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Nerad kolem sebe trou-
sím superlativa jako 
v reklamě na mycí 
prostředky na nádo-

bí, jejichž účinnost je zaručená 
a ještě vám ošetří ruce líp než 
krém dlaním určený. Nicméně 
v případě 990 SM T se jinak než 
v superlativech mluvit nedá. Je 
to unikátní stroj, který se zce-
la vymyká všem mašinám, na 
kterých jste kdy jeli. Motorka 
s vámi žije, dýchá, umí být ne-
smírně empatická – vcítí se do 
vás a udělá přesně to, nad čím 
zrovna přemýšlíte.

Bohužel empatičtí nebude-
te asi moc vy, až na palubce za-
mrká avízo k návštěvě servisu. 
Stroje KTM mají mezi neznalým 
lidem bohužel pověst ne zrovna 
chvalnou, ti, co je pomlouvají, 
většinou mávají transparentem 
KTM – Každý Týden Motor. 
Kdysi na tom něco bylo, dnes 
je vše jinak. KTM razí zkrátka 
jinou ideologii, která s sebou 
nese velký balík PRO a men-
ší (ale dražší) igelitku s PRO-
TI. Balík s plusy otevřete s na-
startováním, a když se svezete, 
reklamovat ho určitě nebudete. 
Igelitku s negacemi nebudete 
otevírat často, ale když už ano, 
opotí se vám čelo. Servis sto-
jí jednou tolik, co na normální 
japonce. Stroje KTM jsou, jak 
sama fabrika uvádí, závodní ná-
činí. A je jedno, jestli máte kros-
ku, okruhůru (RC8), adven-
tůru nebo jenom tůru (SM T). 

Především agregáty mají přede-
psaný náročnější servis, který je 
bezpodmínečně nutné dodržo-
vat, stejně jako třeba u Ducati. 
Když se tak děje a motorka se 
na servise nešidí, není důvod, 
aby dvouválcový 75° agregát 
LC8 svoji práci nedělal kvalitně 
až do důchodu.

Sportovní servis
KTM jednoduše razí jinou ces-
tu – na prvním místě se od stro-
jů žádá podání výkonu – vyhrát, 
pobavit. A jestli to stojí víc pe-
něz, tak s tím holt už musí uži-
vatel počítat. Kdo chce normál-
ní motorku, konstruovanou pro 
letitý život s malou údržbou, ať 
si koupí třeba Hondu. 990 SM T  
je nabroušené náčiní ověšené 
tím nejlepším, co mezi dílčími 
výrobci jednotlivých kompo-
nentů najdete (radiální Brem-
ba, podvozek WP, kormidla 
Neken…), což si také za jízdy 
začnete s úsměvem uvědomo-
vat. Tam, kde dovednosti nor-
mální i srovnatelného stroje 
končí, SM T teprve otevírá dve-
ře nevšedních zážitků.

KTM každopádně udělalo 
velký kvalitativní skok dopředu 
a jejich výrobků se není potře-
ba bát. Strach je samozřejmě 
nasnadě zvláště v našich země-
pisných oblastech, protože co 
Čech, to škudlil, takže spíš zá-
leží, od koho stroj koupíte, jak 
se o něj dotyčný staral a jak moc 
se snažil na servisování ušetřit. 
V KTM jsou opatrní a hodně 
servisních úkonů je až extrém-
ně přísných, přestože by sou-

částky vydržely déle, jejich vý-
měna je zkrátka předepsaná.

Motor stejný
Motor je od klikovky nahoru 
včetně válců, pístů, hlav a vstři-
kování úplně stejný jako v Ad-
venture 990, liší se pouze jinou 
palivovou mapou. Po mecha-
nické stránce je v agregátu jiné 
jen odstupňování převodovky. 
Někdo by mohl namítat, že je 
spousta jiných strojů, které se 
stejným nebo i větším výko-
nem nepotřebují tolik péče. Ne-
zbývá než souhlasit. Ovšem do 
chvíle, než se svezete. Na dne-
šek skromných 115 koní z lit-
rového dvouválce KTM mož-
ná rozruch nebudí, ale jakmile 
sednete a začnete tahat za plyn, 
budete jiného názoru. Motorka 
se chová jako lehká kroska, dáte 
na dvojku nebo trojku plný plyn 
a letíte po zádech. Motor jede 
v jakýchkoliv otáčkách, a to 
hodně. Lehká klikovka a divo-
ké namapování, lehoučce otá-
čecí plyn, lehoučce mačkací 
hydraulická spojka a neskuteč-
ný krouťák… Kdykoliv přidáte, 
motor nemešká a jede. Spotře-
ba paliva není nejmenší, ale kdo 
se nenechává unést, do sedmi se 
vejde také.

Mašina je hravá víc, než je ob-
vyklé, umí být klidná a stabilní, 
když nezávodíte, ale také dove-
de lítat brutálními drifty na ply-
nu i brzdách, jezdit úplně sama 
po předním, zadním, cestovat, 
dráždit kapotničky na okruhu. 
To vše umí. S radostí. Nekrou-
tí se, nemá problémy s lehkým 

předním kolem a kinklajícími 
řídítky při akceleraci ze zatáč-
ky, je výtečně stabilní, a přesto 
tak hravá. Zatáčky jí jdou samy. 
Můžete dělat, co chcete. Že jste 
netrefili přesnou stopu? Neva-
dí, fyzika jako by se dala troš-
ku obelstít.

Síly netřeba
990 SM T chce jet. Úplně to 
cítíte. Motor se točí lehoučce, 
jen málo plynu stačí k plynu-
lé a svižné jízdě. Převodovka 
řadí snadno a přesně, při tvr-
dém brždění nevnímáte žádné 
přesuny hmoty/hmotnosti na 
přední kolo. Mašina je skvě-
le vyvážená, tvrdé brždění ne-
budí dojem Karosy stavějící se 
na přední kola. Jako by podvo-
zek a rozložení váhy na přední 
a zadní kolo zcela eliminovalo 
nežádoucí situace, kdy se ma-
šina nahrbí a přestává být ři-
ditelná. SM T je jakoby samo-
řiditelné za všech okolností, 
a za tímto tvrzením si po letoš-
ním řádění v Bělé pod Bezdě-
zem na KTM Festivalu oprav-
du stojím.

Brzdy mají úžasný charak-
ter. Dají se ovládat jedním 
prstem, a to jak ve městě po 
dešti (jemný nástup, nekou-
šou), tak na motardové trati, 
kdy lítáte v pantech. Neměk-
nou a jejich účinnost a hlav-
ně nástup je další z unikátně 
empatických vlastností. Od 
letošního ročníku jsou sé- 
riově vybaveny výborným 
ABS od Bosche.

Jízda je nesmírně intuitiv-
ní, mašina o všem přesně in-
formuje, na nic si není potře-

ba zvykat. Já tento stroj osobně 
považuji za nejlepší sériový 
motardocesťák na této čím dál 
červivější planetě.

Resumé
Pro rejpaly: Kdyby KTM byly 
takové aušusy, tak na nich půl 
světa nejezdí expedice a ne-
vyhrává mistráky všemožné-
ho nejen terénního zaměření. 
Pro milovníky: KTM 990 SM T  
ukazuje jiný svět motorkaře-
ní, trošku dražší, ale o nespo-
čet úrovní zábavnější. 
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Second hand technická poradnaktM 990 SM t

Prosím poraďte, vím, že existuje 
spousta přípravků proti mlžení plexi, 
a taky Pinlocky, dvojitá plexi a neml-
žící plexi, ale existují nějaké ověřené 
způsoby, jak docílit antimlžení podo-
mácku nebo když jsem na cestách? 
 Petr D., Vlašim

Ano, způsobů jak levně nebo na 
cestách docílit, aby se plexi na 
přilbě nemlžilo, je hned několik:

Mýdlo
Vezměte obyčejné mýdlo a kus 
ho ponořte na několik minut 
do horké vody, aby změklo. Pak 
tímto změklým mýdlem potře-
te vnitřní stranu plexi (musí být 
předtím dokonale umyté) tak, 
abyste získali jemný film. Jakmile 
je vrstvička mýdla suchá, pečlivě 
ji vyleštěte měkkým hadříkem. 
Tento postup obvykle vystačí na 
několik hodin jízdy.

Tekuté mýdlo nebo Jar
Tekuté mýdlo nebo Jar funguje 
stejně dobře. Opět nanést jemný 
film, rozetřít a měkkým hadří-
kem rozleštit do sucha. Neopla-
chovat. Papírový kapesník není 
na rozleštění nejlepší, protože 

i nejjemnější papír může obsa-
hovat abrazivní složky.

Brambora
Tuhle techniku museli vymyslet 
zemědělci-motorkáři, ale fungu-
je to. Rozříznutou syrovou bram-
borou potřete vnitřní část plexi 
nebo brýlí. Stejně jako u před-
chozích způsobů nechte plexi 
uschnout a pak vrstvu rozleš-
těte měkkým čistým hadříkem. 
Pokud chcete, zbytek brambor 
si pak můžete dát k večeři, třeba 
se zakysanou smetanou a kousky 
slaniny :-).

Plivanec
Potápěči jinou techniku snad 
ani nepoužívají. Není pro faj-
novky, ale je velice levná a anti-
fog substanci máte vždy k dispo-
zici. Chce to prostě jen plivnout 
a rozleštit. Podle zkušeností ta-
hle technika v nouzi funguje, 
ale není tak efektivní jako ostat-
ní metody – účinek netrvá příliš 
dlouho.

autovosk
Téměř každý má ve své garáži 
nějaký vosk na leštění. Funguje 
to také docela dobře, jen neza-
pomeňte použít skutečně pouze 
vosk, a ne nějaký čisticí prostře-
dek s voskem, neboť ty obsahují 
abrazivní složky a mohly by plexi 
poškrábat. 

Proti mlžení plexi
Svoje dotazy do technické poradny 
zasílejte na poradna@cmn.cz

Připravil L. Záruba

Nová generace EMPATIE

Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
Kvalita, zpracování  
Výkon/Cena 

Václav Šťastný
vedoucí servisu Mot Art

Možná to bude pro mnohé překvapující, 
ale motory LC8 jsou docela držáky. Jez-
dí nám sem na servis několik cestovně 
používaných SM T, to nejojetější má asi 
60 000 km na tachometru a žádný pro-
blém s ním není. Je ale potřeba dodržo-
vat přísné a drahé servisní prohlídky. Ty 
má KTM předepsané po 7500 km – tehdy 
se dělá olej a filtr, KTM má ještě specialitu 
v podobě dvou sítek, které se musí aspoň 
čistit, lépe měnit. Nutné je po 7500 km 
také čistit přítlak spojky na motoru – vy-
čistit od nečistot a vyčistit nebo prohléd-
nout mazací trysku přítlačné tyčky. Kdo to 
nedělá, má problémy s tekoucí a pak již 
nefunkční hydraulikou – výměna je zby-
tečně drahá.

Po 15 000 km se mění obě dvě svíčky, kte-
ré jdou bohužel koupit jen u KTM (iridio-
vé NGK) a jedna stojí 700 Kč! A je nutno 
kontrolovat ventily, kvůli kterým se musí 
rozdělat půlka motorky. Ventily se dělají 
podložkami a opravdu po 15 000 km jiné 
podložky potřebují, u japonských strojů se 
vůle kolikrát nemění, ale u KTM se skoro 
vždy zvětšují. Motor pak samozřejmě na 
ucho klepe. Rozebrat se musí i komplet 
spojka a musí se proměřit lamely, plus 
se mění ještě vzducháč. Celý velký servis 
tak přijde na nějakých 9000 korun, což 
je zhruba jednou tolik, co u japonského 
stroje. KTM ale tvrdí, že vyrábí sportovní 
stroje, a aby nedocházelo ke zbytečným 
závadám, jsou servisní hodnoty nastave-
ny poměrně přísně. 990 SM T patří ke sku-
pině strojů, které se servisovat doma „od 
oka“ nevyplácí.

SeRviS a PRoBléMy

2009 – představení
2011 – sériově ABS

hiSToRie 

Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: 2009 – současnost

Cena: od 170 000 Kč

hodnocení

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, mazání 
se suchou skříní, olej Motorex 10W50, 
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)

SM T beru pořád 
za novinku, jenže 
na trhu už je dva 
roky. Ideální čas 
proklepnout tento 
unikátní fun-tourer 
v sekáči.

Brzdy patří k nejlepším

Skromná, ale logická palubka


