
Výstava Intermot Mnichov, září 
2002. Ke stánku KTM každý 
zevl přicházel s vědomím, 

že kromě motardů, krosek, endur 
a litrového LC8 tady nebude nic zají-
mavého, ale když dáš za vstup peníze, 
škoda je neprochodit. Jenže ten rok 
se v Mnichově snad konal sraz šoků 
a u Rakušanů stálo na podstavci něco, 
co slabším jedincům rozhodilo kardi-
ostimulátor – silniční 
motorka. 

Z hlíny na asfalt, to je 
hlavní myšlenka 
nového stroje ra-
kouské továrny, kte-
rý se stává jasným 
milníkem její his-
torie. A možná taky 
předělem ve světě 
naháčů, kde by moh-
la ojedinělá koncep-
ce způsobit rychlou 
změnu pravidel.
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Konkrétně naháč s označením Duke 
950, příhradovým rámem a ultrakom-
paktním dvouválcem z LC8.
Dva roky na to se na tom samém mís-
tě objevila už sériová verze nesoucí 
název 990 Superduke, připravená 
rozbořit nejen zdi všech prodejen 
a dosavadní pravidla světa naháčů, 
ale taky účty a srdce zákazníků.
Agregát velkého endura, které předloni 
diktovalo dakarské rallye, se musel 
výrazně přizpůsobit silničním podmín-
kám a objem se zvedl z původních 
942 na 999 kubíků, pro dosažení 
hutnějšího středu otáčkového pásma.

Litr se bude hodit
Duke 950 měl cíl dostat se na 120 
koní, ale aby k tomu došlo a sou-
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časně byly splněny emisní normy, 
bylo potřeba sem tam něco okleštit 
a odneslo to právě střední pásmo,  
proto víc kubíků. Litrový agregát 
se ostatně továrně hodí vzhledem 
k dalším připravovaným projektům 
a jedním z nich je například super-
bike RC8.
Na 999 kubíků se dvouválec 
dostal zvětšením vrtání o milimetr 
a prodloužením zdvihu o dva a půl 
milimetru. Průměr ventilů zůstal 
a v hlavě se změnil tvar kanálů, spa-
lovacích prostorů (kompresní poměr 
byl nepatrně zvýšen na 11,8:1), vaček 
a jiné je i časování.
Místo karburátorů použitých u endura 
má naháč vstřikování Keihin se sacím 
potrubím o průměru 48 milimet-

rů a dvěma klapkami na válec. 
Konečným výsledkem je 122 koní 
v 9000 otáčkách a stovka newton-
metrů o dva tisíce níž. Zajímavé 
je, že u všech testovaných motorů 
naměřila továrna výkon 125 - 128 
koní, ale uvádí nižší hodnotu, aby 
bylo jisté, že koně majitel na sto 
procent najde.
Náš první test se odehrál přímo 
v okolí továrny v rakouském 
Mattighofenu, kde má KTM své 
sídlo. Zatímco všechny naháče 
aspoň zčásti vycházejí ze sportov-
ních motorek nebo přejímají něco 
z cruiserů/chopperů, Duke je jediný, 
kdo vzešel z prachu polních cest 
a bahenních koupelí. Je prostě jiný 
než ostatní, takový kompaktní svalo-

vec, ale ostatní jsou Arnoldi a KTM 
je Bruce Lee.

Úzký jako jednoválec
Nikomu se zatím nepodařilo vytvořit 
tak malý a lehký litrový dvouválec, 
který v této souvislosti dělá z „pre-
historických“ agregátů TL 1000 nebo 
VTR 1000 obtloustlá dobytčata.
Když k motorce přijdeš, hned uvidíš, 
že něco je jinak. S řídítky v ruce 
vytváří 990 dojem, že je neuvěřitelně 
úzká a krátká, spíš jako jednoválec 
než litrové véčko. Při pohledu zezadu 
není kromě řídítek skoro nic širšího 
než 180 Pirelli Diablo. Motorka je taky 
perfektně vyvážená, pomalé vracáky 
nebo rychlé průjezdy jsou hrou, 
kterou Duke zvládá líp než veverka 



Technická data KTM 990  
 Superduke
motor	 čtyřdobý	kapalinou	chlazený 
		 dvouválec	do	V	(75°),	DOHC/4
objem	 999	cm3

vrtání x zdvih	 101	x	62,4	mm
výkon	 88	kW	(120	k)/9000	ot./min.
točivý moment 100	Nm/7000	ot./min.
kompresní poměr	 11,5:1
plnění motoru	 vstřikování	Keihin
startér	 elektrický
převodovka	 šestistupňová
brzdy vpředu	2	kotouče	Ø 320	mm,	 
	 čtyřpístkové	třmeny 
 vzadu	1	kotouč	Ø 240	mm,	 
	 jednopístkový	třmen
rozvor	 1438	mm
výška sedla	 855	mm
hmotnost	 184	kg	(suchá)
nádrž	 15	l
cena	 372	000	Kč



lezení po stromech a důležitou roli 
v geniální konstrukci hrají taky vyni-
kající řídítka Renthal.
Pak je tu i nezanedbatelný přínos 
jemně ovladatelné spojky a motoru 
s drtivou silou, jejíž náběh je díky 
promyšlenému naladění vstřikování 
kontrolovatelný.
Dalším klíčovým faktorem Dukovy 
využitelnosti a vysoké zábavnosti je 
ergonomie, která jezdce ubytuje líp 
než hotel Ritz. Sedlo je komfortní, 
hlavně proti prototypu, kde si ti, kteří 
se na něm měli šanci projet, stěžo-
vali na tvrdost podobnou dubovému 
špalku. Ostře řezaná nádrž dovoluje 
semknout motorku jako by to byl zmí-
něný jednoválec a poloha stupaček 
taky zážitek nezkazí.

Nízkotučný motor
Motor s válci rozeklanými v úhlu 75 
stupňů zní naprosto výborně, od 2500 

otáček až do omezovače je stále 
naživu a zvlášť ve středním pásmu 
řádí jak německý celník po dotazu, 
zda je převoz marjánky stále legální. 
A díky vstřikování není reakce motoru 
zbytečně tvrdá, takže ti motorka 
odpustí i nějakou tu chybu.
Proti konkurenci má rakouský striptér 
ještě jednu zbraň, a tou je ochota 
bleskurychle svištět do otáček. Jak 
už bylo řečeno, motor je malý a tudíž 
v sobě nemůže schovávat velké 
těžké věci, které by se líně roztáčely. 
Naopak je plný lehkých koleček, 
která se do pohybu uvádějí s velkou 
radostí. To s sebou nese i další dá-
rek, kterým je dopomáhání k rychlým 
změnám směru (nízká hmota točících 
se součástek nenutí motorku jet 
pořád rovně) a snadné podřazování, 
kdy kolo i bez antihopu nemá snahu 
se zablokovat.
Na rozdíl od prvních funkčních 950 je 

rozvor o trochu delší a pérování tužší, 
aby krátká motorka byla i stabilní.

Supervévoda mění hru
Pérování je od značky WP (obrácená 
vidlice má průměr 48 mm), patřící do 
majetku KTM a sladění podvozku 
s příhradovým chrommolybdenovým 
rámem, který váží lehce přes deset 
kilo, se rozhodně povedlo.
Přes tuhé nastavení s motorkou 
jen tak nějaká díra nezamává, což 
je u podobně lehkého stroje velký 
úspěch, protože lehký stroj je na 
hrby náchylnější než třeba tankoidní 
cesťáky a podobné stroje. Bezchybně 
fungují i brzdy Brembo, nejsou sice 
radiální, ale hmotnost motorky jim 
práci ulehčuje, síla na silnici stačí 
a na okruh si holt pomůžeš odvahou, 
Duke tě podrží.
Nevýhodou KTM jsou vibrace do 
stupaček, které se projevují zhruba 

od šesti do devíti tisíc, ale je možné, 
že s tím továrna ještě rychle něco 
provede a bude pokoj.
S výkonem přes sto dvacet koní 
a hmotností přes 210 kilo s plnou 
nádrží je na tom KTM líp než japon-
ská konkurence, která Duka nestíhá 
v zatáčkách ani ve zrychlení.
Doba, která uběhla od představení 
prvního prototypu k sériové motorce, 
byla sice dlouhá, ale stála za to. Pro 
KTM nebylo jednoduché vstoupit do 
nového rybníka, v němž se navíc 
pohybuje celá řada zavedených 
dravců. Ale Vévodovi se to povedlo 
a soupeřům dal nekompromisně 
najevo, že tady se teď mění pravidla 
a dosavadní kápo si může sbalit 
pět švestek a odplavat do rohu. 
A znamená to velký úspěch i pro 
KTM, která se rok od roku stává stále 
významnějším hráčem celosvětového 
motocyklového dění. strana 53
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