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Porovnání SMeTáku od 
Rakušanů a Multisrandy 
z Itálie už jste totiž na na-
šich stránkách četli loni. 

Jenže to byla stará Multoška, ten 
prapodivný zjev z počátku mi-
lénia, kdy Ducati přišla s úplně 
netradiční motorkou 
kombinující vzpříme-
ný posaz a vyšší zdvi-
hy jako na enduru se 
sportovním srdcem 
a podvozkem spor-
tovních strojů. Prak-
tický sportovec, tak 
nějak to tehdy vysvět-
lovali. A byla to správ-
ná úvaha.

S trochou nadsázky se Mul-
tistrada dala považovat za prv-
ní velkoobjemové cestovní su-
permoto. U KTM 990 SM T to 
žádná nadsázka není, její ozna-
čení znamená Supermoto Tra-
vel. Z téhle motorky jsem byl 
loni na větvi – ta ovladatelnost, 
ty brzdy, super podvozek, a jak 
jede! Stará Multistrada vedle ní 
vypadala jako rozhrkaný dýcha-
vičný stabilák. Jenže letos se pod 
stejným označením skrývá velká 
komfortní 

a sportovní záležitost s úžasným 
superbikovým motorem.

Zasedání začíná
Ducati je docela kus motorky, 
máte z ní takový zavalitější po-
cit a širší sedlo vám trochu roz-
tahuje nohy při sezení. Žádná 
anorektická koza. Sedlo má pří-
jemný povrch i tuhost, ale byť se 
tváří prostorně, nabízí jen jednu 
polohu bez možnosti výrazněj-
šího posunu. Tahle poloha ale 

kupodivu vyhovovala 
jak mým 173 centime-
trům, tak téměř dvou-
metrovému Davidovi. 
A oba jsme si chroch-
tali nad tím, jak se 
krásně při akcelera-
ci zapřete o zvednu-
té sedátko spolujezd-
ce – a že tahle nová 
Multoška umí zatáh-
nout za pracky! Řídít-
ka jsou hodně široká, 
ale fajn, a nohy spo-

čívají přirozeně na stu-
pačkách, posaz je zkrátka takový 
kormidelnický.

Po přesednutí na kátéemku si 
připadáte jak na koloběžce, jak 
je lehoučká a obratná. Také dává 
pocit menší, avšak prostorněj-
ší a měkčí motorky. Přitom roz-
díl v hmotnostech není závrat-
ný, Ducati v plné polní 233 kilo, 
KTM něco přes 210. Na mís-
tě a v nízkých rychlostech je ale 
rozdíl v ovladatelnosti značný, 
ovšem nesmíme zapomenout, že 
SM T je v téhle disciplíně napro-
stý unikát – prostě si připadáte 

jako na velké trialce. Multistra-
da není vůbec zlá a když jezdíte 
jen na ní, tak vám to nepřijde, to 
KTM je z jiného světa. I s kuf-
ry, jimiž byla naše testovačka 
vybavena, se otočíte na pětní-
ku bez toho, že byste sundali 
nohy ze stupaček, jen si spoj-
kujete a přišlapáváte zadní brz-
du… Sedlo je celkem prostorné, 
avšak po 500 km v kuse z něj už 
taky bolí zadel, řídítka užší, stu-
pačky endurácké s vyjímatelný-
mi gumami.

Co mají a nemají
Kde kátéemka působí jako chu-
dý příbuzný, to je přístrojová 
deska. Tahle značka je zvyklá 
dělat hlavně ostrá závodní náči-
ní a přístrojovku evidentně bere 
jako nutné zlo. Otáčkoměr a di-
gitálky zobrazující rychlost, uje-
té kilometry, hodiny a gra� cky 
teplotu motoru musejí stačit. Na 
cesťák bída.

Multistrada je přesný opak 
a její digitální palubka patří 
k nejlepším v dnešním motocy-
klovém světě funkcemi i vzhle-
dem. Je to mimo jiné způsobeno 
tím, že nová Multoška je elektro-
nická až na půdu. Elektronický 
plyn se třemi variantami výkonu 
(150 ostrých koní, 150 hodných 
koní a 100 koní), osmistupňová 
kontrola trakce, bezklíčkové za-
palování… Verze S, již jsme měli 
v testu, nabízí navíc elektronic-
ky ovládaný podvozek od Öhlin-
su a vypínatelné ABS. A všechno 
ještě můžete různě štelovat…

Také v otázce praktičnosti Du-
cati vede. Naše testované SM T 
mělo hliníkové kufry SW Mo-
tech, elegantní textilní topcase, 
zásuvku na 12 V a vyšší plexi, 
ale to vše za příplatek, zatím-
co Ducati má zásuvky dvě, ved-

le přístrojovky malou přihrád-
ku (třeba na čip k zapalování), 
pod sedlem spolujezdce luxusní 
prostor a když si namísto verze 
Sport vybavené karbony vybe-
rete Touring, dostanete v ceně 
i vyhřívané he� y, centrální sto-
jan a boční kufry.

Rovně a daleko
Jízdní dojmy vezmeme od pod-
lahy, tedy vlastně od dálnice. 
Kdo chce cestovat, nevyhne se 
jim. Tam budete jednoznač-
ně spokojenější na Ducati, kte-
rá se mění ve velkého polykače 
kilometrů. Její ultra silný motor 
letí jako smyslů zbavený a díky 
dlouhým převodům (top spe-
ed dosahuje na pětku, šestka je 
rychloběh) si to při 6000 hrne 
skoro stoosmdesátkou. Ško-
da těžkého plynu, který una-
vuje vaši pravou ruku, protože 
touhle rychlostí byste dokázali 
� čet celý den. Navzdory svému 

vzhledu je totiž plexištítek, po-
hodlně nastavitelný křídlovými 
maticemi, neuvěřitelně účinný 
a dobře fungují i kryty rukou, 
takže si jen tak sedíte, zpíváte 
do helmy a najednou se diví-
te, že už jste zase na hranicích. 
Když se zapomenete, uvidíte na 
tachometru třeba 250 (továr-
na udává poctivých 233 km/h), 
a to je na takovouhle motorku 
skoro děsivé číslo. Přitom i při 
opravdu rychlém cestování žere 
Ducati pořád míň než KTM, 

KTM 990 SM T vs. Ducati Multistrada 1200 S Sport 
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TEST

Vendeta na Apeninském poloostrově znamená krevní mstu za urážku. 
Rok tuhle akci plánovali v Ducati za to, jak s jejich Multistradou naložilo 
v přímém souboji rakouské KTM 990 SM T. A připravili hodně těžký kalibr.

Jan Rameš
honzis@cmn.cz

foto: David M. Bodlák
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MULTISTRADA NA VÍCE ZPŮSOBŮ
Když si půjdete pro Multistradu k prodej-
ci Ducati, měli byste už dopředu mít jas-
no, jaký model chcete. Protože námi 
testované esko můžete mít jak ve verzi 
Sport plné karbonových doplňků, nebo 
Touring, která potěší kufry, centrálem 
a vyhřívanými hefty. Cena 455 tisíc je 
stejná pro obě a co si budeme nalhá-
vat, lidovka to zrovna není. Ale zase tady 
máte ABS v základu a elektronicky 
nastavitelné tlumiče Öhlins.
Kdo chce ušetřit a spokojí se s levnější-
mi tlumiči Marzocchi/Sachs, na jejichž 
seřízení musíte jít s vercajkem, sáhne po 
standardní Multistradě a dá za ni 359 
tisíc, ted y téměř o kilo méně! To už je 
slovo do pranice, navíc když z elektro-
nických vychytávek zůstává zachováno 
bezklíčkové zapalko, elektronický plyn se třemi výkonovými módy i kontrola trak-
ce. Za ábéesko si připlatíte 20 tisíc. I tak je to za takovouhle motorku vynikající cena. Pře-
sto Ducati od počátku počítá, že drtivou většinu prodaných kusů budou tvořit verze S.

lénia, kdy Ducati přišla s úplně komfortní kupodivu vyhovovala 
jak mým 173 centime-
trům, tak téměř dvou-
metrovému Davidovi. 
A oba jsme si chroch-
tali nad tím, jak se 
krásně při akcelera-
ci zapřete o zvednu-
té sedátko spolujezd-
ce – a že tahle nová 
Multoška umí zatáh-
nout za pracky! Řídít-
ka jsou hodně široká, 
ale fajn, a nohy spo-

čívají přirozeně na stu-
pačkách, posaz je zkrátka takový 

Dvouválec KTM má sportovního ducha. 

Ještě do loňska byl nepřemožitelný, ale teď...

Lehkost, s jakou 
SM T ovládáte 
v rychlosti chůze 
i maximálním kalupu, 
je neuvěřitelná



7ČESKÉ MOTOCYKLOVÉ NOVINY

která si bez ostychu řekne o 7,5 
litru na sto.

Pro SM T není dálnice přiroze-
ným biotopem, avšak snaží se vy-
jít vám vstříc v rámci svých do-
vádivých možností – já na něm 
byl v německém Ga-Pa (na sra-
zu BMW ;-)), po dálnicích najel 
ohavně moc kilometrů a přežil ve 
zdraví. Ani příplatkový vyšší ští-
tek se sice s tím zázrakem na Du-
cati nedá měřit, ale funguje ob-
stojně (já bych si SMeTáka s jiným 
plégem ani nekoupil), o sedle už 
řeč byla a snad jen zmiňme, že po 
delším úseku vás už celkem brní 
ruce. Motor není tak rychloběžný 
jako na Ducati, při 6000 otáčkách 
jede 160 a nejpřirozenější dálnič-
ní rychlostí je stočtyřicítka. Také 
vynikne rozdíl ve výkonech obou 
dvouválcových véček – nikdy 
bych neřekl, že o tomhle motoru 
řeknu, že z něj mám pocit hodné-
ho a při akceleraci „na krouťák“ 
vlastně ani ne moc výkonného 
srdce. Jenže když zažijete tu ma-
sáž při forsáži na Ducati…

Pomalu a dokola
Ve městě KTM vrací úder. Mo-
tor sice dole škube, ale tak nějak 
čitelně a s lehkou rukou zařadí-
te i čtverku. Vynikne super ovla-
datelnost, kolonami proplouváte 
bez sundávání nohou ze stupa-
ček, všechny ovládací prvky jdou 
jedním prstíčkem… Že v totální 
páteční dopravní kalamitě v cen-
tru německého Mnichova dvou-
válec topil a větral jak o život, se 
nelze divit, při 35 stupních ve stí-
nu by topil i mrazák…

Na Multistradě cítíte v zá-
cpách její hmotu, všechno je ta-
kové tužší, brzdy nemají tak silný 
nástup, zkrátka sedíte na vel-
ké dvouválcové italské motorce. 
Víc než trojku nezařadíte a bez 
ohledu na zvolený režim (City, 
Enduro, Touring a Sport, každý 
jinak silný, s jinak nastaveným 
podvozkem a kontrolou trakce) 
se už těšíte pryč.

Ďábelská rychlost
Okresky jsou doménou obou 
motorek a těžko je zde rozsou-
dit. Multoška je ďábelsky rychlá, 
její motor jede ukrutně. Zajíma-
vé je, že člověk nemá pocit pře-
motorované bestie a jen si užívá 
ten zátah. Na režim City a Endu-
ro je výkon seškrcen na 100 koní 
a klidně by to stačilo, ale jakmile 
tam „fouknete“ těch 150, nechá-
pete. Moc jsem nepoznal rozdíl 
progresivní Touring/ostrý Sport 
(jezdil jsem víc T kvůli podvoz-
ku), ale v tomhle balení mi přijde 
superbikový motor Testastretta 
na silnici nejlepší, ani Street� gh-

ter není tak efektivní. Nejlep-
ší jsou utažené zatáčky, z nichž 
člověk vyjíždí pod plynem – úpl-
ně je cítit, jak se ta široká guma 
lepí, předek odlehčuje a jste tla-
čeni zadkem na sedlo spolujezd-
ce, fakt boží!

Spíše průměrné jsou brzdy, na-
víc když přesednete z SM T… 
K podvozku nemám výhrad, rám 
je tuhý a svezení hodně sportov-
ní, jen mě trochu zklamalo to elek-
tronické štelování tlumičů DES – 
rozdíly na různé režimy nejsou tak 
výrazné, jak jsem čekal. Navíc jak 
je ke každému režimu přiřa-
zen i jiný výkon, tak 
neustále řešíte, jestli 
volit podle potřeb-
ných koní nebo ra-
ději brát prioritně 
nastavení podvoz-
ku. Nebál bych se od 
sebe podvozek a mo-
tor oddělit a přepínat 
každé zvlášť. Stej-
ně tam pořád chcete 
mít těch 150 koní… 
Zajímavé je, že když 
chcete zvednout mo- torku na zadní, tak na dvojku 

přes spojku vám to kontrola trak-
ce utne hned na začátku, zatímco 
na jedničku plynem předek vyletí 
vzhůru snáze než u chuligánského 
Street� ghteru.

…proti andělské 
ovladatelnosti
Přesednete na KTM a najednou 
jste jak na mopedu. Volnější po-
saz, měkčí podvozek, zdá se, jako 
by mělo poloviční hmotnost. Také 
vám přijde, že moc nejede – kde 
stačilo na Ducati mírně přidat, 

tam u SM T točíte plyn na 
doraz a až když se v 7000 
otáčkách motor štěkne, 
máte dojem, že se něco 
děje. Víc jej musíte pobí-
zet. Je to absurdní, pořád 
to jede jako prase, ale teď, 
když přišla MTS, působí 
skoro jako nedochůdče…

Hodně bodů ale na-
hání podvozkem, jehož 

univerzální a progresivní naladě-
ní je prostě neuvěřitelné – měkký 
ve městě i na hrbolech a zároveň 
pevný a tuhý při kalupu. A mega 
jsou brzdy. Zatímco Ducati je tak 
nějak průměrná na předku a zad-
ní brzdu má jen na okrasu (na-
víc seštelovat páku a řadičku, to 
znamená rozdělat půl motorky), 
KTM má předek superbiku a za-
dek tak úžasně silný a citlivý, že 
lítat „dveřmi napřed“ se za chví-
li naučí i vaše babička. V úseku 
plném utaženějších vinglů bude 
mít SM T navrch, kromě omílané 
ovladatelnosti a ještě nezmíněné 
lepší převodovky (Ducati má zase 
antihoppingovou spojku) také 
užší zadní guma tady dělá svoje. 
Na výjezdu „na motor“ bude mít 
co dělat, aby jej Ducati nepřevál-
covala, jenže pak přijde další zá-
kruta a brzdy, kde Multoška ako-
rát začne vrzat, zatímco kátéemka 
zakotví a…

Pomsta dokonána
Jak to tedy po roce dopadlo? Já 
osobně bych vzal KTM kvůli 
jeho neuvěřitelné hravosti, ale ne-
měl bych jej na cestování, nýbrž 
na krátké víkendové adrenalino-
vé vejletění v pohodlném sezení. 
A navíc je pro mě SM T už nějak 
citová záležitost, mně prostě sedí.

Vítězem testu se ale objektiv-
ně stává Ducati a vrací kátéemce 
loňskou porážku. Sice tak dobře 
nebrzdí a je někdy trochu své-
hlavá, jak se na Italku sluší a pa-
tří, ale jako pohodlná hodně ces-
tovní a zároveň hodně sportovní 
motorka je boží. Je to úplně něco 

jiného než stará Multistrada, ta 
byla spíš tvrdý kostitřas, jakýsi 
cestovnější Monster, zatímco to-
hle je nejlepší silniční interpreta-
ce motoru 1198. Pohodlná, hod-
ně výkonná a hodně rychlá. 

Motocykly do testu zapůjčily 
� rmy Moto Italia a KTM 
Central East Europe.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Jak jste se dostal k mo-

torkaření?
Vždycky mě zajímalo vše kolem 
aut a motorek. Mám spoustu ka-
marádů motorkářů, nicméně 
jsem člověk, který dlouho jed-
né stopě odolával. Zlomilo se to 
až v momentě, kdy jsme se s ka-
marádem dohodli, že tuto situa-
ci změníme, a poprvé se necha-
li přemluvit k jízdě. Ihned jsem 
motorkám propadl a naše pod-
nikání je jenom logickým vyús-
těním této vášně.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Provozujete shop a půj-

čovnu. Půjčovna mi přijde 
jako celkem rizikový byznys, 
kolik motorek se vám letos 
vrátilo na vozíku?
Toho jsme se samozřejmě obávali, 
i když větší starost máme o zdra-
ví našich klientů. Naštěstí se zatím 
nic vážného nepřihodilo (klepu 
na dřevo). Myslím, že je to dáno 
i typem motocyklů, které nabízí-
me. Jedná se o silné stroje a naši 
klienti k nim zatím vždy přistupu-
jí s rozvahou a rozumem. Je nám 
ale jasné, že každý motocyklista 
je na silnici v ohrožení v podsta-
tě nepřetržitě, a pro tyto případy 
jsme nadstandardně chráněni na-
ším partnerem v oblasti pojištění. 
Takže doufám, že vozík bude i na-
dále sloužit pouze k přepravě mo-
tocyklů k našim klientům.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Plánujete nějaké novinky 

na příští rok?
Chceme nadále pokračovat ve 
zkvalitňování služeb a samo-
zřejmě i v obnově našeho moto 
parku. Budeme reagovat na po-
ptávku v sekci chopper  a také 
rozšíření nabídky pro naše drob-
nější klienty a klientky. Víc bych 
ale nechtěl prozrazovat a slibuji, 
že čtenáři ČMN se to dozví jako 
první.
 Zpovídal Martin Houška
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KTM boduje 
ovladatelností a brzdami
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MINIROZHOVORTECHNICKÉ ÚDAJE

Ducati Multistrada 
1200 S Sport

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
dvouválec V90°, DOHC/4 desmo, 
vrtání × zdvih 106 × 67,9 mm, kompresní 
poměr 11,5:1, vstřikování Mitsubishi 
s oválnými sacími hrdly Mikuni a jedním 
vstřikovačem na válec, elektronický plyn, 
kontrola trakce DTC, elektrický startér, 
šestistupňová převodovka, antihoppingová 
mokrá spojka, sekundární převod řetězem

Podvozek: příhradový ocelový rám, vpředu 
USD vidlice Öhlins ∅ 48 mm, zdvih 170 mm, 
vzadu jednoramenná hliníková kyvná vidlice 
s tlumičem Öhlins, zdvih 170 mm, obojí plně 
nastavitelné s elektronickým ovládáním DES, 
brzdy Brembo s ABS vpředu 2 kotouče 
∅ 320 mm, čtyřpístkové dvoudestičkové 
radiální třmeny Brembo, vzadu kotouč 
∅ 245 mm, dvoupístkový třmen, pneu Pirelli 
Scorpion Trail vpředu 120/70ZR17, vzadu 
190/55ZR17, lité ráfky 3,50“/6,00“

Rozměry: délka 2150 mm, výška 1400 mm, 
sedlo 850 mm, rozvor 1530 mm, úhel řízení 
25°, nádrž 20 l

Objem 1198 cm3

Výkon 110 kW/150 k@9250

Točivý moment 118,7 Nm@7500

Hmotnost 233 kg (provozní)

Cena 455 000 Kč

TECHNICKÉ ÚDAJE

KTM 990 SM T

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), úhel řízení 24,4°, stopa 109 mm, 
brzdy Brembo vpředu 2 kotouče ∅ 305 mm, 
čtyřpístkové radiální třmeny, vzadu kotouč 
∅ 240 mm, dvoupístkový třmen, pneu 
vpředu 120/70-17, vzadu 180/55-17, 
hliníkové ráfky Marchesini 3,50“/5,50“

Rozměry: sedlo 855 mm, rozvor 1505 
+/- 15 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 196 kg (bez paliva)

Cena 331 000 Kč (testované 

 provedení 363 882 Kč)

VELKÁ SUPERMOTA OD KTM
Rakouská KTM a odvět-
ví zvané supermoto, to 
jsou spojené nádoby. 
Kátéemka také stála 
na počátku propagace 
velkých dvouválcových 
motorů do strojů, které 
vznikly přezutím krosky 
na silniční kola. Nápad, 
nad nímž leckteří krouti-
li hlavou, se ukázal jako 
velice záživný a v součas-
nosti není moc zábavněj-
ších motorek, než právě 
velké drifťáky.
Kátéemka nabízí hned tři verze vycházející ze stejného základu. Tím je model 990 SM, 
který je – no prostě velké supermoto. Sto dvacet koní, něco přes dva metráky váhy a jas-
ný cíl pozávodit všechny a všude, kde se nejede tři sta. Jste-li opravdoví pacienti, zaple-
sáte nad verzí 990 SM R. Malá nádrž dává více prostoru pro tvrdé sportovní nasazení, 
lepší tlumiče a ještě o chloupek silnější brzdy také dostanete na limit leda na závodním 
okruhu, a je ještě docela pravděpodobné, že se vám to nepodaří ani tam.
Svou nejuniverzálnější tvář ukazuje tahle motorka v testované verzi 990 SM T. Stačilo 
dát jiné sedlo, malou kapotku a pár drobností a výsledkem je úplně jiná motorka. Letos 
jste si ji mohli pořídit také v limitované edici s bílými plasty, v níž jste za relativně 
směšný příplatek dostali set tří roztomilých textilních kufříků, turistické plégo, gelové 
sedlo, zásuvku na 12 V, držák a pouzdro na navigačku a centrální stojan.

je ke každému režimu přiřa-

mít těch 150 koní… 
Zajímavé je, že když 
chcete zvednout mo- torku na zadní, tak na dvojku 

tam u SM T točíte plyn na 
doraz a až když se v 7000 
otáčkách motor štěkne, 
máte dojem, že se něco 
děje. Víc jej musíte pobí-
zet. Je to absurdní, pořád 
to jede jako prase, ale teď, 
když přišla MTS, působí 
skoro jako nedochůdče…

hání podvozkem, jehož 
univerzální a progresivní naladě-

Multistrada je velká 
holka, pohodlná 
a zároveň sportovní

Sto padesát koní. Nekecaj´ , jede to strašně

Nejďábelštější devětsetdevadesátka, 
model SM R


