
Je to tak. Podíváte se na Hy-
permotarda a řeknete si: pa-
rádní motard. Ale on je to ve 
skutečnosti spíš takový fun-

bike, se kterým si normální motor-

kář užije dri� ů asi jako s transfor-
mátorem. Pak se podíváte na Moto 
Guzzi, pod sedlem napsáno Sport, 
jenže on je to spíš takový cestov-
ní roadster, v opravdu sportov-
ní jízdě mu něco brání, například 
hmotnost jako lokomotiva. Ono 
se všechno možná odvíjí i od toho, 
že Hypermotard je vlastně pře-
vlečená Multistrada a Moto Guz-
zi Sport zase transformovaná Bre-
va. A ještě něco mají společného: 
obě motorky nejsou tuctovky pro 

běžné, spotřební motorkáře, tohle 
jsou motorky pro fajnšmekry.

Na první pohled
Víc motorkářů osloví spíš Hy-
permotard. Někoho motorem, 
starým známým z Multistra-
dy, dvouválcem se vzduchovým 
chlazením s desmodromic-
kým rozvodem a � lharmonic-
kým zvukem, ale drtivou větši-
nu Hyproš nachytá na své sexy 
tvary. Tady exceluje, ta motor-
ka je prostě nádherná. Když ne-
stojí v garáži, chcete ji mít aspoň 
jako modýlek. A přestože desig-
nér Hypermotarda Pierre Ter-
blanche, už když ho tvořil, věděl, 
že odejde (protože mu nechtě-
li svěřit vývoj 1098), nebo spíš 
že bude odejit (za Multistradu 
a 999), budiž mu Hypermotar-
dem odpuštěno. Odpustila mu 
i Asociace motocyklových desig-
nérů, která Hyproše ocenila Best 
designem, odpustili mu novináři 
i čtenáři, když ho posadili na nej-
vyšší stupínek v Bike Of � e Year 
2008 v jeho kategorii. Máte pro-

stě pocit, že designéři dělali snad 
i kolečka v převodovce. 

Moto Guzzi Sport je rozdělo-
vací motorka, motorkáře rozdě-
luje na dva tábory. Na ty, co ji 
vzývají, pro které je to srdeční 
záležitost, kteří milují její tradi-
cionalismus, distingovaný zvuk 
a zdravý zátah motoru, její vy-
brané jízdní chování, a třeba i ty 
bílé budíky s číslicemi jak z ba-
biččiných pendlovek. Druhá část 
motorkářů, která do Moto Guz-
zi ještě nedospěla, ji zase naopak 
nemusí, pro ně je těžká a nudná. 
Ale ta schopnost polarizace také 
o něčem svědčí. Mimochodem, 
když jsme byli u toho designu, 
víte, kde zakotvil Pierre Ter-
blanche po odchodu z Ducati? 
Modří už vědí – u Moto Guzzi.

Bez předku
Sednete na Hyproše a napoprvé 
dvakrát „ups!“ První „ups“: bací 
vás – ne do očí, ale do zadku – 
děsně tvrdé sedlo. Druhé „ups“ 
je zjištění: kde mám, sakra, pře-
dek? Jo, holenkové, za krásu se 
platí a vy si musíte zvyknout, že 
nevidíte ani blatník, ani přední 
kolo, motorka prostě končí pří-
strojovkou a vy jedete s pocitem, 
že vám kolo i vidlici někdo šlo-
hnul. Zrcátka na koncích řídítek 
na rozdíl od povídaček celkem 
fungují, jsou v podstatě i klidná, 

jediná blbá věc je, že pokaždé, 
když je zaklapnete, třeba v kolo-
ně, a chcete je pak znovu otevřít, 
musíte je znovu seřídit.

Úžasný je motor. Bez vibrací, 
necuká, táhne, kde táhnout má, 

už od 40-50 km/h, navíc sám si 
říká, kde máte řadit. Je fakt pří-
jemný, doslova sladký. A ať jede-
te rychle, nebo pomalu, pokaždé 
se cítí dobře. Motorářům Duca-
ti skládám poklonu. Tu ale ne-
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Svět chce být klamán

Jakkoli pitomý se může zdát nápad postavit proti sobě dvě tak rozdílné 
motorky, pár společných věcí nepopřete. Obě jsou to italská véčka, obě mají 
to, čemu se říká charakter (u Guzziny koule), obě mají pečeť určité přidané 
hodnoty a obě klamou tělem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Ducati Hypermotard 1100 (2009)

Motor: příčně uložený čtyřdobý, vzduchem 
chlazený dvouválec V90°, OHC/2 desmo, 
vrtání × zdvih 98 × 71,5 mm, kompresní 
poměr 10,5:1, vstřikování Marelli ∅ 45 mm, 
elektrický startér, suchá vícelamelová 
spojka, šestistupňová převodovka, 
sekundární převod řetězem

Podvozek: příhradový rám z ocelových 
trubek, vpředu USD vidlice Marzocchi 
∅ 50 mm, zdvih 165 mm, vzadu 
hliníková kyvná jednostranná vidlice 
s tlumičem Sachs, zdvih 141 mm, obojí 
plně nastavitelné, brzdy Brembo vpředu 
2 kotouče ∅ 305 mm, čtyřpístkové 
radiální třmeny, vzadu kotouč ∅ 245 mm, 
dvoupístkový třmen, pneu vpředu 
120/70ZR17, vzadu 180/55ZR17, lité ráfky 
3,50”/5,50”

Rozměry: délka 2120 mm, výška 
1155 mm, sedlo 845 mm, rozvor 1455 mm, 
úhel řízení 24°, nádrž 12,4 l

Objem 1078 cm3

Výkon 66 kW/90 k@7750

Točivý moment 102,9 Nm@4750

Hmotnost 179 kg (bez náplní)

Cena 259 000 Kč 

 (model 2010: 299 000 Kč)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Moto Guzzi 1200 Sport 4V

Motor: podélně uložený čtyřdobý, 
vzduchem chlazený dvouválec V90°, OHC/4, 
vrtání × zdvih 95 × 81,2 mm, kompresní 
poměr 11:1, vstřikování Weber ∅ 50 mm, 
elektrický startér, suchá jednolamelová 
spojka, šestistupňová převodovka, 
sekundární převod kardanem

Podvozek: dvojitý kolébkový rám, 
vpředu teleskopická vidlice ∅ 45 mm, 
zdvih 120 mm, vzadu jednorammená 
kyvná hliníková vidlice s jedním tlumičem, 
zdvih 140 mm, obojí nastavitelné předpětí 
a odskok, brzdy Brembo vpředu 
2 kotouče ∅ 320 mm, čtyřpístkový třmen, 
vzadu kotouč ∅ 282 mm, dvoupístkový 
třmen, pneu vpředu 120/70ZR17, vzadu 
180/55ZR17, lité ráfky 3,50”/5,50”

Rozměry: délka 2195 mm, šířka 840 mm, 
výška 1160 mm, sedlo 800 mm, rozvor 
1495 mm, úhel řízení 25°, stopa 120 mm, 
světlá výška 185 mm, nádrž 23 l (4 l rezerva)

Objem 1151 cm3

Výkon 77 kW/105 k@700

Točivý moment 105 Nm@6750

Hmotnost 240 kg (bez náplní)

Cena 269 900 Kč (319 900,- ABS)

2010 HYPERMOTARD 1100 EVO

My jsme v testu měli ještě minulou ver-
zi, ale rok 2010 přinesl Hypermotardu 
tolik změn, že oprávnily i přívlastek Evo. 
Motor už není Dual Spark, nýbrž má jen 
jednu svíčku na válec, a vstřikování Sie-
mens nahradilo předchozí Marelli. Vyš-
ší je komprese (11,3:1) a výkon se zvedl 
o pět koní. Točivý moment zůstal stejný, 
ale posunul se o 1000 otáček výš, tak-
že v kvaltech můžete vydržet déle. Vyš-
ší výkon si vyžádal nový chladič oleje 
s chladicí plochou o 85 % větší, jiný je 
i sekundární převod.

Pérování zůstalo beze změny, pou-
ze vylepšená verze Evo SP má přední 
Marzocchi vyšší o 50 mm a vzadu Öh-
linse. Tím se zvedla i motorka, závodní-
ci potřebují vyšší světlou výšku. K tomu 
se tedy ještě zvýšila i řídítka o 20 mm. 
Přístrojovka s bílým podsvícením je 
nyní podobná Ducati Streetfighter. Pří-
jemnou zprávou je hmotnost , která šla 
dolů o sedm kilo, u Evo SP ještě o kilo 
míň, díky kovaným kolesům.

Hypermotard je 
přesně vo tomhle



složím podvozku, který dělá to, 
co dělaly motorky před 20 lety – 
řízení je dost nervózní a od ně-
jakých 150 km/h má tendenci 
k rozkmitání. Zkuste si třeba při 
jízdě rukou bacit do řídítek – ne, 
raději to nezkoušejte, to kmitání 
se totiž nechce moc zastavit. 

Když plynule, tak rychle
Uložíte se do sedla a dvakrát „ups!“. 
Za prvé řídítka – jsou tak daleko, že 
vás to natáhne přes celou monu-
mentálně sochanou nádrž dopředu 
až do bodu, který je pro vlastníky 
menších postav už trochu moc. Jste 
sice natažení, ale nesedíte nepří-
jemně, jen bude lepší zapomenout 
na kolínko. Ono to jde, ale Guzzi-
ně víc svědčí takový ten � uidní jízd-
ní styl. A druhé „ups“ je spojka, já 
oslík zapomněl, že Guzzi je motor-
ka pro skutečný chlapy, takže sílu 
v levé ruce zdvoj- či ztrojnásobit.

Moto Guzzi Sport 1200 4V těží 
ze svého motoru. Když už do něj 
továrna transplantovala čtyři ven-
tily na válec, tak proč ho postup-
ně nedávat do stále více modelů? 
Sportka, Griso, Norge, Stelvio... 
Tenhle motor tlačí motorku před 
sebou bez jakéhokoliv soucitu, bez 
zakolísání, ale nikoli hrubě, je ne-
uvěřitelně pružný a táhne bez cu-
kání už od 2000-3000 otáček, ve 

kterých můžete jen tak bloumat 
krajinou. Silná stránka Sportky je 
totiž v plynule jetých zatáčkách. 
A jakmile si jednou zvyknete na 
její rozměrnost a hmotnost a zjis-
títe, že Guzzina vlastně sedí velmi 
dobře, dá se jet i rychle, s ručičkou 
surfující po celém rozsahu bílého 
otáčkoměru vlevo.

Město, a zejména průjezdy ko-
lonou se naopak mění v ekvilibris-
tiku. Jednak vám ze spojky umdlé-
vá ruka, jednak máte opečené nohy, 
ale hlavně vás každé přidání plynu 

pošle doprava, jako každá motor-
ka s podélně uloženým motorem. 
Velmi dobře funguje šestistupňo-
vá převodovka, kvalty (kromě neu-
trálu) tam padají jako za odměnu. 
Brzdy by byly výborné, kdyby se 
nemusely potýkat s tolika kily, na-
štěstí jim pomáhá opravdu veliký 
brzdný účinek motoru.

Ta nebo ta?
Já mám jasno, já bych šel do Hypro-
še, a to tak, že bych ho fakt chtěl. 
Kvůli jeho nízké hmotnosti, ovla-
datelnosti, hravosti, perfektnímu 
motoru a nepopiratelnému sexap-
pealu, prostě se mi líbí a navíc je to 
moje krevní skupina, zvlášť když 
dozadu místo původních dvou 
laufů nasadíte karbonového Akra-
pa. Navíc když právě teď u Ducati 
mají ještě poslední dva kusy Hy-
prošů 2009, jeden standard a jed-
no esko, a za velice zajímavý pe-
níze. Ale co vám tady budu plkat, 
co bych bral já, na tyhle dvě mo-
torky už stejně máte svůj vlast-
ní názor a pro Guzzisty má Sport 
1200 4V takovou spoustu půvabů, 
že není co řešit. Obě motorky jsou 
totiž natolik rozdílné, že si poprav-
dě neumím představit, že by se ně-
kdo rozhodoval zrovna mezi nimi. 
Hyproš Evo stojí ve standardu 299, 
v espéčku 355 000 Kč. 

Motocykly do testu zapůjčily 
� rmy A Spirit a Moto Italia.

7ČESKÉ MOTOCYKLOVÉ NOVINY6. květen, 18/2010

 MG – srdeční  
záležitost

Hypermotard je 
prostě sexy

Dvakrát italský design, a přesto dvě naprosto rozdílné přístrojovky
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»www.ktm.com

V KTM najdeš motorku p esn  podle svých sn . 
Lákají t  klikaté silnice horských p ejezd ? Anebo 
bláto, prach a kameny? Skryté lesní cesti ky? 
Nezáleží, kam chceš vyrazit, KTM má pro tebe vždy 
ideální motorku.  

Gezeigte Fahrszenen bitte nicht nachahmen, Schutzkleidung tragen und die Straßenverkehrsordnung beachten!

SPORTSPORTSPORT TRAVELTRAVELTRAVELTRAVEL

Prosím, nenapodobujte zobrazené jízdní úkony, vždy noste p ilbu a 

ochranné oble ení, dodržujte pravidla silni ního provozu!

KTM Group Partner

KTM 990 SM T
P irozený lovec zatá ek

KTM 690 ENDURO
Lehké enduro pro t žké výlety

KTM 990 ADVENTURE 
990 ADVENTURE R

Sv tob žník

DO TERÉNU I NA ASFALT

JEDINE NÝ P ÍHRADOVÝ RÁM

DLOUHÉ SERVISNÍ INTERVALY

SUPERMOTO NA DLOUHÉ TRAT

RADIÁLNÍ BRZDY BREMBO

V ROCE 2010 TAKÉ V BÍLÉ BARV

AGILNÍ DVOUVÁLEC DO V

NÍZKÁ HMOTNOST PROTI KONKURENCI

OBROVSKÁ NABÍDKA ORIGINÁLNÍCH 
DOPL K  POWER PARTS

PRVOT ÍDNÍ TERÉNNÍ SCHOPNOSTI

JEDEN VÁLEC, 63 KONÍ
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VERDIKT

 Ducati MG
Motor 7/10 6/10
Podvozek  7/10 6/10
Brzdy  7/10 6/10
Ovladatelnost  7/10 5/10
Město  7/10 5/10
Cestování  4/10 6/10
Sport  7/10 5/10
Spolujezdec 3/10 5/10
Výkon/cena  6/10 6/10

PLUSMÍNUSY 
DUCATI

+ design, sexappeal, 
 čumnamně faktor
+ adrenalin 
+ obratnost, ovladatelnost

– malá nádrž

PLUSMÍNUSY 
MOTO GUZZI

+ motor
+ emoce, charakter 
+ nastavitelné pérování 
+ malá reakce kardanu

– hmotnost
– brzdy

Cifry jak z babiččiných pendlovek

Moto Guzzi vám umožní prakticky jen jednu 
jízdní polohu. Neříkám, že nepříjemnou


