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Dnešní supersporty jsou 
tak vyhraněné, že na 
mnohých jsou registrač-
ní značky pouhou for-

malitou nutnou pro homologaci 
do závodů. Ducati je synony-
mum pro čistý sport, Triumphu 
se náramně daří na národních 
úrovních a zrovna letos pre-
miérově na Daytoně 675 „udě-
lal“ český titul v šestistovkách 
Vašek Bittman, no a cebro má 
tolik titulů mistra světa super-
sportů, že by je mohlo rozdávat 
na Václaváku a ještě by mu zby-
lo na pohledy příbuzným. Takže 
z představy, že před sebou máme 
více než 200kilometrový okruh 
českými necestami, mi zadek 
a zápěstí skučely bolestí už tý-
den dopředu. Dá se na některé 
z těchhle ultimativních záleži-
tostí vůbec jízdu v běžném pro-
vozu užít, nebo vám všechny do-
lámou kosti na prvním hrbolu?

Ducati do rychla
Začínáme městem. Nechávám 
galantně Kytí, aby si vybrala jako 
první, a ta neomylně bere cebro. 
Myšák je celý natěšený, až zku-
sí Triumpha, a tak protáčím pa-
nenky a beru klíčky od Ducati. 
Na 848 jsem jel po silnici před 
lety a moc si to nepamatuji, ale 
letos jsem už měl tu čest s velkou 
1198 a jestli chcete archetyp mo-
torky, která se vyloženě neho-
dí na městský provoz (a už vů-
bec ne, když se vás slunko snaží 

upéct a na Jižní spojce probíhá 
akce „kdo nestojí s námi, sto-
jí proti nám“), je to právě tahle. 
Osm-čtyři-osma je úplně stejně 
nepohodlná, nejvíc váhy máte 
na rukách, zadek vykopnutý na-
horu a zadní válec pod sedlem 
vám z mužské výbavy dělá vejce 
natvrdo, nicméně ještě netuším 
proč, ale není takový opruz jako 
na 1198.

Najíždíme na dálnici, říkám 
si, jak to hezky ubíhá, a přitom 
si motor jen tak brouká, kouk-
nu na budíky – a na 6000 otáček 
to dělá 170 km/h! Kvalty jsou 
opravdu hodně dlouhé, ale díky 
prostorné pozici a ergonomii, 
která je stavěná na rychlou jíz-
du, se za nízkým plexi dá tohle 
tempo vydržet docela dlouho. 
Motor není zdaleka takový zabi-
ják jako u 1198, ale krouťák mu 
nechybí, je pěkně pružný, jen při 
ubrání plynu moc nebrzdí.

Triumph hodně do sportu
Zastavujeme na benzínce a pro-
hazujeme se. Konečně Triumph, 
ještě jsem na něm nejel a sly-
šel vždy jen chválu. Tak uvidí-
me, jestli je to opravdu takový 
zázrak. První (a velké) překva-

pení, posazem je velice podob-
ný s 848. Je akorát kratší, ale ří-
dítka má taky hodně sportovně 
a je podobně vysoký, čili máme 
tady druhého nekompromisní-
ho sportovce. Drobně se liší ako-
rát sedlem – jestliže na Ducati je 
pouze nepohodlné, tady by se 
mělo dělat v dřevěném dekoru, 
jak je tvrdé.

Stačí pár metrů a detekuji 
hodně rychlou ovladatelnost, 
která je podpořená i použitý-
mi Pirellkami. Celá motorka je 
taková snadná, jen fakt prkno. 
Přitom bych neřekl, že vyslove-
ně nepohodlná. Co si vyslove-
ně užívám, je boží zvuk koncov-
ky Akrapovič (trochu nefér proti 
ostatním, ale zase je to jen kon-
covka) a už při rozjezdu zjišťuji, 
jak je zátah už odspodu neuvě-
řitelně plynulý. A hlavně ta síla 
– Daytona by měla mít ve 3500 
otáčkách už 60 newtonmetrů. 
Díky tomu, že kvalty jsou blíže 
spíše čtyřválcům (na šestku při 
7000 lehce přes 130 km/h), je 
odpal z místa raketový a ani to 
nemusíte moc točit, stačí takové 
to drn-drn-drn a jste fuč.

Přijíždíme do místa focení, 
kde už čeká Kuba s foťákem, 

a jdeme hned na to. Při 
tomhle blbnutí v jedné 
zatáčce se pečou brzdy 
a spojky dostávají za-
brat prudkými rozjezdy, 
a tady Triumph obstá-
vá na jedničku. Radiál-
ní Nissiny skvěle kotví, 
přesná tužší převodov-
ka s krátkým chodem 
a jasná spojka jsou taky 
dobré. Nejlepší ale je, 
jak Daytona zatáčí, je to rychlé 
až strmé, ale přitom dokáže leh-
nout a pěkně stabilně držet. Při-
tom to moc netočím, tak pět ti-
síc, a už to utíká.

Queen of zatáčka
Když se otáčím, mihne se kolem 
mě Myšák na 848: „Držel jsem tu 
brzdu až u řídítka a nic, ještě žes 
tam zůstal.“ Sedám zase na Du-
cati a překvapuje mě, jak mi pro-
ti Triumphu připadá prostorná. 
Teda ta brzda je v ostřejším na-
sazení fakt bídná, ne že by brz-
dila a pak vadla, ona je takhle 
tupá už od začátku. Na Monste-
ra možná dobrá, sem nepatří.

Jinak ale v dobré zatáčce je 848 
veliká zbraň. Je překvapivě agilní 
(ačkoli ne jako obě konkurent-
ky) a odpal z � eku má taky sluš-
ný. Není to moc na brblání, má 
tendence zdechnout, když neza-
plynujete, ale pak klidně stačí řa-
dit tak ve čtyřech tisících a už to 
je, díky dlouhým kvaltům, sluš-
ný kvapík. Pak se položí do za-
táčky a ááách, ta tam drží! Úplně 
máte pocit, že byste ji tam mohli 
nechat a jít si udělat kafe a ona 
by pořád držela, fakt super. Při 
otáčení akorát vadí, že si člověk 
skřípe ruce do kapoty, a co se zr-
cátek týče, s Triumphem soutěží, 
kdo je má víc na okrasu.

Zkouším ještě cebro a – tuhle 
motorku mám fakt rád a vždyc-
ky se mi na ní výborně jezdilo, 
ale přímé srovnání je tak kru-
té! Když přesednete z Ducati 
a Triumpha, všechno je takové 
rozměklé, nejen podvozek, ale 
i sedlo, jak když si kecnete na 
nafukovačku. Navíc ten posaz 
– otočený nahoru, stupačky vep-
ředu, řídítka vysoko, chtělo by 
se říct cesťák, ale na ten je CBR 
zase malé až miniaturní. Při roz-
jezdu vadí daleko spojka a hlav-
ně čtyřválec je proti těm dvěma 
odspodu totálně mrtvý, dokud 
netočíte deset tisíc, tak nežije. 
Průjezd zatáčkou poprvé je děs, 
mám hlavu snad až před kapo-
tou a připadám si jak na hou-
pačce. Pak si zvykám, ale pocity 
jsou prapodivné. Čekal jsem, že 
cebro bude cestovnější a ne tak 
silné odspodu, ale že bude roz-
díl takový…

Když opustíte dobrý asfalt
Máme dofoceno a pokračujeme 
po okreskách dál. Beru si 848 
a říkám si, jak je možné, že je až 
na motor skoro stejná jako 1198, 
a přitom tak úplně jiná. Ale na-
prosto. Však ji taky Ducati pre-
zentuje ne jako menší verzi, ale 
jako jinou motorku.

Jedenáct-devadesát-osma je 
na silnici naprostá blbost, ta mo-
torka se tam trápí, zatímco 848 se 
tady cítí jako ryba ve vodě. Úzká 
zadní guma dělá divy a motor je 
příjemný, po městě se dá pou-
žít trojka (60 km/h na 3000 otá-
ček) až čtyřka a bez spojkování. 
Dvouválec funguje měkce, jasně 
že ne jako čtyřválec, ale překva-
pivě mě to neomezuje tak, jak 
bych od ultimativního sportu 
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Z představy, že před sebou máme 
více než 200kilometrový okruh 
českými necestami, mi zadek 
a zápěstí skučely bolestí už týden 
dopředu

Jan Rameš
honzis@cmn.cz
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Tanec s vlky 
Na těchto motorkách máte vlka hned

V našem ČMN Prospeed Cupu je kategorie 
Sportbike, což jsou dvouvály do 850, třívály 675 
a čtyřválce do 650 cm3. Vzali jsme nejtypičtější 
zástupce a prohnali je – po silnicích! Na okruhu 
totiž umějí všechny, ale co když s nimi chcete 
i normálně jezdit?

VERDIKT

Ducati/Honda/Triumph
Motor 7/7/8
Podvozek 7/6/8
Brzdy 5/6/8
Ovladatelnost 6/8/7
Město 5/7/6
Cestování 4/6/4
Sport 7/6/8
Výkon/Cena 5/6/7

a jdeme hned na to. Při 

Malá, hbitá, pevná, 
s úžasnými brzdami

a geniálním
motorem. Vše, co se 

o Daytoně 675 
říká, je pravda

Přístrojovka Triumphu toho ukazuje 
nejvíce, ale ne nejpřehledněji

aneb
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čekal. Stejně tak podvozek – tvr-
dý, ovšem ta motorka mi svým 
charisma dává dostatečnou sa-
tisfakci. Je nepohodlná, ale ne 
tolik, jak jsem čekal. A když se 
jede svižně, tak je naopak i cel-
kem pohodlná, protože je pro-
storná. Velká 1198 člověka roz-
čiluje, tohle ne.

Přesedám na Triumpha 
– dobrý asfalt a rychlé svezení už 
mám za sebou, co vesnice? No, 
začínám čuchat vítěze testu. I ty 
nejdivočejší vingly ve vesnicích 
Daytona dává s jedním prstem 
na spojce a druhým v nose, je 
vysoká a tvrdá, ale hrozně dob-
ře ovladatelná a mně to úžasně 
sedí. Nepřestává mě překvapo-
vat síla motoru, na šestku točíte 
klidně pod dva tisíce a 50 km/h, 
a jen dáte plyn, tak se tříválec 
krásně sbírá. Ducati se tou do-
bou víc klepe (navíc takhle níz-
ko se jí fakt nechce), i když teda 
taky jede, a Hondě to sice neva-
dí, ale zase vůbec nejede.

Dej kobylám ovsa…
Je čas spočítat Triumphu koně. 
Skopávám kvalty na dvojku a to-
čím do omezovače, tlumič řízení 
má co dělat, ale výkon a hlavně 
jeho průběh je fantastický – ne-
cítím žádné propady, pěkně od-
spodu nahoru, až bych řekl, že 
výkon kulminuje buď těsně před 
omezovačem, nebo je ten vršek 
tak pěkně plochý. Někde za pat-
náctkou zadrká omezovač, ale 
klidně to člověk může držet až 
tam a jede to furt. Neřekl bych, 

že Honda pojede tolik (což se 
ovšem za chvíli spletu) a uvidím, 
jak Ducati.

Tak si ji beru, dávám za dvě, 
překonávám díru v pěti tisících 
(je tam, a citelná), a jestli se tady 
něco podobá urvanému vago-
nu, tak právě 848. Nahoře, tak 
sedm, osm až deset tisíc, to jede 
vážně dobře, motor duní, jen za-
lehnout… ale pak zabrzdit, a to 
je problém. Brzda sice už není 
přehřátá, ale stejně, tohle je mi-
zérie.

Jdu dát Hondě opravný po-
kus. V rychlé táhlé zákrutě mi 
nesedla, jak si povede v normál-
ním provozu? Podle očekávání 
je nejpohodlnější, ale má tako-
vý víc svázaný posaz, připadám 
si jak na minibiku. Aspoň že to 
tolik nedrncá. Co mě nepříjem-
ně překvapuje, jsou vibrace do 
stupaček i řídítek v režimu ko-
lem 7000, kde se většinou pohy-
bujeme.

Zkouším taky vzít pořádně za 
plyn a tumáš čerte kropáč, ono 
to najednou sviští! A jak. Fakt 
mě to dostává, Honda vystrku-
je drápky a podobá se malému 
projektilu. Kde konkurentky po-
skakují, tam cebro nerovnosti 
pěkně žehlí a hlavně tlumič ří-
zení, ten funguje parádně. Du-
cati nemá žádný (potřebovala 
by), Triumph spíš alibistický, ale 
tohle elektrohydraulické náči-
ní fachčí. Ovladatelnost Hondy 
bude kvůli její velikosti (či spíše 
maličkosti) lepší pro menší lidi, 

ale mně víc sedí hbitější 
Triumph. Dlužno podot-
knout, že ten je obutý na 
skorozávodních gumách, 
zatímco cebro má běžné 
sportovní.

Bok po boku s plným 
plynem
Vracíme se domů a využí-
váme opět dálnici. A tak 

zkoušíme akceleraci, ze 
stovky na trojku. Od-
mávnuto, já letím na 
Triumphu a čekám, že 
Honda zůstane vzadu 
a Ducati mě převálcu-
je – jenže ta mizí doza-
du a svištíme s Hon-
dou vedle sebe úplně 
nastejno! Brzdíme ně-
kde u dvou stovek, pořád bok po 
boku. „Já tam měl málo otáček, 
až když se to rozmotalo, tak jsem 
vás začal dojíždět,“ hlásil Myšák 
na Ducati. Tou dobou tam měl 
něco přes 5000, zatímco Trium-
ph i Honda výrazně víc.

Dáváme ještě zkoušku pruž-
nosti, tam nám ta počáteční 
rychlost padá dokonce až na 
90 km/h, a tady je to zase úpl-
ně jinak – Triumph opět jde do-
předu, ovšem jen těsně násle-
dovaný Ducati, naopak Honda 
úplně propadá: „Dala jsem plyn 
– a ono se nestalo vůbec, ale vů-
bec nic! Jen jsem koukala, jak mi 
ujíždíte. Až za chvíli se to zača-
lo rozmotávat, ale to jste už byli 

fuč,“ popisovala pocit zmaru 
Kytí.

Malou motokrosovou vlož-
kou se vracíme zpátky domů. 
Praha, kanály, Ducati topí pod 
zadek, Honda nejvíc hřeje mo-
torem, Triumph hvízdá přívě-
rou někde pod pěti tisíci, jako 
kdyby byla rezavá. Už podruhé 
dnes tankujeme, všechny motor-
ky berou překvapivě podobně – 
nejmíň Honda pod pět, nejvíc 
Ducati 5,5.

Dnes vítězí Triumph
Jsme zpátky v redakci, ne přímo 
čerství jako rybičky, ale také ne 
zničení, jak jsem původně před-
pokládal. Sumarizujeme: Kytí 
překvapivě nesedí Triumph vů-
bec ničím, ale cebro ji taky neo-
slovilo, a tak na první místo dává 
Ducati, i když jí třikrát chcípne, 
než vyjede od benzínky.

Já s Myšákem necháváme 
jednoznačně vyhrát Triumpha. 
Protože super brzdí, tříválcový 
motor je prostě famózní, převo-
dovka taky povedená, ovladatel-
nost boží, přitom pěkně spor-
tovní. Na Daytonu je odevšad 
slyšet jen samá chvála a ověřili 
jsme si, že to nejsou nesmysly. 
Hodně okruhová motorka, při-
tom na jízdu po běžných silni-
cích pořád dost schopná. A má 
nejkomplexnější, i když ne úpl-
ně běžnou přístrojovku, která 
umí zobrazit i průměrné a oka-
mžité rychlosti a spotřeby, zkrát-
ka kdeco, a jako jediná nabízí 
zařazený kvalt (Honda má jako 
jediná palivoměr, Ducati lap ti-
mer, stejně jako Triumph). Ako-
rát v té černé barvě je prostě oš-
klivá. Hlavně čumák vypadá jak 
mořská potvora, která dostala 
pěknou ránu pádlem seshora. 
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 Právě ses po 

63 dnech vrátil 
a máš za sebou pě-
tadvacet tisíc kilo-
metrů. Kam vedla 
tvoje cesta tento-
krát?
V rámci dlouhodo-
bého testu BMW F 
800 GS jsem usku-
tečnil dlouho vyhléd-
nutou dálkovou jíz-
du do Vladivostoku. 
Měla být ale odlišná 
od těch, které absol-
vovalo několik kolegů 
přede mnou – napro-
sto sám, náročnou severní trasou 
podél železnice BAM a i zpáteč-
ní cesta byla v sedle motocyklu. 
Přitom nejvýchodnějším bodem 
nebyl Vladivostok ani Nachod-
ka, ale pláž Olga, ležící naproti Ja-
ponsku.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Tedy rekord, který si za-

slouží pořádné přivítání?
Trasu evidovala agentura Dobrý 
Den, a zda bude zapsána jako re-
kord, se teprve ukáže. Zato při-
vítání v rodné Uhříněvsi bylo 
bombastické. Je pro mě poctou, 
že u toho byl pan starosta Milan 
Coller a nechyběl ani známý Uh-

říněvák a příznivec jedné stopy, 
Vašek „Noid“ Bárta.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Jak cesta probíhala?

To peklo podél BAMu nikomu 
nepřeji. Absence silnic i mostů, 
neustálé brody, jízda po krajích 
pražců, každý den dřina. Potom 
obrovská radost, že jsem to pře-
žil, ujel a i přes nezaviněnou ha-
várii v Chabarovsku se s motocy-
klem, který má v tuto chvíli najeto 
122 500 km za 21 měsíců, vrátil 
domů bez jediné závady.

 Zpovídala a fotila při příjezdu 
 Jana Přibylová
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Ducati a Triumph 
jsou si podobné

Čistě silniční test 
vyhraněných okruhovek

Honda je 
úplně jiná MINIROZHOVOR

ŽENSKÝ POHLED
Na RR jsem se, coby majitelka letitého 
CBR600F Sport, móc těšila. Při testová-
ní modelu 2007 mi přišlo jako dokonalé 
a byla jsem zvědavá, jestli se časem můj 
názor změnil. Pravda, změnilo se i erer-
ko. Z čistě ženského pohledu musím kon-
statovat, že ta modrá mu nesluší. Je to asi 
tak sexy, jako bychom si k vyzývavě čer-
venému topu vzaly modré tepláky s gu-
mou pod patu! :-) Ale na barvy to nejezdí, 
takže dál. Ze tří testovaných zalehávaček 
je tato suverénně nejholkovatější. Nízké 
a měkké sedlo, stupačky víc vepředu a vý-
borně fungující štítek (ještě při 180 poho-
da) můžeme nazvat dívčími faktory. Při-
dáme-li k tomu výborně fungující brzdy 
s ABS, máme tu dívčího favorita. Ale je-
likož všude je nějaké „ale“, oproti Daytoně a 848 je RR při průjezdu zatáčkou míň po-
slušné a po 200 km mi dost vadila i tuhá spojka. Přesto je z těchto tří supersportů ten 
nejcestovnější.
Ó Daytono! Tak krásný design, kdybys nebyla celá černá. Taková slabá červená linka, jak by 
ti slušela... A ten zvuk – nejezděte blízko maminek s kočárky, nebo vás budou brzy nená-
vidět. Tento tříválec vyžaduje stejně jako dvouválcová 848 víc plynu na rozjezdu (o čemž 
jsem se, zvyklá z čtyřválců, několikrát přesvědčila), zato vám pomůže krásně měkká spoj-
ka. Posaz je čistý sport. Tvrdá pryčna nakopnutá dopředu, tvrdé odpružení, ruce hodně 
zalomené, vysoké sedlo. Nepohodlná na cesty, zato velice účinná na sportovní jízdu. V za-
táčkách vede lépe stopu než cebro. Sportovní duše pro dynamické kuše.
A misska nakonec. Krásná, štíhlá, vysoká a sexy. Upřímně – na jízdu na téhle motorce 
jsem se těšila nejméně. Čekala jsem, že to bude taková ta nepoddajná problémová hol-
ka. Ovšem mé první svezení bylo při focení zatáčky, kam prostě musíte vlítnout. A 848 
mě očarovala. Tak dobrý pocit při průjezdu zatáčkou jsem snad ještě nezažila. Ta motorka 
krásně vede stopu, je pevná a snad dokonce i opravuje jezdcovy chyby :-). Jen ty brzdy by 
mohly být lepší. Ale nadšení ze sportovní jízdy bylo pro mě takové, že jsem jí i odpustila 
její nechuť poskakovat městem anebo, nedej bože, jezdit pomalu.
 Květa Ramešová

DALŠÍ MODELY

Ducati je teď za výhodné peníze, protože pro 
rok 2011 je přichystán model 848 EVO s lepší-
mi brzdami, vyšším výkonem a tlumičem říze-
ní. Bude stát 359 (matná černá), resp. 379 tisíc 
(červená).
Honda nabízí své CBR600RR buď s běžným brz-
dovým systémem (za 305 000 Kč), nebo námi 
testované provedení s ABS. To je úplně jiné než 
na jiných strojích, brzdný tlak tady vytváří elek-
tromotor, také celá motorka váží o 10 kg víc.
Triumph je nejlevnější, dokonce i v zajímavé limitované Special Edition, která stojí o pouhých 
5000 korun více než základ. Nabízí pěkné bílomodré lakování s modře lakovaným rámem a bí-
lými proužky na ráfcích, karbonové díly a černé závodní páčky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Ducati 848

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
dvouválec V90°, DOHC/4, vrtání × zdvih 
94 × 61,2 mm, kompresní poměr 12:1, 
vstřikování Marelli s eliptickými hrdly, 
elektrický startér, šestistupňová převodovka, 
sekundární převod řetězem

Podvozek: ocelový příhradový rám, vpředu 
USD vidlice Showa ∅ 41 mm, zdvih 
127 mm, vzadu jednoramenná hliníková 
kyvná vidlice s tlumičem Showa, zdvih 
120 mm, obojí plně nastavitelné, brzdy 
Brembo vpředu 2 kotouče ∅ 320 mm, 
čtyřpístkové radiální třmeny, vzadu kotouč 
∅ 245 mm, dvoupístkový třmen, pneu Pirelli 
Dragon Supercorsa Pro vpředu 120/70ZR17, 
vzadu 180/55ZR17, lité ráfky 3,50“/5,50“

Rozměry: délka 2100 mm, výška 1100 mm, 
sedlo 830 mm, rozvor 1430 mm, úhel řízení 
24,5°, nádrž 15,5 l (4 l rezerva)

Objem 849 cm3

Výkon 98,5 kW/134 k@10 000

Točivý moment 96 Nm@8250

Hmotnost 193 kg (provozní)

Cena 349 000 Kč

TECHNICKÉ ÚDAJE

Honda CBR600RR C-ABS

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený čtyřválec, 
DOHC/4, vrtání × zdvih 67 × 42,5 mm, 
kompresní poměr 12,2:1, vstřikování PGM-DSFI 
∅ 40 mm, elektrický startér, šestistupňová 
převodovka, sekundární převod řetězem

Podvozek: hliníkový dvojitý páteřový rám, 
vpředu USD vidlice Showa ∅ 41 mm, zdvih 
120 mm, vzadu hliníková kyvná vidlice 
s tlumičem Showa, zdvih 130 mm, obojí plně 
nastavitelné, brzdy Tokico (C-ABS) vpředu 
2 kotouče ∅ 310 mm, čtyřpístkové radiální 
třmeny, vzadu kotouč ∅ 220 mm, jednopístkový 
třmen, pneu Bridgestone BT-015 vpředu 
120/70ZR17, vzadu 180/55ZR17, lité ráfky 
3,50“/5,50“

Rozměry: délka 2010 mm, šířka 685 mm, výška 
1105 mm, sedlo 820 mm, rozvor 1375 mm, úhel 
řízení 23,9°, stopa 98 mm, světlá výška 135 mm, 
nádrž 18 l (3,5 l rezerva), olejová náplň 3,5 l

Objem 599 cm3

Výkon 88,1 kW/120 k@13 500

Točivý moment 66 Nm@11 250

Hmotnost 194 kg (provozní)

Cena 329 900 Kč

TECHNICKÉ ÚDAJE

Triumph Daytona 675

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený tříválec, 
DOHC/4, vrtání × zdvih 74 × 52,3 mm, kompresní 
poměr 12,65:1, vstřikování ∅ 44 mm, elektrický 
startér, šestistupňová převodovka, olejová náplň 
3,5 l, sekundární převod řetězem

Podvozek: hliníkový dvojitý páteřový rám, 
vpředu USD vidlice Kayaba ∅ 41 mm, zdvih 
120 mm, vzadu hliníková kyvná vidlice 
s nastavitelným čepem a tlumičem Kayaba, zdvih 
130 mm, obojí plně nastavitelné (rychlá/pomalá 
komprese vpředu i vzadu), úhel řízení 23,9°, stopa 
89,1 mm, brzdy Nissin vpředu 2 kotouče 
∅ 308 mm, čtyřpístkové radiální třmeny, vzadu 
kotouč ∅ 220 mm, jednopístkový třmen, pneu 
Pirelli Diablo Supercorsa SP vpředu 120/70ZR17, 
vzadu 180/55ZR17, lité hliníkové ráfky 3,50“/5,50“

Rozměry: délka 2010 mm, šířka 700 mm, výška 
1120 mm, sedlo 830 mm, rozvor 1395 mm, 
statické rozložení hmotnosti 52/48 %, nádrž 17,4 l

Objem 675 cm3

Výkon 94 kW/128 k@12 600

Točivý moment 73 Nm@11 750

Hmotnost 186 kg (provozní)

Cena 270 000 Kč

Triumph. Dlužno podot-
knout, že ten je obutý na 
skorozávodních gumách, 
zatímco cebro má běžné 
sportovní.

Bok po boku s plným 
plynem
Vracíme se domů a využí-
váme opět dálnici. A tak 

Honda je v přímé konfrontaci 
ukrutně cestovní a musí se 
hodně točit. V maximu ale 
jede super

Trochu hračkárna, ale pěkně čitelná

Přestože vypadá jako 1198, je to 
úplně jiná motorka. Tvrdá, ale na 

silnici překvapivě příjemná

Na něco podobného 
kouká Casey v MotoGP...

„Tak dobrý pocit 
při průjezdu zatáčkou 

jsem snad ještě nezažila...“

848 EVO, to bude asi zbraň

Cebro bez ABS je i v těchto 
akčních barvách

Daytona SE je jen o pár kaček 
dražší než základ

V červené je pěkná, v modré se 
zlatými koly zajímavá, v limito-
vané modrobílé krásná, jen ta 
černá…

Ale kdo napřesrok?
Honda v téhle konkurenci svo-
je sportovní kvality neprokáza-
la. Ve srovnání s Ducati i Tri-
umphem cítíte, že udělat z ní 
okruhovku bude chtít víc než jen 
zalepit světla americkou páskou. 
Na druhou stranu je nejpoho-
dlnější, nejmíň žere a má ABS, 
což jsou pro silniční provoz dob-
ré argumenty. Jen to prostě není 
takový odvaz.

Ducati nás překvapila, jak 
je to prostorná silniční motor-
ka. Jasně, nejmíň pohodlná, ale 
ne tolik, abyste si řekli, že tohle 
fakt ne. Supersportovní motor-

ky jsou na silnici beztak na dvě 
věci, takže když už, tak aspoň 
tuhle, ta je navíc fakt pěkná :-).
Její motor je pro běžný provoz 
přívětivý a ovladatelnost solid-
ní, navíc má jakési těžko ucho-
pitelné charisma. Po právu tedy 
osm-čtyři-osmičce náleží druhé 
místo. Ovšem za rok to už může 
být jinak. Pro sezonu 2011 to-
tiž Ducati připravila model 848 
EVO, který kromě vyššího vý-
konu nabídne tlumič řízení 
a monoblokové brzdy z 1198! 
Jo, přesně ty věci, na které tady 
žehráme. Daytona může mít na-
přesrok obhajobu těžkou.  

Motocykly do testu zapůjčily 
� rmy Moto Italia, Honda ČR 
a Triumph Praha.

Jaroslav Šíma
Novinář, dobrodruh
a neúnavný cestovatel

Jarda Šíma (vpravo) po příjezdu se 
starostou Uhříněvsi Milanem Collerem


