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Neofrňujte nos nad KTM 
Duke 125 jenom proto, 
že je to jenom dvacka. 
Tahle dvacka má totiž 

pěkně našlápnuto, a možná to ve 
skutečnosti bude jeden z nejpro-
dávanějších modelů KTM vůbec. 
Čtěte dál a dozvíte se proč.

Rakušan z Indie
Hned na začátku budiž řečeno: 
projekt KTM 125 je plodem spo-
lupráce druhého největšího vý-
robce motorek v Evropě, KTM, 
s druhým největším výrobcem 
motorek v Indii, firmou Bajaj. 
Bajaj se mimochodem dokon-
ce stal čtvrtým největším vý-

robcem jednostopých vozidel na 
světě! 

Tahle spolupráce dostala kon-
krétní podobu poprvé v listopadu 
roku 2007, kdy indický Bajaj Auto 
zakoupil 14,5 % rakouské KTM. 
Krátce nato firma zvýšila svůj po-
díl na 15,23 %, ale i to jim přišlo 
zjevně málo, a tak letos 16. dubna 
vzrostl podíl Bajaje v KTM až na 
35,67 %, kteréžto navýšení přišlo 
Bajaj na 20 milionů eur.

Nemládneme
Pozadí projektu KTM 125 nejlíp 
vysvětluje sám prezident KTM, 
Stefan Pierer. „Duke řeší klíčovou 
otázku, kterou si klade snad kaž-
dý výrobce motorek: co vyrobit, 
aby to obstálo nejenom v dneš-
ní konkurenci motorek, ale také 
v konkurenci ostatních existují-
cích koníčků a zábavy, jako hor-
ských kol nebo světa digitální zá-
bavy? Co vyrobit, aby to zároveň 

přilákalo novou generaci motor-
kářů, zejména na vyspělých trzích 
Evropy, USA, Japonska a Austrá-
lie? Průměrný věk motorkářů ros-
te. U KTM nám za každých sedm 
měsíců stoupne průměrný věk zá-
kazníků o jeden rok, u Harleye 
jsou jeho zákazníci už na cestě 
do domova důchodců a průměr-
ný věk zákazníků BMW je 60 let!“ 
(To je mimochodem také důvod, 
proč se BMW rozhodlo před pár 
lety koupit Husqvarnu a zahá-
jit prodej čtyřistapadesátkových 
endur a proč vyvíjí supersporty 
jako S 1000 RR).

„I když KTM má jednoznačně 
nejmladší image, nenechává nás 
tento problém klidnými,“ pokra-
čuje Pierer. „Jednou z cest, jak sní-
žit věkový průměr zákazníků, je 
segment motorek s nulovými emi-
semi, tedy elektrické motorky. Na 
nich teď velmi usilovně pracujeme. 
Ale hlavním způsobem, jak tohoto 
cíle dosáhnout, je právě třída 125. 
V ní se snažíme vyvíjet cenově do-
stupné, atraktivní motorky, které 
i přes nízkou cenu ponesou neza-
měnitelnou image KTM. A právě 
to jsme nyní udělali ve spolupráci 
s naším partnerem Bajaj při vývo-
ji 125 Duke.“

Der Preis
Klíčovým heslem celého projek-
tu 125 byla cenová dostupnost. 
Vize byla jasná, dvorní designér-

ská firma KTM, tedy Kiska De-
sign, také, a tak se Bajaj a KTM 
vrhly na společný vývoj. S tím, že 
Bajaj bude tyhle motorky vyrábět 
ve své obrovské továrně v Indii, 
která za jeden rok dokáže vyrobit 
více než tři miliony motorek, a na 
rok 2011 plánuje miliony čtyři!

Díky levné indické pracov-
ní síle se nové KTM mají dostat 
na předpokládanou cenu pod 
90 000 Kč, tedy na spodní hrani-
ci dnešního výkvětu čtyřdobých 
stopětadvacítek, jako jsou Ya-
maha YZF-R, Derbi GPR či naše 
Blata. Nebude tedy asi přímo 
konkurovat leaderovi kategorie, 
Hondě CBF125, která se mimo-
chodem také vyrábí v Indii a za 
kterou dáte bez pár drobných še-
desát tisíc. Ovšem CBF není ani 
zdaleka technicky tak nadupaná 
jako KTM Duke. Uznejte sami: 
radiální brzdy, kapalinové chla-
zení a dvouvačková hlava válců 
DOHC, to stojí přece za přípla-
tek, ne?

„Naším cílem bylo vyvinout 
levnou motorku, která by nepo-
strádala kvalitu ani výkon hodný 
KTM,“ říkal Robert Prielinger, 
vedoucí vývoje Duke 125 (který 
osobně navštívil indickou fabriku 
víc než 20× v posledních dvou le-
tech), když mi podával klíček od 
jednoho z pěti předprodukčních 
prototypů, které dohromady na-
jezdily více než 100 000 km v reá-
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Budou i větší 
motory

Rakouská kvalita 
za indickou cenu

Brzdy od Bremba, 
odpružení WP

Alan Cathcart 
překlad a úprava:  
Láďa Záruba 

foto: Manfred Wolf

Přelomová novinka pro značku KTM, 
Duke 125, byla oficiálně představena 
tento týden na výstavě Intermot 
v Kolíně nad Rýnem. ČMN vám již teď 
přinášejí její světově exkluzivní první 
silniční test!

Oranžový 
chameleon

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Geralde, kdy se poprvé 

začal psát příběh Duka 125? 
A byl to nápad KTM, nebo vy-
plynul ze spolupráce s indic-
kým Bajajem?
Začali jsme asi před dvěma a půl 
lety. S projektem přišla samotná 
KTM, protože když se podívá-
te na trh v Evropě a v jiných ze-
mích, nelze si nevšimnout, jaká 
obrovská poptávka je po moto-
cyklech této třídy. KTM v nabíd-
ce žádný takový motocykl nemá, 
a proto jsme se rozhodli do této 
třídy vstoupit.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Proč jste se rozhodli zrov-

na pro naháče, když napří-
klad Yamaha vyrábí malou 
R6, YZF-R125, která je na trhu 
velmi úspěšná? Přemýšleli 
jste o této cestě?
Politikou KTM není zůstávat 
u jediného základního modelu. 
Takže lze předpokládat, že ani 
v tomto případě u jednoho mo-
delu nezůstaneme!

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Hmm, taková mini RC8 125, 

to zní dobře. Ale sami říkáte, že 
máte jen jednu základní plat-
formu a že nabízíte zákazní-
kům možnost její customizace.

To je klíčová otázka. Teenage-
ři mezi 15 a 20 lety myslí úplně 
odlišně než starší věkové skupi-
ny. Jim většinou nejde o sekun-
dy nebo o časy na kolo, jde jim 
o to mít to nejlepší, být nejvíc 
cool, být obdivovaní, mít něco, 
na čem mohou dělat lepší triky 
než ostatní. Jde o to ukázat vlast-
ní styl a individualitu. S tímto 
faktem jsme také počítali a Duka 
navrhli tak, aby šel skoro každý 
díl vyměnit za jiný originální do-
plněk a zachovala se tak možnost 
individuálního přizpůsobení.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Jak dlouho myslíte, že 

KTM vystačí pouze s touto jed-
nou modelovou platformou?
Trh se stopětadvacítkami nabízí 
mnoho potenciálu. Je tu přímo 
hlad po nových modelech. Tee-
nageři mají pro nás jednu výho-
du – nechtějí čekat. Šestnáct je 
vám jen jednou v životě a mo-
torku prostě musíte mít hned. 
Vím to z vlastní zkušenosti, když 
jsem musel loni v prosinci mé 
dceři okamžitě koupit motorku 
i přesto, že v zimě se na ní jez-
dit nedá. Pořád jsem poslouchal: 
chci ji hned, tati! Takže počítám, 
že nevystačíme ani rok! 

Gerald Kiska
šéfdesignér KTM, majitel firmy Kiska Design‘s

RozhovoR

PRototyPy

Takhle vypadaly dva prototypy, které KTM ukázala loni v Miláně. Změn tedy proběhlo jen velmi málo

tESt KTM 125 Duke
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lném provozu na silnicích a ještě 
přežily víc než 150 hodin drsných 
zátěžových zkoušek na továrních 
motorových brzdách v Mattigho-
fenu. „Prvních 50 předprodukč-
ních kusů by mělo dorazit v led-
nu, dalších 500 produkčních kusů 
by mělo být už na jaře u dealerů,“ 
prozradil Prielinger.

Personifikace
Nicméně, jak Gerald Kiska vy-
světluje i v rozhovoru, Duke byl 
od počátku koncipován tak, aby 
se dal snadno přizpůsobit vku-
su každého majitele. „Bude vel-
mi snadné změnit barvu a vzhled 
motorky výměnou pouze tří částí 
– světlometu, krytu nádrže a pod-
sedlového rámu. Očekáváme, že 
upravit vzhled Duka budou chtít 
nejenom jejich první majitelé. Až 
ti budou motorku po čase prodá-
vat, noví majitelé si budou téměř 
určitě chtít Duka upravit po svém 
také. Proto jsme vyvinuli širokou 
škálu aftermarketových doplňků. 
KTM 125 Duke bude jako chame-
leon – celý život bude měnit bar-
vu a přizpůsobovat se svým ma-
jitelům.“

Větší srdce
Chcete něco prozradit? Duke 
125 byl od počátku koncipován 
tak, že bude možné velmi snad-
no zvednout jeho objem až na 
200 cm3 prostým objednáním 
dvoustovkového kitu z katalo-
gu doplňků. Kit bude možné bez 
problémů namontovat do Duka 
bez jakýchkoli dalších úprav – 
spodek motoru, pohonný systém 
a podvozek jsou na dvoustovku 
již nyní dimenzované. Duka si 
tedy budete moci vyladit sku-
tečně podle chuti. Vrtání a zdvih 
se u dvoustovky zvednou na 
72 × 49 mm a výkon odhaduje-
me na 24 koní. A to je velký roz-
díl oproti standardní dváce, kte-
rá je kvůli evropským normám 
seškrcená na pouhých 15 koní! 
Dvoustovkový Duke bude mož-
ná v budoucnu dokonce existo-
vat i jako samostatný model pro 
indický trh, díky tamější legisla-
tivě, která je mírnější než ta ev-
ropská.

Ale zpátky k evropskému mo-
toru. Vychází z motokrosové 

250 SX-F, má 
řetězem po-
háněné dva 
vačkové hří-
dele, kte-
ré se starají 
o chod čtyř 

ventilů. Motor 
neošidila KTM ani 
o vyvažovák, který 
zajišťuje nádher-

ně klidný bezvi-
brační chod až 

do 11 000 otá-
ček. O po-
travní řetě-
zec se stará 
vstřiková-
ní Dell’Or-
to s jedním 
vstřikova-
čem a řídi-

cí jednotkou 
Bosch, kte-

rá se také vyrábí 
v Indii, ve filiálce Bosche. Řídicí 
jednotka omezuje nejvyšší rych-
lost na 100 km/h podle práv-
ních předpisů EU a na 80 km/h 

v Německu. Ale když se jednotka 
upraví, bude Duke schopný uhá-
nět přes 120 km/h. Díky normě 
Euro 3 i Duka tíží nevzhledný 
katalyzátor, který je ale umístě-
ný mezi motorem a zadním tlu-
mičem, takže prakticky nemá 
vliv na ovládání a chování stro-
je – KTM si tuto vychytávku do-
konce nechala patentovat. Ve vý-
sledku váží pohonná jednotka 
pouhých 28 kg.

Intuitivní
Spícího Duka proberete k životu 
ťuknutím o elektrický startér… 
a zároveň tím probudíte onen po-
tenciál KTM. Volnoběžné otáč-
ky jsou lehce vyšší, ale vy slyšíte 
pouze ostře bublající zvuk výfu-
ku, který naznačuje, že v motoru 
koně jsou. Posuzováno standardy 
třídy 125 cm3 – tohle je motor zá-
voďáku! Stěží zaslechnete jakýko-
li mechanický zvuk, všechno běží 
až nezvykle krásně a čistě. 

Řadím za jedna a vyrážím. Jed-
nička je hodně do pomala a za 
chvíli zjišťuji, že nejvíc se bude 
jezdit na trojku a čtyřku – kval-
ty jsou dost dlouhé. Ergonomie 
Duka je fenomenální. Motor-
ka padne krásně do ruky, kolena 
přesně zapadnou do výřezů 11lit-
rové nádrže, ovládání je naprosto 
intuitivní, všechno je tam, kde to 
být má. Zejména ovládání spojky 
jde krásně. Pro většinu začáteční-
ků je právě spojka klíčem k úspě-
chu či neúspěchu, příčinou čas-
tých pádů.

Řazení je přesné a bezchyb-
né, akorát musíte pokaždé po-
užít spojku. Řazení bez spojky 
vyžaduje hodně citu a zkušenos-
tí, abyste za chvíli nemuseli mě-
nit kolečka v převodovce. Plusem 
pro začátečníka je i zobrazování 
zařazeného stupně na budících. 
Vzpřímený posaz dodává člově-
ku pocit sebevědomí, motorka 
i na relativně úzkých gumách je 
o poznání klidnější než již zmiňo-
vaná Honda CBF125.

By Brembo
Rám Duka tvoří chrommo-
lybdenový trubkový ocelo-
vý prostorový svařenec s rela-
tivně konzervativní geometrií. 
Vpředu fungují 43mm upside-
downy, vyvinuté rakouskou WP, 
ale i zde se šetřilo – jejich výro-
bu přesunuli do Indie a ochu-
dili Duka o možnost jakéhoko-
li nastavování. Pro dostatečné 
pohodlí na rozbitých silnicích 
má Duke zdvih 160 mm vpředu 
i vzadu, zadní tlumič WP, který 

se také vyrábí v koprodukci s In-
dií, však možnost nastavení má. 
Sice jenom předpětí pružiny, ale 
i to je pro začátečníky zcela do-
stačující.

Hliníková černá litá kola 
Jingfi, která se vyrábějí v Číně, 
nesou vpředu ocelový kotouč 
∅ 280 mm brzděný radiálním 
čtyřpístkem Bybre, vzadu ko-
touč ∅ 230 mm s jednopístko-
vý třmenem stejné značky. Zdá 
se vám název Bybre divný? Je to 
anglická slovní hříčka. Bybre je 
indická odnož jistého význam-
ného italského brzdařského gi-
gantu začínajícího na písmeno 

B, a protože se tady vyrábějí brz-
dy jím vyvinuté, dostala továr-
na název Bybre, jako By Brem-
bo! Dokonce z toho nevznikl ani 
žádný paskvil a musím uznat, že 
brzdy fungují bezvadně. Samot-
ného mě překvapilo, jak snadno 
si poradily s ubrzděním mých 83 
kil z rychlosti přes 120 km/h.

Růžová budoucnost
KTM 125 Duke je nádherná mo-
torka s malým motorem a vel-
kým srdcem. Svým vyspělým 
vzhledem určitě udělá povětří ve 
své kategorii, kde je vzhled vším. 
Nicméně nemohu popřít pocit 

určité frustrace, když jsem vracel 
klíčky jeho tvůrcům. Neodpustil 
jsem si poznámku, že už se ne-
mohu dočkat naklované dvou-
stovkové verze nebo ještě lépe 
rovnou 250. A šéf KTM Pierer 
mi potvrdil: „Pracujeme na vý-
voji motorů 250/300 cm3, také se 
čtyřmi ventily a dvěma vačkový-
mi hřídeli. Měly by přijít asi rok 
a půl po vypuštění 125 Duke na 
trh. A stejný projekt, jako je Duke 
125/250, budeme chtít v budouc-
nu připravit i v kategorii 400/600 
cm3.” Máme se na co těšit, zatím 
nezbývá nic víc, než popřát dob-
ré prodeje. 
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KTM 125 Duke

Motor vychází z krosové 250 SX-F, připravuje se i kit na 200 kubíků

Krásná kyvka, brzdy od Bremba, nastavitelné wépéčko – a to vše za 
konkurenceschopnou cenu!

TechnIcké údaje

kTM 125 duke

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
jednoválec, DOHC/4, vrtání × zdvih 
58 × 47,2 mm, kompresní poměr 
12,6:1, vstřikování Dell’Orto ∅ 33 mm 
s jedním vstřikovačem, elektrický startér, 
šestistupňová převodovka, vícelamelová 
spojka v olejové lázni, sekundární převod 
řetězem

Podvozek: příhradový rám z chrommo-
lybdenových trubek, vpředu nestavitelná 
USD vidlice WP Endurance ∅ 43 mm, 
zdvih 160 mm, vzadu hliníková kyvná 
vidlice s tlumičem WP Endurance 
s nastavitelným předpětím, zdvih 160 mm, 
brzdy Bybre vpředu kotouč ∅ 280 mm, 
radiální čtyřpístkový třmen, vzadu kotouč 
∅ 230 mm, jednopístkový třmen, pneu 
Michelin 110/70ZR17, vzadu 150/60ZR17, 
lité ráfky Jingfi 3,00“/4,00“

Rozměry: rozvor 1350 mm, úhel řízení 25°, 
stopa 100 mm, sedlo 810 mm, nádrž 11 l

Objem 124,7 cm3

Výkon 11,3 kW/15 k@10 500

Točivý moment 12 nm@8000

Hmotnost  125 kg (provozní)

Oranžový 
chameleon

Ergonomie Duka je fenomenální. 
Motorka padne krásně do ruky, 
kolena přesně zapadnou do výřezů 
11litrové nádrže

Už na první pohled je jasné, že 
tohle pochází od KTM. A není to jen 

oranžovou barvou

inzerce

www.dovolena.cz  
infolinka 800 100 300

Nejširší nabídka 
lyžařských zájezdů
Stovky kilometrů sjezdovek pro náročné i začátečníky! 
Komfortní ubytování, skvělý servis, minimální ceny!

s garancí od 
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