho udrže-
li, už mám zase pusu od ucha 
k uchu. Z radosti nad totálně 
proměněným počasím (oblo-
ha skoro bez mráčku a osm-
náct celsíků) probíhají i něja-
ké jízdy po zadním, což není 
zrovna moje silná stránka, ale 
když SM T zrovna tohle dělá 
tak rádo a úplně samo… V su-
chých horských zatáčkách ko-
nečně můžu pořádně využít 
potenciál tohoto geniálně uni-
verzálního cestovního super-
mota a na rovinkách zase dát 
pořádně do těla brzdám. Beru 
za páčku čím dál víc a ve finále 
už ji drtím opravdu vší (vlast-
ně Honzisovou) silou. Přední 
guma prosí o smilování, zadek 
se mírně přizvedává, ale k akti-

vaci ABS dochází až velmi, vel-
mi pozdě. Tohle snad nemůže 
vadit ani závodníkům…

Letos pouze s ABS
Model 990 SM T je pro Kátéem-
ku moc důležitý. S ním vstoupila 
do úplně nového segmentu a od 
roku 2009, kdy přišel na trh, si ho 
pořídilo přes 5100 zákazníků a je 
suverénním bestsellerem mezi 
silničními motocykly značky. 
Hned první rok byl během dvou 
měsíců vyprodán, přetáhl nové 
zákazníky sedlající doposud svá 
géesa a Multistrady, vyhrával 
srovnávací testy po celém světě, 
mluvilo se o něm jako o nejrych-
lejším kanapi světa…

Prostě KTM si nemohla do-
volit tuhle motorku zkazit, ale 

zároveň bylo jasné, že bez ABS 
to dnes prostě nejde. Dostá-
la však své pověsti značky, kde 
motocykly dělají zapálení mo-
torkáři, a přišla se systémem, 
který je skutečně špičkový. Já 
jsem za celou dobu testování, 
a že jsme během jediného dne 
vyzkoušeli hned několik roč-
ních období (chyběl jen sníh), 
narazil na jedinou drobnost – 
náběh brzd není tak ostrý, jako 
míval předchozí model. Logic-
ky, je tady mnohem delší vede-
ní brzdové kapaliny, která na-
víc prochází přes modulátor, 
možná se projevila i jiná směs 
destiček. Nevykládejte si to 
špatně, sílu mají tyhle radiálky 
pořád stejnou a i s mírně tupěj-
ším pocitem na páčce jsou stá-

le mnohem ostřejší, než nabízí 
kdejaký supersport…

Jestli máte spadeno na nové 
SM T a přemýšlíte, jestli vzít 
model bez ABS nebo s ním, 
tak nad ničím nebádejte, pro-
tože jiný než s ABS se dělat ne-
bude. Celý tenhle „zázrak“ ale 
přidá pouhé jedno kilo hmot-
nosti a oproti loňskému mo-
delu se cena zvedla o zanedba-
telných 2900 korun. To snad 
přesvědčí i zaryté odpůrce an-
tibloků, navíc když lze „ábíč-
ko“ jednoduše vypnout. Ale 
proč byste to dělali, když fun-
guje tak pěkně… 

Za pozvání na testování 
do Španělska děkujeme 
KTM Central East Europe.

10. únor, 06/2011

Váží pouhé 
jedno kilo

Vyvinuto ve 
spolupráci s Boschem

Zasahuje skutečně 
až v krizi2011 KTM 990 SM T ABS

inzerce

KTM: „UDĚLAT DOBRÉ ABS NENÍ SRANDA“
Mít dobré brzdy a mít dobré ABS, to jsou dvě zcela 
rozdílné věci. A dobré „ábíčko“, to nezískáte lusk-
nutím prstem. V KTM na jeho vývoji, který je pro 
malého výrobce extrémně drahý, pracovali celé 
dva roky – mohli jít a koupit nějaký zavedený sys-
tém, ale to by nebylo v souladu s � remní � lozo-
� í, že každá věc navíc musí přinášet jasné bene� ty 
a neovlivňovat negativně funkci motorky. A navíc 
chtěli to nejlepší ABS, co jde udělat.
Nebyla to taková sranda, jak by se mohlo zdát. 
Přidejte deset kilo hmotnosti, což některé konku-
renční systémy mají, a polezou vám oči z důlků, co 
to bude dělat při přetížení 10 G. Nakonec se Ra-
kušané dostali na pouhé jedno kilo hmotnosti 
navíc, což je údaj, jímž se nemůže chlubit nikdo 
jiný. Největší „záhul“ ale bylo správné kalibrování, 
z kterého hlavnímu vývojáři Gerhardu Frauschero-
vi přibylo pěkných pár šedivých vlasů. Bylo nutné 
důkladně analyzovat všechny síly působící na mo-
torku při krizovém brzdění a následně upravit na-
stavení podvozku, vybrat odpovídající směs brzdo-
vých destiček, správné pneumatiky (těmi pravými 
a jedinými jsou odteď Continentaly SportAttack 
a musím po testu uznat, že gumice jsou to velice 
příjemné jak na suchu, tak na mokru) – a pak už 
„jen“ vymyslet, kolik tlaku a kdy upouštět.
Svou koncepcí není tohle ABS ničím převratné, 
jde o běžný dvouokruhový systém, ale liší se po-

užitými komponenty a hlavně citlivostí. Na 
jeho vývoji spolupracovali Rakušané s � rmou 
Bosch a model 990 SM T je první motorkou na 
světě, která je vybavena modulátorem Bosch 
9M+. To je taková malá krabička jen o málo 
větší než běžné mýdlo, která váží pouhých 530 
gramů a je elektronickým i mechanickým moz-
kem celého systému. Bere údaje ze snímačů na 
kolech, které dávají 48 signálů během jediné 
otáčky (čili po necelých čtyřech centimetrech 
jízdy!) a zaznamená-li prokluz nebo nebezpe-
čí zvednutí zadního kola, „upustí“ trochu tlaku 
z brzdových třmenů. Opět nic neobvyklého, ale 
rozdíl je v rychlosti, preciznosti a výrazně men-
ším „kopání“ do páčky.
Svůj výtvor Rakušané samozřejmě řádně vyzkou-
šeli. Udělali si pěkné � remní testováníčko, vza-
li všechny důležité konkurenční motorky a zá-
stupce různých druhů ABS, a vyrazili na Passo di 
Stelvio. Tam jezdili nahoru a dolů a porovnávali. 
A jejich „ábíčko“ z toho vyšlo nejlépe, když i jeden 
nejmenovaný německý superbike, hvězda letoš-
ního roku, krutě zápasil s vadnutím brzd. Brzdná 
dráha byla kratší než u konkurence a potěšitelné 
bylo i to, že byla i na suchu identická jako u ver-
ze SM T bez ABS řízené profíkem. Tenhle antiblok 
by vás zkrátka neměl omezovat ani při řádění na 
okruhu.

CO JE NOVÉHO PRO ROK 2011

Upravené hlavy pro lepší chlazení, jiné mapování pro 
jemnější reakci na plyn, prodloužený servisní interval 
na seřízení ventilových vůlí

Zásuvka na 12 V, vypínače 
varovných blinkrů a ABS

Nižší hladina oleje pro větší 
progresivitu pružení při 
prudkém brzdění

Tvrdší pružina pro sportovnější 
charakteristiku při jízdě sólo a větší rozsah 
nastavení při jízdě se spolujezdcem

Nová barevná provedení 
(oranžová, bílá, černá), 3D logo

Upravený podsedlový rám

Vypínatelné ABS

Podle některých 
nejrychlejší kanape 
na Zemi.
Může být...

Motorka narvaná doplňky PowerParts. 
Kufry, tankbag, vysoké plégo, padáky...

Tady je to ještě sranda, 
„jen“ prší. V horách 
potom byla mlha a pět 
stupňů. A odpoledne 
sluníčko a osmnáct...

Základem ABS je maličký 
modulátor Bosch 9M+ 
umístěný pod sedlem

Od kol přicházejí signály 
48krát za otáčku, tzn. 
po necelých čtyřech 
centimetrech jízdy
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