
6 ČESKÉ MOTOCYKLOVÉ NOVINY

KTM 690 Duke 2012
22. prosinec, 51-52/2011

TEST
Nový Duke je pro 
KTM zásadní model. 
Doposud totiž u každé 
„Kačeny“ platilo heslo 
Ready to Race, ovšem 
Vévoda 2012 se vydává 
vstříc širokému publiku. 
Fajn motorka pro každý 
den za příjemnou cenu? 
Bezesporu. A přitom 
umí vystrčit drápy!

Začněme zdánlivě oklikou 
– ekonomikou. Rakuša-
nům se v Evropě podaři-
lo za posledních šest let 

už téměř ztrojnásobit svůj podíl 
na trhu motocyklů nad 120 cm3 

(bez skútrů a čtyřkolek) na více 
než 6 % a malý 125 Duke se letos 
za dobu svého prodeje (od dub-
na) stal nejprodávanější stopěta-
dvacítkou na starém kontinentu. 
Právě malý Duke byl první mo-
torkou značící posun v myšle-
ní značky, která se odjakživa 
pro� lovala jako výrobce 
extrémního nářadí pro 
extrémní piloty. Což jí 
možná dodávalo kre-
dit, ale zároveň ubíralo 
potenciální zákazní-
ky – mnozí ji zavrhli 
rovnou, aniž by vůbec 
přišli stroj vyzkoušet. 

Malý Duke ote-
vřel pro KTM zbrusu 
nový segment teenage-
rů a velký Duke má nyní 
také přitáhnout úplně 
nové zákazníky. No-
vince nechybí spor-
tovní DNA znač-
ky, ovšem stejně tak 
nepostrádá komfort 
a uživatelskou vstříc-
nost a v neposlední 
řadě se bude nabízet 
za cenu, která ji rov-
nou neodsoudí do role 
stroje pro nadšence, jako 
tomu bylo doposud.

Konečně pohodlný
Vévoda čtvrté generace je z 90 % 
úplně nový a nová je i jeho � lozo-
� e – entry model pro široké masy. 
Jako u všech předchozích genera-
cí, ani tento se vzhledem minu-
lým generacím příliš nepodobá, 
jeho design jasně směřuje stejným 
směrem jako u malé stopětadva-
cítky a nové dvoustovky. Výfuk 
po straně, placatá maska s jedním 
světlem, krátká podsedlovka, vý-
razně tvarovaná nádrž…

Z motorky úplně čiší její 
kompaktnost, vypadá mnohem 

přívětivěji než přísná předcho-
zí generace. A pohodlněji, což 
také jednoznačně je. To byl jeden 
z hlavních záměrů konstruktérů, 
udělat motorku i pro ty, kdo se 
občas rádi � ákají – doposud byli 
Vévodové čistě pro vyznavače 
aktivního jízdního stylu a tvrdé 
úzké sedlo minulého modelu se 
mi zařízlo nejen do paměti. Stej-
ně tak vzpřímená enduro pozice 
na vysokém sedle mě spíše ob-
těžovala. Novinka je z úplně ji-
ného těsta, dali jsme jeden den 

přes 200 km a druhý den dopol-
ko ještě další stovku, a úna-

va nikde. Sedlo je super 
(zadek mě sice bolel, 
ale to by mě po téměř 
čtvrtroce neježdě-
ní bolel z čehokoli), 
řídítka bych si mož-
ná trochu přihnul 
k sobě, ale také v po-

řádku. Pozice je spor-
tovní, ale nikoli extrémní, 

a vzdáleně mi připomíná Ya-
mahu MT-03.

Přístrojovka je stejná 
jako u ostatních silnič-

ních KTM, ale tahle 
umí ukázat i za-

řazený kvalt, 
což mi tady 
na Kaná-
rech a u jed-
noválcového 
motoru při-
šlo jako vy-
ložená výhra. 

Nast av ite lná  
spojková páčka 

jde jedním prstíč-
kem, a ač jsem zvyklý 

používat dva, po tom milionu 
přeřazení nahoru a dolů jsem se 
rád přeškolil akorát na ukazo-
váček. Naopak překvapení mě 
čekalo na pravém řídítku, žád-
ná radiální pumpa, ale normál-
ní axiální klasika (páčka samo-
zřejmě taky nastavitelná, avšak 
i na čtyřku je docela daleko). 
Že máte domeček ovladačů vle-
vo plastový matný a vpravo ko-
vový lesklý, to nevypadá zrovna 
sexy, nicméně chápu to technic-
ké pozadí (ochrana elektronic-
kého plynu).

S ohledem na cenu 
a zaměření
Pořád jsem měl tohohle Duka 
za další evoluci těch předcho-
zích, ale vlastně až když jsme 
stáli nastartovaní před hotelem 
a já měl chvilku čas na detailní 
prohlídku, došlo mi, co to vlast-
ně budu mít pod zadkem. O brz-
dové pumpě už byla řeč, brzdo-
vý třmen také žádný monoblok, 
nýbrž normální smontované 
Brembo, jako dává třeba Ducati 
na Monstery a spol. (a které ni-
kdy nebyly synonymem pro kdo-
víjaké kotvy), a když se podívám 
na odpružení, hned pochopím 
tu nízkou cenu – přední USD 
vidle jsou masivní, ovšem na-
stavitelnost žádná, a zadní cen-
trála s přepáčkem dovoluje poš-
telovat akorát předpětí. Nic, co 
by mělo Duka v konkurenčním 
boji nějak znevýhodnit, ale člo-
věk zvyklý na standardy KTM, 
tedy že každá motorka vždycky 
byla absolutně špičková ve všech 
směrech, může začít ohrnovat 
nos. Ale tady mi začala skuteč-
ně doklapávat ta avizovaná změ-
na přístupu a „motorka pro ko-
hokoli“.

A řeknu vám jedno sladké ta-
jemství. Dali jsme mu do těla, ne 
že ne, podmínky, v kterých jsme 
jezdili (viz boxík o Gran Cana-
rii), byly prostě extrémní – na 
tohle u nás nenarazíte. A Vévo-
da obstál se ctí. Nastavení pod-
vozku je prostě ideální, dosta-
tečně pohodlné, ale nebrání se 
ani pořádnému letu. Že tlumiče 
nejsou žádné závodní citlivky, to 
si troufám říci, že nepozná 99 % 
budoucích majitelů, a v dané ka-

tegorii se jedná určitě o nadstan-
dard.

Lehký jako peříčko
Stejně tak brzdy – vepředu stačí 
jediný kotouč a i když máte za 
sebou asi tak milióntou zatáčku, 

pořád se na něj můžete spoleh-
nout. Není to žádná kousavka, 
občas musíte přitlačit, ale sílu 
má a na zpomalení takhle leh-
ké motorky je to adekvátní za-
řízení. Velkou výhodou brzdo-
vé soustavy je sportovní ABS 

GRAN CANARIA: 1000 ZATÁČEK/m2

Novinářská představovačka proběhla minulý víkend na Kanárských ostrovech, konkrét-
ně na Gran Canarii, a pominu-li fakt, že tam bylo dvacet nad nulou, je to motorkářský 
ráj hlavně díky silnicím. My jsme jezdili na jižní polovině, od pobřeží se stoupá do nád-
herných hor (normálně jsem si jednu chvíli připadal jako v americkém Gran Canyonu) 
a během chvíle jste kilometr nad mořem. Kolem turistických destinací je celkem provoz 
a vyplatí se jet radši piánko (kluci z Anglie budou mít letos hodně chudého Ježíška), 
v horách policii vaše honba za adrenalinem nevzrušuje.
Máte-li však představu něco jako naší Liběchovky nebo Buchláků, jste vedle. Tady platí 
jediné – pořádná koncentrace. Rovinka delší než sto metrů je luxus známý pouze z dál-
nice. Silnice mívají sice dobrý povrch, ale jejich šířka je na auto a kousek a rychlejší vingl 
než trojkový prostě neexistuje. Spíš tak dvojka, občas jednička a přes spojku. Prostě ko-
lem nohy. Vlevo stometrová propast, vpravo skála, taky jsem v jednom ultra pomalém 
málem ťuknul helmou do kamení. A samý horizont, nahoru-dolů. Nikam nevidíte, v 99 
zatáčkách na nikoho nenarazíte a za stým vinglem potkáte autobus. Na nás za jednou 
ultra pomalou jedničkovou zákrutou čekal stojící Golf uprostřed vozovky, a když jsme 
ho objížděli, mohli jsme si vybrat, jestli se odřít o něj, nebo o skálu.
Řidiči aut jsou dvojího druhu: jedni to celkem kulí a rozhodně nezdržují, druzí mají na 
zadních dveřích ceduli Rent a Car a slimák je proti nim rychlík. V 99 % případů nás ale 
všichni způsobně pouštěli. Asi jsou zvyklí na místní matadory, protože co předvádě-
jí lokální chasníci v keckách a džínách, to soudnému člověku hlava nebere. Paradox-
ně tu hodně frčí kapotované supersporty, přestože mi i Duke kolikrát přišel zbytečně 
překoňovaný…

KONKURENCE (Duke má 2,29 kg/k)

BMW G 650 GS

192 kg/48 k = 4 kg/k
cena 194 075 Kč (s ABS)

Yamaha MT-03

192 kg/48 k = 4 kg/k
cena 189 990 Kč (ABS není v nabídce)

BMW F 800 R

199 kg/87 k = 2,29 kg/k
cena 237 900 Kč (s ABS)

Ducati Hypermotard 796

190 kg/81 k = 2,35 kg/k
cena 218 000 Kč (ABS není v nabídce)

Ducati Monster 696

185 kg/80 k = 2,31 kg/k
cena 214 000 Kč (s ABS)

Kawasaki ER-6n

206 kg/72 k = 2,86 kg/k
cena 195 000 Kč (s ABS)

Jednoválce: Dvouválce:

Jan Rameš
honzis@cmn.cz

foto: Francesc 
Montero

ZMĚNA 
PŘÍSTUPU

Hory na Gran Canarii jsou úchvatné a na motorce obzvlášť
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od Bosche, ta poslední genera-
ce 9M+, kterou KTM dává na 
SM T a přijde i do SM R. Nasa-
zuje hodně pozdě a navíc se dá 
vypnout, když plánujete trochu 
těch lotrovin.

Velikánskou devizou nového 
Duka je jeho váha. Sto šedesát 
kilo s plnou 14litrovou bandas-
kou, to je údaj, z kterého se kon-
kurenci dělá zle. Dnes je člověk 
zvyklý na to, že běžné sportov-

ně se tvářící motorky mívají ko-
lem dvou metráků, a tohle je jako 
přesednutí z dvoutunové dodáv-
ky do šestimetrákového Lotusu. 
Jedno staré pravidlo říká, že lep-
ší než zvyšovat výkon je snižovat 
hmotnost, a Duke to jen potvr-
zuje. Tlumiče mají lehčí práci, 
motor má lehčí práci, vy máte 
lehčí práci. Motorka neuvěřitel-
ně snadno a rychle zatáčí, o změ-
ně směru se dopředu nepřemýš-
lí, ta se prostě udělá. Cool. To se 
nedá vyprávět, to se musí zažít. 
Naopak moc pěkný zážitek ne-
jsou sériově montované Miche-
liny Pilot Power, ale hlásím do-
předu, že mně nikdy gumy téhle 
značky moc neseděly, takže ur-
čité procento nespokojenosti 
může být dané předsudky.

Nejlepší ride-by-wire
A teď motor. KTM vyladila kon-
cept jednoválcového silničního 
čtyřtaktu do absolutna. Pokud 
je pro vás jeden válec prostě 
málo, vyzkoušejte a uvidíte. To-
hle není žádné staré ikstéčko, 
tenhle motor by z � eku mohl 
závodit v supermonu bez kdo-
víjakých úprav.

Agregát vychází z předchozí-
ho Duka R, tedy je to plnotučná 
šestsetdevadesátka. Ta dostala 
novou hlavu s dvousvíčkovým 
zapalkem a plyn je nyní plně 
elektronický (ride-by-wire), což 
zajišťuje efektivnější spalování 
a kromě extrémně nízkých emi-
sí spadla i spotřeba. Už předcho-
zí motor bral neuvěřitelně málo 
vzhledem k tomu, jak uměl utí-
kat, a u novinky se nahlas mluví 
o tom, že není nereálné dostat se 
na čtyřlitrovou hranici.

Já musím vývojářům vy-
seknout poklonu, neboť zatím 

každá motorka s elektronic-
kým plynem reagovala na plyn 
s citelným zpožděním, ovšem 
Duke fachčí jako dobře seříze-
ný karburátor. Na výběr máte 
tři motorové mapy (klasic-
ký kátéemácký přepínač pod 
sedlem) a rozdíl je mezi nimi 
značný. Maximální výkonové 
parametry jsou u všech stejné, 
liší se chování plynu a průběh. 
Režim Sport je 1:1, tedy jako 
lankové ovládání škrticí klap-
ky, a je to prostě starý známý 
Duke. Ostrý nástup, ve městě 
k zešílení, ale také nejzdravěj-
ší zvuk. Standard už je vespo-
du mírně seškrcený a my jsme 
si paradoxně na ty zakrouce-
né silničky všichni svorně ob-
líbili nejměkčí Comfort. Jak 
ten dokáže jemňoučce nasa-
zovat při přechodu ze zavře-
ného do otevřeného plynu, to 
prostě nechápete. Ani byste 
nepoznali, že jedete na jedno-
válci…

Prostě raketa
…nebýt nechuti spolupracovat 
v oblasti pod 3000 otáček a ná-
sledným neuvěřitelně masitým 
krouťákem, který vás vystřelu-
je z vinglu jako kuličku z praku. 
Aby ne, když tenhle jednobuch 
má 70 koní a 70 newtonmetrů! 
To není překlep, mezi jednovál-
ci skutečně nemá sobě rovného 
a strach z něj mají i dvouválce. 
A s jakou radostí se vytáčí…

Pokud chcete jet rychle, sta-
čí jej točit do nějakých pěti ti-
síc, pokud chcete letět jako 

čuňátka, dejte mu pořádně na-
žrat ovsa. Budete valit bulvy, 
co se začne dít za sedmitisíco-
vou hranicí, přičemž ani před 
omezovačem v 8600 otáčkách 
výkon nijak výrazně nevadne. 
Mimochodem, na šestku těm-
to otáčkám odpovídá rychlost 
203 km/h. Že neuhodnete, co 
jsem našel v GPS, jimiž byly 
naše testovací stroje vybaveny, 
za uloženou top speed? Jako na 
jakémkoli jiném naháči tohle 
ale zkusíte maximálně jednou, 
pohodlný vzpřímený posaz vás 
přes nějakých 150 bude pouštět 
jen málokdy.

Na Dukovi budete vyhledá-
vat ty nejzastrčenější zatáčko-
vité silnice, na nichž vynikne 
jeho bezprecedentní dynamika 
v rychlostech do stovky a odpich 
z místa. Převodovka je na tyto 
hrátky přizpůsobená, mezi čtyř-
kou až šestkou ale pořádně do-
řazujte, tady jsem falešný neu-
trál nejen já načapal až nepří-
jemně často.

Konečně reálný konkurent
Problém s námi motocyklový-
mi novináři je, že my ty testo-
vané motorky neplatíme. Takže 
bych to na závěr mohl shrnout, 
že nový Duke je hrozně pří-

jemná motorka, pěkně vyladě-
ná, na jednoválec pekelně silná 
a neporovnatelně komfortněj-
ší oproti starším verzím, ovšem 
že teda ty tlumiče a brzdy moh-
ly být ze starého modelu. Jenže 
to by cenu zvedlo zase do astro-
nomických výšin a koupil bych 
si Duka za stejnou částku, jakou 
kdysi stával starý model, tedy 
nějakého čtvrt milionu? Hm, 
upřímně – nekoupil. Ze svého 
bych tyhle peníze nedal, a to se 
mi speciálně Duke R opravdu 
hodně zamlouval.

Ovšem za cenu, za jakou se no-
vinka bude nabízet, to už je jiná 
písnička a jako kupec bych mi-
lerád oželil plnou nastavitelnost 
podvozku a radikálně kousavou 
zpomalovací soustavu. Tak, jak 
je tahle motorka koncepčně za-
mýšlená, by se to k ní snad ani 
nehodilo. A pokud by vám to 
hodně trhalo žíly, můžete tunit 
pomocí PowerParts, a dostanete 
raketu neuvěřitelnou.

Z Duka se nyní stává skutečně 
vážný konkurent pro všechny 
ty é-er-šestky a malé Monstery 
a emté-nula-trojky. Podvozkově 
v téhle konkurenci nemá pro-
blém, brzdy jsou dokonce lehce 
nadprůměrné s výborným ABS 
ve standardu, komfort a každo-

denní použitelnost jsou v po-
řádku, motor vás jednoduše 
nadchne a takovou lehkost, s ja-
kou se Vévoda vodí, nedokáže 
nabídnout žádný rival. A ještě 
má pořád v sobě tu ďábelskost 
typickou pro rakouskou znač-
ku, kterou ale dává najevo, jen 
když ho o to požádáte. KTM 
mění přístup, možná byste měli 
na jaře Duka také zkusit… 

Za pozvání na testování 
děkujeme � rmě KTM Central 
East Europe.
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Není to agresor, 
řádit však pořád umí

Kátéemka pro 
každý den

Kompromisy kvůli ceně, 
ale funguje na 1KTM 690 Duke 2012

DOPLŇKY Z KATALOGU POWERPARTS
Ani by to snad nebyla KTM, kdyby už od počátku neměla pěkných pár doplňků v kata-
logu PowerParts. Pomocí nich si ze svého Duka můžete udělat buď výrazně cestovnější, 
nebo naopak sportovnější stroj. Jen pro nástin možností: trojice měkkých kufrů, hliní-
kové bástry, spojler pod motor, padáky, různé samolepky, vykousaný brzdový kotouč, 
průhledný kryt airboxu, brýle frézované na CNC, krátký držák RZ, sportovní sedlo, buď 
jen koncovka, nebo rovnou celý výfukový systém od Akrapoviče, a hlavně kit na zvět-
šení objemu až na 730 kubíků!

TECHNICKÉ ÚDAJE

KTM 690 Duke

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
jednoválec, OHC/4, vrtání × zdvih 
102 × 84,5 mm, kompresní poměr 12,6:1, 
dvě svíčky, vstřikování Keihin, elektronický 
plyn ride-by-wire, tři motorové mapy 
(Standard/Sport/Comfort), elektrický startér, 
antihoppingová spojka APTC, šestistupňová 
převodovka, sekundární převod řetězem

Podvozek: chrommolybdenový příhradový 
rám, vpředu nenastavitelná USD vidlice WP 
∅ 43 mm, zdvih 135 mm, vzadu hliníková 
kyvná vidlice s tlumičem WP s nastavitelným 
předpětím, zdvih 135 mm, brzdy Brembo 
s ABS Bosch 9M+ vpředu kotouč 
∅ 320 mm, čtyřpístkový radiální třmen, 
vzadu kotouč ∅ 240 mm, jednopístkový 
třmen, pneu Michelin Pilot Power One 
vpředu 120/70R17, vzadu 160/60R17, lité 
ráfky 3,50“/5,00“

Rozměry: sedlo 835 mm, rozvor 1466 
+/- 15 mm, úhel řízení 26,5°, stopa 
115 mm, světlá výška 192 mm, nádrž 14 l 
(3,2 l rezerva), olejová náplň 1,7 l

Objem 690 cm3

Výkon 51,5 kW/70 k@7500

Točivý moment 70 Nm@5500

Hmotnost 160 kg (provozní)

Cena 192 700 Kč

VERDIKT

KTM 690 Duke
Motor 8/10
Podvozek 7/10
Brzdy 7/10
Ovladatelnost 9/10
Město 7/10
Cestování 5/10
Sport 7/10
Výkon/Cena 7/10

ZMĚNA 
PŘÍSTUPU

CO JE NOVÉHO Dvousvíčkové zapalování
Každá svíčka má svou vlastní zapalovací mapu 
a spalování je nyní tak efektivní, že agregát nepřišel 
o výkon, a přitom splňuje normu Euro 4 i 5 a spotřeba 
klesla o 8–10 procent.

Elektronický plyn ride-by-wire
Jako první v dané kategorii a ještě to není žádný polo- 
systém, ale plně elektronická záležitost. Z plynové 
rukojeti jdou akorát dráty, rukojeť vrací pružina na 
řídítku. Tři motorové mapy, mnohem hladší chování.

Motor
Plnotučná šestsetdevadesátka 
vycházející z předchozího Duka R. 
Servisní interval prodloužený na 
10 000 km.

Sedlo
Komfortní, o 30 mm nižší než 
dříve. V nabídce je i snižující kit 
na 800 mm.

Rám
Nový, vážící 8 kg, 
práškově lakovaný.

Podsedlový rám
Unikátní hliníkový podsedlák 
ze dvou sešroubovaných kusů 
je součástí designu.

Kompaktnost
Centralizace hmoty ve své pokročilé formě. 
Perfektní rozložení hmotnosti 50/50, nejnižší 
váha a nejlepší poměr kilogramů na koně 
mezi konkurencí.

ABS
Chytrá krabička 9M+ od Bosche, 
kterou KTM letos nově uvedla 
v SM T a pro příští rok ji obdrží 
i SM R. Sportovní záležitost.

Přístrojovka
Stejná jako na ostatních Káteemkách, 
ale tady má jiný podklad otáčkoměru 
a namísto vnější teploty ukazuje 
zařazený kvalt.

Úplně nový vzhled znamená úplně 
jinou motorku než doposud

Dukáč je fešák už v základu, 
natož pak tenhle vytuněný

Není to taková kousavka 
jako u předchozích 

generací, ale má 
vypínatelné ABS a brzdí 

hodně pěkně

váha a nejlepší poměr kilogramů na koně 
mezi konkurencí.

Ukazatel zařazeného kvaltu, to vám je 
u nabušeného jednoválce věc...

18 let, 30 000 prodaných kusů

1992 – 620 Duke

Šok – KTM přichází se strojem, který není 
primárně určen do terénu!

1999 – 640 Duke II

Vévoda se přestává tvářit jako supermoto (lité 
ráfky, laufy pod sedlem, designová maska), ale 
posaz je pořád dost endurový.

2008 – 690 Duke

Nádherná designovka, skutečný nahatý 
roadster, ani náznak terénních ambicí. Nový 
motor 654 cm3, výfuk pod ním, radiální brzdy, 
krásná kyvka…

2010 – 690 Duke R

Erková verze měla ještě lepší podvozkové 
komponenty, neuvěřitelné brzdy a poprvé 
objem plných 690 kubíků. Joj, jak já se s ní 
vyřádil na Sachsenringu!

PLNOLETÝ DUKE


