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Boloňské Ducati odjakži-
va klamaly svým tělem – 
fantastický čistý design, 
uvnitř kterého se ale skrý-

vá našlapaný a nekompromisní 
dvouválec s projevem, který je 
přesným opakem oněch ladných 
křivek. Superbike a Street� ghter, 
dvě kategorie, dva stroje, a kaž-
dý dělá té své opravdovou čest. 
Jedenáct-devadesát-osma je sy-
nonymem čisté krásy a rychlosti, 
Street� ghter zase překypuje sebe-
vědomím a nutí vás zkoumat kaž-
dičký jeho detail.

Tyto dva stroje mají hodně 
společného, zvláště co se cha-
rakteru týče. Žádná pohoda ani 
klid na duši a už vůbec ne na těle. 
Tady je vstup všem maminčiným 
mazánkům, slaboduchým jedin-
cům a také úplným začáteční-
kům přísně zakázán! Tohle jsou 
plnokrevníci ze stejného chovu 
boloňských L-twinů – anarchie, 
drsná dávka kombinace adrena-
linu, strachu a opojení, to jsou 
vlastnosti, na které musíte být 
připraveni a které je potřeba zod-
povědně hlídat na únosné mezi. 
Potřebují pevnou ruku a chlad-
nou mysl, chladnou jako ostří ja-
ponského meče, i když se bavíme 
o strojích ze země špaget. Zkrát-
ka, za vším stojí zle nadopova-

né agregáty, perfektní podvozky 
s ostrým řízením a ukrutné brz-
dy, které vám při razantním stis-
ku páčky dokážou řádně zpřehá-
zet molekuly v těle.

I na technické trati
Během několika dní jsme měli 
možnost absolvovat v sedle obou 
motorek naše oba závodní okru-
hy i pár stovek kiláků po silnicích, 
a to jak v dálničním, okreskovém, 
tak tankodromovém režimu. Šíle-
ná kombinace fyzického utrpení 
a zážitkové nirvány…

Všechno začalo v Mostě, na za-
mračeném dni Ducati, kam jsme 
vyrazili s Honzisem. Ten se těšil, že 
si zde konečně vyzkouší 848, která 
sem dle něho úplně přesně pasu-
je, a pak už přenechal zbytek jízd 
mně. Jako první šla na řadu 1198, 
na níž jsem doposud jezdil akorát 
v Brně, a musím říct, že ani tady, 
na technické užší trati, si italský 
superbike nevedl vůbec špatně.

Kličkování, rychlé překlápě-
ní, sportovní podvozek, fantas-
tický nástup výkonu už od níz-
kých otáček a k tomu všemu ten 
syrový a na*raný tón z konco-
vek, který vám způsobuje mra-
zení v zádech. Brzdy dostávaly 
na frak před každou zatáčkou 
a opravdu naplno jsem roztáčel 
poslední kvalty prakticky až pod 
boxovkou a hlavně pak na cílov-
ce. Z utažených vinglů předváděl 
motor svou neskutečnou sílu, se 
kterou se dokáže probíjet až na 
samý vrchol otáčkového spektra, 
kde nad vším bdí zlý a nemilo-
srdný omezovač, a jediným pro-
blémem bylo udržet přední kolo 
v kontaktu s vozovkou. Prostě 
paráda!

Momentální zklamání
Na Streeta, jehož pro změnu 
znám pouze ze silnice, lezu bez 
přestávky, jen ze sedla do sedla. 
Jsem přesvědčen, že mě bude ba-
vit, vzhledem k charakteru trati, 
ještě víc. Jaké je to ale překvape-
ní... Motorka mi připadá hrozně 
stísněná a malá. Sedlo je výš, ří-
dítka jsou o něco málo širší, ale 
pozice je taková od všeho na-
půl, ani sportovní ani uvolněná. 
V mžiku si uvědomuji nedosta-
tek místa na pravou nohu kvů-
li krytu svodů. Před sebou mám 
jen malou so� stikovanou digi-

tální krabičku a pak už jen ču-
čím na míhající se asfalt.

Dávám si první dvě kola, tak 
spíš na pohodu a zahřátí již těž-
ce odrbaných gum, na kterých 
se moc necítím. Nástup výko-
nu motoru je dobrý, ale oproti 
1198 je těch 15 chybějících koní 
a hlavně „silniční“ charakteris-
tika motoru, který pochází ještě 
z předchozí 1098, opravdu znát. 
Najíždím do posledního úseku 
druhého kola a jde se na to. Za-
lehávám na rovince a otáčím ply-
nem na doraz. Nepříjemně se mi 
deformuje ksicht a těžce se mi 
dýchá. Nápor větru je chvílemi 
až nesnesitelný, jsem přimáčklý 
k nádrži, co to jen jde, a mám na-
pnuté všechny svaly v těle, abych 
se dokázal v plném kalupu udr-
žet v sedle. Míjím ceduli 200 m, 
chvilku čekám a pak jdu kru-
tě na brzdy. O těch vím, že mě 
nezklamou a jedovatý zákus, ač 
pro změnu bojuji s jiným přetí-
žením, mi dopřává trochu toho 
uvolnění. Pravá, levá a zase gas.

Po chvilce si zvykám na všech-
no kromě toho šíleného tlaku ve 
vysokých rychlostech (ono i tro-
chu foukalo) a stísněného prosto-
ru na motorce. V posledním kole 
už nadobro přestávám věřit sťaté 
gumě na zadku a jsem rád, že jíz-
da končí. Skóre z Mostu tedy jed-
noznačně 1:0 ve prospěch 1198.

Tady je doma
O týden později máme obě mo-
torky znovu, pro změnu ale za-
půjčené na regulérní test a mí-
říme s nimi do Brna. Tentokrát 
se opravdu vyvedlo počasí a 30 
stupňů s azurovou oblohou po 

celý den je přesně to, co člověk 
(alespoň já) potřebuje ke spoko-
jenému drhnutí slajdrů na závod-
ním okruhu.

A zase beru jako první 1198. 
Necelá dvě kola svižným tempem 
a jde se na věc. Plyn, brzdy, ná-
klon a zvuk brousícího slajdru, 
to je vše, čemu se na téhle mo-
torce chcete a také můžete napl-
no věnovat. Podvozek je vyladěný 
přesně na tenhle způsob zacháze-
ní, brzdy předvádí excelentní prá-
ci, takže jediné, o co se staráte, je 
pečlivé dávkování plynu, abyste si 
nenadělali do kalhot.

Rudá 1198 je prostě čistě okru-
hové náčiní a zejména na rych-
lém brněnském kolečku to směle 
dokazuje. Motor jede jako protr-
žený a i když pak máte po něja-
kém čase ve stoupáku nebo na cí-
lovce pocit, že by to mohlo jet víc, 
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O Street� ghteru se říká, je to jen odstrojená 
a velice mírně upravená 1198. Jsou však jeho vyšší 
řídítka takové plus, aby vyvážila uhrančivý sexy 
charakter superbikové sestry? Důkladně jsme 
to prozkoumali na běžné silnici i v okruhovém 
prostředí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Ducati Street� ghter

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
dvouválec V90°, DOHC/4 desmo, 
vrtání × zdvih 104 × 64,7 mm, 
kompresní poměr 12,5:1, vstřikování 
Marelli s eliptickými hrdly, elektrický 
startér, šestistupňová převodovka, suchá 
vícelamelová spojka, sekundární převod 
řetězem

Podvozek: příhradový ocelový rám, vpředu 
USD vidlice Showa ∅ 43 mm, zdvih 127 mm, 
vzadu jednoramenná hliníková kyvná vidlice 
s tlumičem Showa, zdvih 127 mm, obojí plně 
nastavitelné, brzdy Brembo vpředu 2 kotouče 
∅ 330 mm, čtyřpístkové dvoudestičkové 
radiální monoblokové třmeny, vzadu kotouč 
∅ 245 mm, dvoupístkový třmen, pneu 
vpředu 120/70ZR17, vzadu 190/55ZR17, 
hliníková kola Enkei 3,50“/6,00“

Rozměry: délka 2120 mm, výška 1114 mm, 
sedlo 840 mm, rozvor 1475 mm, úhel řízení 
25,6°, nádrž 16,5 l

Objem 1099 cm3

Výkon 115,6 kW/155 k@9500

Točivý moment 115 Nm@9500

Hmotnost 169 kg (bez náplní)

Cena 359 000 Kč

TECHNICKÉ ÚDAJE

Ducati 1198

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
dvouválec do V90°, DOHC/4 desmo, 
vrtání × zdvih 100 × 67,9 mm, kompresní 
poměr 12,7:1, vstřikování Marelli 
s eliptickými hrdly, elektrický startér, 
suchá spojka, šestistupňová převodovka, 
sekundární převod řetězem

Podvozek: příhradový ocelový rám, 
vpředu USD vidlice Showa ∅ 43 mm, zdvih 
127 mm, vzadu jednoramenná hliníková 
kyvná vidlice s tlumičem Showa, zdvih 
127 mm, obojí plně nastavitelné, brzdy 
Brembo vpředu 2 kotouče ∅ 330 mm, 
čtyřpístkové monoblokové radiální třmeny, 
vzadu kotouč ∅ 245 mm, dvoupístkový 
třmen, pneu vpředu 120/70ZR17, 
vzadu 190/55ZR17, hliníkové lité ráfky 
3,50“/6,00“

Rozměry: délka 2100 mm, výška 
1100 mm, sedlo 820 mm, rozvor 1430 mm, 
úhel řízení 24,5°, nádrž 15,5 l

Objem 1198,4 cm3

Výkon 125 kW/170 k@9750

Točivý moment 131,4 Nm@8000

Hmotnost 171 kg (bez náplní)

Cena 435 000 Kč

David M. Bodlák
david@cmn.cz

foto: autor, V. Rejda, 
M. Řádek, H. Rameš

Kličkování, rychlé překlápě-
ní, sportovní podvozek, fantas-
tický nástup výkonu už od níz-

tální krabičku a pak už jen ču-
čím na míhající se asfalt.

Dávám si první dvě kola, tak 

O Street� ghteru se říká, je to jen odstrojená 
a velice mírně upravená 1198. Jsou však jeho vyšší 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Ducati Street� ghter

TECHNICKÉ ÚDAJE

Ducati 1198

Jako utržené ze řetězu!

Na okruhu si v sedle Streeta 
užijete spoustu zábavy, tedy až na 

ten nápor vzduchu

Jestli si Street� ghter své jméno 
zaslouží? Ano. Je to opravdu 

odstrojený superbike
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je to jen váš rozmlsaný klam. Ta 
motorka letí neskutečně a ač bru-
tální střelba z koncovek neodpo-
vídá nasazení tónu například ro-
zeřvaného čtyřválce kmitajícího 
14 tisíci otáčkami, jede to a jede 
to hodně. Tady opravdu není co 
kritizovat.

Nechtělo se mi, ale...
Zato přesedlání na Street� ghte-
ra, přiznám se, jsem tak trochu 
odkládal. Po ne zrovna velkém 
nadšení z Mostu jsem to bral, 
když to přeženu, spíše jako nut-
né zlo. Zvláště pak, když jsem si 
uvědomil, že rovinky jsou tu da-
leko delší a všechno probíhá ve 
větších rychlostech. Po třech jíz-
dách na 1198 přišel ale čas tro-
chu se uskromnit (prostorově) 
a vyrazit na rozpálený asfalt také 
bez kapot. Jasně, rovinky si trošku 
protrpíte, ale překvapivě to není 
taková pruda jako před týdnem 
v Mostě. Povětrnostní situace 
zkrátka dělá svoje a po pár minu-
tách si na 1198 ani nevzpomenu 
a naplno si Street� ghtera užívám. 
Překvapeni? To já byl také!

Překlápění z jedné strany na 
druhou mě baví daleko víc na 
Streetu, motor je v high-speed 

režimu trošku slabší, ale také jede 
hodně schopně a na konci jakéko-
liv rovinky víte, že stačí jen citli-
vě poškádlit přední brzdy a jedo-
vý nástup vás zpomalí, jak budete 
potřebovat. Hlavně mít na paměti 
adhezi přední gumy a s tím stis-
kem to nepřepálit! Určitě bych 
ocenil lepší práci tlumiče řízení, 
protože při rychlém překlápě-
ní mělo řízení s přesunem mojí 
hmoty z jedné strany na druhou 
tendenci znervóznět, ale jinak 
jsem kouzlu téhle motorky na-
prosto propadl a užíval si výjez-
dy pod plným plynem dokonce 
až na obrubník. Do té doby, než 
mi na něm zadní kolo ustřelilo... 
Brno, papírově jasná dominanta 
1198, nakonec zcela neočekáva-
ně 1:1!

Dálniční trápení
Po okruhovém šílenství nás čeká 
cesta domů po ose, a tedy sluš-
ných dvě stě kiláků po našich po-
vedených silnicích včetně nemi-
losrdné D1. Tankujeme oba stroje 
(1198 je hrozně žíznivá), Hon-
zis nám mává z dodávky a spo-
lu s Myšákem vyrážíme směr se-
verozápad po dálnici, okreskách 
s fůrou zatáček a nakonec první 
třídou až do Prahy.

Motorky si přehazujeme na 
každý nový úsek, a tak není těžké 
zjistit, že na dálnici je de� nitivně 
milejší spočívat v sedle 1198. Ka-
poty dělají holt svoje, ochrana je 
slušná a ještě tu máte hafo mís-
ta. Na Street� ghteru nejenom že 
hrozně fouká, ale posaz je stísně-
ný a navíc musíte pořád tisknout 
kolena k motorce, aby vám je ne-
bral vítr. K tomu máte jako prémii 

v pravidelných intervalech popo-
šlapování pravou nohou, aby vám 
nespadla ze stupačky, což je už po 
pár minutách ke zbláznění. Radě-
ji pryč odsud...

Pozor na plyn
Situace se zásadně mění na okres-
ce, kde je v nižších rychlostech 
daleko příjemnější Street� ghter, 
ač na vysloveně nízké rychlosti 
stavěn také není. V tomto režimu 
ale jednoznačně vykazuje men-
ší vibrace než superbike 1198, na 
kterém se v nižších otáčkách kle-
pe úplně všechno včetně vás a ješ-

tě ležíte celou vahou na rukou. 
Navíc výkon Streeta je mnohem 
lépe zvládnutelný. U 1198 si mu-
síte dát bacha, jak zacházet s ply-
novou rukojetí, protože jakmile 
otevřete klapky na plno (u jednič-
ky a dvojky počítejte s okamžitým 
wheelie), žene se motorka úžas-
nou silou a zároveň lehkostí ne-
zadržitelně vpřed a nepoleví ani 
u hranice zásahu omezovače. Sice 
je to hrozně návykové a naprosto 
famózní, ale trojciferné číslo se 
vám na tacháči usídlí natotata, 
a to je na jakékoliv veřejné komu-
nikaci vstupenka do pekla.

Překvapuje mě, že Street� gh-
ter má tvrdší a přesnější řazení. 
U 1198 máte takový ten pocit, že 
vám rychlost musí každou chvíli 
vypadnout, jak to tam jde lehce. 
Podvozkově jsou oba stroje nasta-
veny na sport, tedy dokud je krás-
ný povrch, je to paráda. Na roz-
bitých okreskách nebo polygonu 
D1 dostanete co proto. Zřejmě 
abyste si zapamatovali, že sem ty-
hle stroje nepatří a nikdy patřit 
nebudou.

Co se týče zvukového proje-
vu, zde vede 1198. Zvláště když je 
motor v tahu, cítíte každou otáč-
ku motoru doprovázenou úder-
ným tónem z výfuků pod sedlem, 
kde to hlavně v letních parnech 
pěkně topí. Na prvním tankování 
se vám ale úsměv hnedka zkřiví, 
protože nádrž 1198 je opravdová 
černá díra. Takže silnice suma su-
márum 1:0 pro Streeta.

Rozhodnutí je na každém
Zdá se, že verdikt nakonec zní ali-
bisticky nerozhodně a staré otřepa-
né pravidlo tak stále platí: kapoty 
na trať, naháč na normální silnice. 
S obojím samozřejmě můžete tam 
i tam, ale ten největší zážitek bude 

vždycky s odpovídajícím strojem 
za odpovídajících podmínek. Na 
tom se toho v jádru moc nemění, 
ačkoli je otázkou, jestli pro Stree-
ta není přirozenějším prostředím 
nakonec také spíše okruh, protože 
naše rozbité okresky to tedy roz-
hodně nejsou.

Street� ghter i 1198 potřebu-
jí zkušené piloty s pevnou rukou 
a chladnou hlavou, to jsme řekli 
už na začátku. Pokud s tímto pro-
blém nemáte, užijete si jejich kva-
lit dosyta. Ještě k tomu ale musíte 
počítat s tím, že také hodně záleží 
na vaší momentální fyzické a psy-
chické kondici, protože zrovna 
u těchto dvou strojů to dělá do-
cela dost – tohle nejsou motorky 
pro každého a na každý den.

A kdybych se přeci jen měl roz-
hodnout, která by měla být ta lep-
ší, říkám, že bych si coby jezdec 
tíhnoucí ke sportovním strojům 
vybral 1198. Na okruhu jedna 
z nejlepších, na silnici si s ní užije-
te hodně srandy, i když taky hod-
ně protrpíte, ale zatím bych na to 
ještě měl. Takže za mě 1198! 

Motocykly do testu zapůjčila 
� rma Moto Italia.
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Jedovaté 
a přísné brzdy

Stejný základ, 
podobný přístup

Musíte na ně 
mít náladuDucati Street� ghter vs. Ducati 1198

Senda DRD Evo 50 SM Rambla 250i 4T GPR 50 (Pešek 52)

62 900 Kč 80 900 Kč 69 900 Kč
89 900 Kč 99 900 Kč 97 500 Kč

MOJEMOTORKA.CZ
silnice      motokros      enduro     ATV      skutry

19 TITUL
MISTRA SV TA

inzerce

VERDIKT

Street� ghter / 1198
Motor 8/9
Podvozek 7/8
Brzdy 8/9
Ovladatelnost 6/7
Město 4/2
Cestování 4/3
Sport 8/10
Výkon/Cena 5/5

Suzuki Hayabusa 1300

Objem 1340 cm3

Výkon 145 kW/198 k@9500

Točivý moment 155 Nm@7200

Hmotnost 260 kg (provozní)

Cena 334 900 Kč

Suzuki B-King

Objem 1340 cm3

Výkon 135 kW/184 k@9500

Točivý moment 146 Nm@7200

Hmotnost 255 kg (provozní)

Cena 339 900 Kč

Aprilia RSV4 R

Objem 999,6 cm3

Výkon 132,4 kW/180 k@12 250

Točivý moment 113 Nm@10 000

Hmotnost 205 kg (provozní)

Cena 379 900 Kč

Aprilia Tuono V4 R

Objem 999,6 cm3

Výkon 119 kW/162 k@11 000

Točivý moment 110 Nm@9000

Hmotnost 179 kg (bez náplní)

Cena 314 900 Kč 

 (začátek výroby: duben 2011)

Honda CBR1000RR Fireblade

Objem 999,8 cm3

Výkon 130,7 kW/178 k@12 000

Točivý moment 113,8 Nm@8500

Hmotnost 199 kg (provozní)

Cena 369 900 Kč

Honda CB1000R

Objem 998 cm3

Výkon 92 kW/125 k@10 000

Točivý moment 99 Nm@7750

Hmotnost 217 kg (provozní)

Cena 259 900 Kč

BMW K 1300 S

Objem 1293 cm3

Výkon 129 kW/175 k@9250

Točivý moment 140 Nm@8250

Hmotnost 254 kg (provozní)

Cena 416 600 Kč

BMW K 1300 R

Objem 1293 cm3

Výkon 127 kW/173 k@9250

Točivý moment 140 Nm@8250

Hmotnost 243 kg (provozní)

Cena 363 800 Kč

KONKURENČNÍ DVOJČATA

KONKURENČNÍ DVOJČATA

Motor 1198 jede ukrutně, brzdy patří mezi špičku 
a podvozek je nastavený na kvalitní povrch

Jeden z nejvíc sexy produkčních 
strojů planety. Souhlasíte? 

A to peklo, co se skrývá uvnitř...


