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Je jen málo podobných na-
háčů, které jejich rodičo-
vé stvořili tak ultimativně. 
Tady je pohodlí sprosté slo-

vo a otázky na spotřebu (paliva, 
gum, prostě všeho) zcela nemíst-
né. Když se potkají majitelé, ne-
ptají se, jak se daří, ale kolik ten 
druhý ujede po zadním a za kolik 
dá Brno. Abyste měli Super Duka 
nebo Street� ghtera v garáži, mu-
síte zkrátka mít při jízdě trochu 
zatemněno…

Motokrosová lehkost
Kátéemku znám už léta, ale ne-
přestanu asi nikdy obdivovat, jak 

dokáže být tahle tvrdá a vysoká 
bestie taky obratná a zábavná. 
Přitom když si sednete do sedla, 
přijde vám, že tady žádná zábava 
nebude. Připadáte si totiž jako na 
trochu zmenšeném supermotar-
du, sedíte dost vysoko a vzpříme-
ně, motorka je úzká, řídítka blíz-
ko před vámi taky, a navíc s nimi 
jde tak lehce otáčet, to bude ale 
nervní koza, ojojoj…

Co je také zřejmé hned na prv-
ní pohled, to jsou ony nezaměni-
telné bahňácké sportovní geny 
téhle rakouské značky. Ne snad 
že by byla kola obuta do drapá-
ků, ale celá motorka je řešena 
nejprve prakticky a až potom se 
u toho kterého dílu řešil design. 
Čímž nechci říct, že by po stránce 
vzhledu byl Super Vévoda něja-
ká zbastlenina, to právě naopak, 
vypadá super, ale že se nekouka-
lo primárně na líbivost, nýbrž na 

to, abyste to po „ráně“ zase rychle 
mohli dát dohromady a nemuse-
li měnit půlku motorky. Potěši-
telná je i snadná až motokrosová 
ovladatelnost všech ovládacích 
prvků, naopak trochu zamr-
zí hodně chudá přístrojovka – 
otáčkoměr, pár kontrolek a digi-
tální budík zobrazující rychlost, 
hodiny, teplotu motoru a nějaké 
ty najeté kilometry.

Skutečný odstrojený 
superbike
Street� ghter, to je úplně jinak 
postavená motorka. Má to být 
jen odstrojená a trochu přeladě-
ná 1098 (protože Street vychází 
ještě z předchozího modelu a má 
menší motor než stávající 1198), 
a je to – opravdu jen odstroje-
ná a trochu přeladěná 1098! Ne-
napadá mě jiný naháč, který by 
měl tak blízko ke své „dárcov-

ské“ superbikové verzi, a to se 
přitom každá nahotina chlubí, 
jaké má sportovní geny. Jenže to 
jsou kecy a ty nemaj’ cenu, jak mi 
odmala říkal táta, a jestli chcete 
poznat, co to znamená odstro-
jený superbike, kupte si Street-
� ghtera.

Ovšem rozhodně si ho neku-
pujte, pokud jste � � eny a nevy-
držíte trochu nepohodlí. Řídítka 
jsou totiž jen o chloupek vyš-
ší než ta mučidla u 1098 a po-
chopitelně jinak zalomená, ale 
i tak máte na rukách hodně váhy 
a celé tělo natažené jako u super-
biku. A jestli je kátéemka úzká, 
tak Ducati je ještě užší, jen vám 
nepřipadá tak vysoká (navzdory 
podobné výšce sedla), ale to sou-
visí s tím posazem – na Streetu 
ležíte, na Super Duku sedíte.

V Itálii by ovšem zasloužili 
pověsit za uši do průvanu za vý-
fuky. Ne kvůli jejich vzhledu, ale 
za vedení svodů. U Ducati se asi 
stává znakem „corporate iden-
tity“, že nemůžete dát nohu na 
pravou stupačku. Dělaly to staré 
Monstery S2/4R, najdete to i na 
Streetu. Prostě vám ten kryt svo-
dů nedovolí stát dál než na kraji 
stupačky, která navíc ráda klou-
že. Asi nepřímá pobídka k náku-
pu a� ermarketových laufů…

Spojková páčka je klasicky 
pro chlapy, důraznější musíte 
být i při práci nohama, naopak 
palec nahoru zvedám pro pěk-
nou, bíle podsvícenou digitální 
přístrojovku ovládanou z levého 
řídítka a pozor, také pro překva-
pivě dobrá zrcátka!

Štěkavec vs. tahavec
Odlišnosti nekončí ani u moto-
rů. Oba stroje mají kapalinou 
chlazené dvouválce a šestistup-
ňové převodovky, ovšem to je 
tak jediné, co je spojuje. Pěta-
sedmdesátistupňové véčko KTM 
má lehoučkou klikovku a hned 
od nastartování poznáte, že tohle 
je sportovní motor. Ostrý, štěka-
vý. Navzdory všem poučkám ne-
jsou jeho doménou ani nízké, 
ani střední, nýbrž vysoké otáčky. 
Krouťák má samozřejmě parád-
ní už odspodu a když nenechá-
te klesnout točky pod 3000 (na 
vyšší kvalty raději výš, stříkačka 
dost škube), nikde nemáte pocit, 
že by motor nejel, ale to správné 
peklo začíná na sedmi tisících. 
Tam se permoníci zblázní a za-
čnou rubat do skály v rytmu ší-
leného techna. Kvalty jsou dost 
krátké, při pěti tisících na šest-
ku jedete pouhých 130 km/h, 
a převodovka je motokrosově 
měkoučká, takže neděláte nic ji-
ného, než že řadíte a řadíte a dr-
žíte motor pod krkem… Tenhle 
motor by prostě udělal gaunera 
i z Marka Ebena.

Dvouválec od Ducati má kla-
sický devadesátistupňový formát 
a chová se, jak se na dvouválec 
sluší a patří. Nahoře cítíte, že tam 
není ten brutální pochod, který 
ukazuje dnešní 1198, jejíchž 170 
koní je jen pro silné nátury. Ale 
i tak je 155 koní cifra, z níž je 
potřeba mít respekt. Hlavní síla 

Street� ghtera se skrývá ve střed-
ním pásmu, kde má krouťáku 
tolik, že by mohl tahat trakto-
ry zapadlé do bláta. Na jednič-
ku musíte přidávat opatrně, ji-
nak hned lovíte předek v lu� ě. 
Na pozoru se musíte mít i na 
další kvalty. Vzhledem k tradič-
ně dlouhým převodům (na šest-
ku na 5000 necelých 150 km/h) 
vám přijde, že se motor jen tak 
převaluje a vlastně moc neje-
de, ale když přidáte plyn napl-
no a podíváte se na tachometr, 
v jaké rychlosti je Street� ghter 
ještě schopen tvrdě akcelerovat, 
polije vás pot – tohle že je na-
háč?! Tenhle motor dává největ-
ší smysl na okruhu, na silnici jste 
pořád moc rychlí.

Oba motory spojuje ošklivá 
spotřeba a zajímavý zvukový do-
provod – kátéemka chrčí, Duca-
ti duní.

Co jede víc?
Zajímavé ovšem bylo srovná-
ní akcelerace. Podle pocitů byla 
jednoznačným favoritem Ducati, 
ve výsledku to ale zdaleka nevy-
znělo tak moc rozdílně, jak jsme 
se původně domnívali. Jeli jsme 
s Kubou, který má o pár kilo víc 
než já, a nejdřív jsme si to dali na 
dvojku z padesáti – on na KTM, 
já Ducati. Tři dva jedna teď, plyn 
šel na doraz a Ducati do vedení. 

KTM 990 Super Duke vs. Ducati Street� ghter 
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Nemá laufy pod 
sedlem a řídítka až 
u země, ale jasně 
poznáte, že tohle je 
přestrojená 1098

Tenhle budík znáte ze všech 

nejnovějších dukáren. Umí všechno, 

jen pořád ne zařazený kvalt...

Ostrá až agresivní sportovní 
jízda, okruhové šílení, blbnutí 
s hojným využíváním pouze 

jednoho kola, ať už je to 
jakékoli, přesně na tohle byl 

Street� ghter i Super Duke 
stvořen. Když na ně ale sednete, 

zjistíte, že každý na to jde 
z trochu jiné strany.

Bez bázně a hany. A bez mozku
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Jenže taky, jak se motor vytočil, 
začal jsem mít problém s řídít-
ky. Předek nevyletěl do vzduchu 
úplně, ale odlehčil se tak, že se mi 
řídítka začala v rukách vrtět to-
lik, že jsem se bál, že mě motor-
ka shodí. Možná kdybych za ně 
trhnul a akceleroval s předním 
kolem dvacet čísel nad zemí, byl 
by klid, ale takhle, když si předek 
jen tak ťukal o asfalt, to bylo cel-
kem drámo. Ten nenastavitelný 
tlumič řízení, co tam dávají (a co 
dávají všichni ostatní výrobci), je 
jen pro okrasu…

Zkusili jsme akceleraci ze stov-
ky na trojku, ze stovky na šestku 
a ve všech případech to vyhrála 
Ducati. Ovšem, a to nás překva-
pilo, kátéemka se držela výrazně 
blíž, než by odpovídalo rozdílu 
jak v pocitech při jízdě, tak i pa-
pírové diferenci pětatřiceti koní. 
Je to logický důsledek jiného na-
převodování a velká pochvala 
pro Rakušáky, jak to efektivně 
vymysleli. Největší rozdíl po-
znáte zřejmě až při opravdovém 
kvapíku, který pro Super Duka 
znamená nějakých 220 km/h, za-
tímco Street� ghter, ten vás pošle 
až za 260.

Vévoda rád ostřejší
Rozdílnější nemohou být ani 
podvozky. Opět konstrukčně 
velice podobné, s příhradovými 
rámy a USD vidlicemi vpředu, 
ale při jízdě tak odlišné. Super 
Duke, to je nervák. Položte ho 
do táhlé zákruty a ono ho to tam 
po chvíli přestane bavit a začne 
s vámi diskutovat, že támhleta 
stopa by byla daleko lepší. Ani 
nové gumy nepomůžou, pořád 
se nezbavíte pocitu hodně agre-
sivní geometrie, a to je tahle dru-
há generace výrazně klidnější 
než první Super Vévoda z roku 
2005.

Jakmile se však dostanete na 
utažené druhotřídky a rychlos-
ti pod stovku, situace se totálně 
změní. Vzpřímená pozice začne 
dávat smysl a Dukáč letí z vin-
glu do vinglu. Reaguje na sebe-
menší podnět – kdyby dva metry 
před vás zničehonic z nebe spa-
dl napříč silnicí kamion, stihnete 
se mu vyhnout, jak je kátéemka 
hbitá. A kdyby náhodou ne, tak 
prostě vezmete za brzdy a stojíte 
na � eku, případně to zamáznete 
v elegantním dri� u. Zpomalo-
vací soustava sice nemá tak ulti-
mativní zákus jako u Italky, ale je 
citlivější a hlavně se tady počítá 
i se zadní brzdou.

Na okruh
Přečtěte si, co bylo řečeno o pod-
vozku KTM, otočte hlavou vzhů-
ru a vyjde vám Street� ghter. Os-

tré vingly, špatný asfalt, ojeté 
gumy, to vše jsou oblasti, kam 
byste své Ducati měli zakázat 
vstup. Tam to nefunguje. Tlumi-
če jsou měkké asi jako kolejni-
ce, motor moc rychlý, prostě vi-
síte na řídítkách a modlíte se, ať 
už to skončí. A Super Duke už je 
taky dávno v prachu.

Naopak místem, kde nemá 
konkurenci, jsou rychlé okresky 
s dobrým povrchem. Nebo víte 
co, proč ne okruh? Jezdili jsme 
na něm v Mostě i v Brně a bylo 
to boží, takovou palbu s jiným 
naháčem nedáte. Míň koní ve 
špičce vám může být buřt a vyšší 
řídítka z vás dělají krále v překlá-
pěčkách. Jenom pozor na brzdy, 
ty jsou totiž dimenzované mož-
ná na čtyřicetitunový kamion, 
ale rozhodně ne na dvoumetrá-
kovou motorku. Nástup je ostřej-
ší než ostrý a i tu tvrdou přední 
vidli dokáží dostat do úzkých. 
Jak se na mokru něčeho leknete 
a hrábnete ostřeji po páčce, jdete 
na čuňu, to si pište.

Jeden cíl, dva přístupy…
…to jsou Ducati Street� ghter 
a KTM 990 Super Duke. Duca-
ti je taková vážná a rychlá a po 
italsku svéhlavá, vyžaduje tvrd-
ší ruku při řízení a toleranci ne-
pohodlí. Za to se svému pilotovi 
odvděčí jedinečnými okruhový-
mi zážitky, protože tohle je sku-
tečný odstrojený superbike. Je to 
nejlepší okruhový naháč s od-
povídajícím motorem, podvoz-
kem a brzdami, a také logickými 
důsledky v běžném provozu.

Kátéemka je jednoznačně 
hravější zařízení s vyšším vzpří-
meným posazem a štěkavým 
motorem. Je podstatně univer-
zálnější než Ducati, umí sice 
i na okruhu, ale není to tam ta-
ková pecka jako se Street� ghte-
rem, hlavně v Brně. Jak je Street-
� ghter stavěn na rychlosti přes 
120 km/h, Super Duke se cítí 
lépe pod touto cifrou. Nevadí 
mu město ani horší asfalt a na 
silnici se s ním víc vyřádíte. Však 
jsem měl po celé testování pocit, 
že by si obě motorky měly pro-
hodit jména, že to měla být Du-
cati Super Duke a KTM Street-
� ghter. Ať se jmenuje, jak chce, 
kátéemka nemá výkon velkého 
motoru Ducati, 
ale své koně umí 
efektivně zúro-
čit. A je levnější, 
proto tento duel 
vyhrává. 

Motocykly do 
testu zapůjčily 
� rmy KTM CEE 
a Moto Italia.
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Kátéemka miluje 
utažené vingly

Ducati je skutečný 
odstrojený superbike

Motory se chovají 
naprosto odlišně DESIGN

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 třmeny 
Brembo Monobloc, 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 kW/155 k@9500

Točivý moment 115 Nm@9500

Hmotnost 169 kg (bez náplní)

Cena 369 000 Kč

TECHNICKÉ ÚDAJE

KTM 990 Super Duke

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
dvouválec V75°, DOHC/4, vrtání × zdvih 
101 × 62,4 mm, kompresní poměr 11,5:1, 
vstřikování Keihin, elektrický startér, 
šestistupňová převodovka, vícelamelová 
spojka v olejové lázni, sekundární převod 
řetězem

Podvozek: příhradový 
chrommolybdenový rám, vpředu USD 
vidlice WP ∅ 48 mm, zdvih 135 mm, 
vzadu hliníková kyvná vidlice s tlumičem 
WP, zdvih 160 mm, obojí plně nastavitelné 
(vzadu komprese rychlá i pomalá), brzdy 
Brembo vpředu 2 kotouče ∅ 320 mm, 
čtyřpístkové radiální třmeny, vzadu kotouč 
∅ 240 mm, jednopístkový třmen, pneu 
vpředu 120/70ZR17, vzadu 180/55Z17, lité 
ráfky 3,50“/5,50“

Rozměry: sedlo 850 mm, světlá výška 
150 mm, rozvor 1450 +/- 15 mm, úhel 
řízení 23,9°, stopa 100,7 mm, nádrž 18,5 l 
(2,5 l rezerva)

Objem 999 cm3

Výkon 88 kW/120 k@9000

Točivý moment 100 Nm@7000

Hmotnost 186 kg (bez benzínu)

Cena 334 000 Kč

KTM už dávno nedělá jen 
oranžové stroje, tahle 
zelenobílá kombinace 
na ostrém rakouském 
designu je dost sexy

Otáčky za sedmičku a držte svěrač!

Nové Nortony bude 
dělat Terblanche
Kdo se vyzná v zákulisí motocyklového byznysu, 
zůstane na tuhle zprávu zírat s otevřenou pusou. 
Pierre Terblanche, jeden z nejvýraznějších designérů 
italských motocyklů uplynulých dvaceti let, pracuje 
od minulého týdne pro britský Norton!

Alan Cathcart
překlad a úprava: Jan Rameš 
honzis@cmn.cz
foto: archiv autora

Tahle zpráva má jasný vý-
znam – 41letý britský byz-
nysmen Stuart Garner to 

s návratem Nortonu na světo-
vé výsluní myslí po čertech váž-
ně. Mnozí očekávali, že se vy-
robí pár modelů novodobého 
Commanda s klasickým desi-
gnem a tím celá paráda skončí, 
ovšem angažováním Terblan-
cheho dává Garner najevo, že 
Commando je tady jen na roz-
jezd. Další stroje už budou mít 
kapalinou chlazené OHC moto-
ry a zcela jistě sebevědomý de-
sign „made by Pierre“.

Pod vedením Mistra
Kdo to vlastně je ten Pierre 
Terblanche? Dnes již 54letý Ji-
hoafričan začínal u Fordu, který 
vycítil jeho talent a zasponzoro-
val mu studium u Royal College 
of Art v Londýně. Pierre potom 
nastoupil do designérského stu-
dia VW v Düsseldorfu, kde pra-
coval na Golfu a Polu od roku 
1986.

Teprve v roce 1989 se mu, 
coby nadšenému ducatistovi, 
splnil jeho sen a dostal se k Mas-
simu Tamburinimu do CRC, de-
signérského centra Cagivy. Tam 
pracoval pod vedením Mistra 
na restylingu modelu 906 Paso, 
poté na superbiku 888 a ve � ná-
le na božské 916. Pierrova só-
lová dráha začala v roce 1992 
modelem Ducati Supermono, 
Cagiva Canyon 600 a prvním 
100% dvouválcem Ducati v po-
době Cagivy Gran Canyon 900.

Po převzetí Ducati americ-
kou společností TPG zůstal věr-
ný dvouválcům a jeho prvním 
dílem pod novým majitelem byl 
v roce 1998 model 900 Super-
sport, který ovšem tvořil v brit-
ském Birminghamu z prostého 
důvodu – v Boloni neměli žádné 
designérské centrum! Další mo-
del, unikátní MH900 Evoluzio-
ne, první motocykl, u něhož se 
Pierre odvázal v technických ře-
šeních, vznikl též v Británii.

Po svém
Pierre si začal tvořit motocykly 
po svém a často u vedení nena-

cházel pochopení. Přitom Mul-
tistrada v roce 2003 znamenala 
pro Ducati výraznou prodejní 
vzpruhu a když o rok pozdě-
ji značka vystavila tři prototy-
py série Sport Classic, veřejnost 
si důrazně řekla o jejich sério-
vou výrobu – a zase to byl tr-
hák. Stejně tak Hypermotard, 
kterého Terblanche vytvořil za 
přebytek v rozpočtu vývojové-
ho oddělení a vedení jej nej-
dříve (opět) považovalo za ne-
povedený vtip. Když jej o devět 
měsíců později vystavili v Milá-
ně, nestačili se divit – zájem byl 
takový, že se zhroutil o� ciální 
web Ducati!

Na konci roku 2007 Ter-
blanche od Ducati odešel a té-
měř celý rok pracoval jako de-
signér katamaranů Bobkat Bo-
ats. Ovšem již v listopadu 2008 
nastoupil jako konzultant k Pi-
aggiu, kde měl na starosti hlav-
ně Aprilii a Moto Guzzi a kde se 
dostal do „dream teamu“ býva-
lých zaměstnanců Cagivy/MV 
Agusty pod vedením Miguela 
Galluziho, stvořitele ikonického 
Monstera, s nímž připravil na 
veletrh EICMA 2009 tři úchvat-
né prototypy postavené kolem 
klasického motoru Moto Guzzi.

Pierre Terblanche ovšem, ke 
své smůle, zůstává v myslích 
mnoha hlavně jako tvůrce pro-
padáku 999. Navzdory tomu, že 
tento motocykl vyhrál za čtyři 
roky tři tituly ve WSBK a že po 
stránce jízdních vlastností hrál 
totálně jinou ligu než předchá-
zející variace na téma 916, jeho 
prodeje byly mizerné. „Samo-
zřejmě mě to mrzí, ale co mám 
dělat, skočit z mostu? Dělal jsem 
to, co jsem myslel, že je správ-
né, ale bohužel se úspěch nedo-
stavil. Ukázalo se, že pro mnoho 
lidí je vzhled důležitější než cho-
vání motocyklu. Přitom některá 
řešení použitá na 999 se pozdě-
ji objevila na mnohých konku-
renčních strojích, tak výrazný 
stroj to byl.“

Nový druh spolupráce
Jak výrazné stroje bude dělat 
pro Norton, to se ještě ukáže. 
Jak Terblanche, tak Garner jsou 
z počínající spolupráce ale veli-
ce pozitivně naladěni. „Pierro-
vy zkušenosti s tvorbou inova-
tivních nových produktů budou 
pro nové Nortony zásadní,“ říká 
Garner. „Je známý tím, že umí 
myslet nekonvenčně, a přitom re-
spektovat image značky, pro niž 
pracuje,“ pochvaluje si novou 
akvizici šéf Nortonu.

Ani Terblanche nešetří op-
timismem: „Nortony vždy pat-
řily mezi mé nejoblíbenější mo-
tocykly, ať už šlo o unikátní 
monokokový John Player Nor-
ton, jednoválcový Manx či pů-
vodní Commando, a je pro mě 
velkou výzvou pomoci této znač-
ce zpátky ke ztracené slávě tím, 
že vytvořím nějakou svěží a mo-
derní interpretaci jejích historic-
kých kořenů. Těším se také na 
zcela nový druh spolupráce – po-
prvé jsem v situaci, že šéf celé � r-
my sedí v kanceláři na stejném 
patře jako já, a není to věru velké 
patro. Myslím, že bychom v Nor-
tonou mohli udělat pár dobrých 
věcí, a hlavně bychom je moh-
li udělat rychle. To pro mě vždy 
byla ta největší frustrace u Du-
cati a Piaggia – vše trvalo straš-
ně dlouho. Teď to snad bude od-
sýpat!“ 

Terblanche kromě 
avantgardy typu 999 umí 
dělat i krásnou klasiku

Stuart Garner (vpravo) angažováním Pierra Terblanche dokázal světu, 
že to s návratem Nortonu na světové výsluní myslí vážně


