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TEST

Brutální 
lyrika

Název alba Psích vojáků jsem si vypůjčil záměrně. Tahle 
motorka je totiž brutální jen svým názvem, jinak je to 
moc příjemná básnička…

Název Brutale získal ten-
hle naháč od MV Agus-
ty před drahnými lety 
a týkal se hlavně desig-

nu, který ve své době (mluvíme 
o roku 2001) byl skutečně pře-
vratný. Že podobné přední světlo 
má od té doby kdejaký japonec, 
to už je prostě vývoj. Dodnes 
Brutale platí za absolutní špičku 
ve své kategorii, a to má za sebou 
jen malé retuše. Tu největší před 
dvěma lety, kdy byla MV Agusta 
pod křídly Harley-Davidsonu.

Drobné retuše má za sebou i celá 
modelová nabídka. Z původní 
sedmsetpadesátky se stala postu-
pem času devětsetdesítka a loni 
byly tehdejší varianty 989 a 1078 
nahrazeny novými 990 a 1090. 
Letos potom přišla tato Brutale 
920, která má být svou příznivou 
cenou vstupenkou do světa MV 
Agusta.

Levná znamená špatná?
U prémiových značek je to s těmi 
„levnými“ modely vždycky tro-
chu vošajstlich. Nezdevalvuje-
te tím svou pověst, když uděláte 
levnou motorku, která zákoni-
tě bude muset být levná nejen 
na krámě, ale i v nakupovaných 
věcech, tedy v důležitých kom-
ponentech, jako jsou brzdy, od-

pružení, elektronika…? Bude to 
vlastně někdo chtít, nezůstane to 
pro milovníky značky póvl, kte-
rý by si nikdy nekoupili, a nao-
pak pro ty, kteří mají spadeno na 
japonskou velkoprodukci, stejně 
nakonec strašák italské (ne)spo-
lehlivosti a negativních stránek 
exkluzivity, kterou si navzdory 
příznivé pořizovací ceně nemo-
hou dovolit?

Přesně tyto otázky mi plynu-
ly hlavou, když jsme do Děčí-
na k dovozci mířili vyzvednout 
novou Brutale 920. „Sociální“ 
Brutale. MV Agusta za 280 ti-
síc, no chápete to? Bude to vů-
bec k něčemu, nebo to kromě 
vzhledu bude všude ošizené? Má 
to nejslabší motor, co na tom, že 
je to 921 cm3 a 130 koní, prostě 

je nejslabší. Zatím jsem na žád-
né MV Agustě nejel, ale své prv-
ní nahlédnutí do tohoto krás-
ného světa jsem si představoval 
v sedle něčeho ikonického, tře-
ba F4 a klidně té první 750 Oro 
(skromnost je mé druhé jméno, 
hihi), ale zrovna Brutale „za li-
dovku“… Byl jsem přesvědčen, 
že mě čeká zklamání. Takhle lev-
ná MV Agusta, to nemůže fun-
govat.

Za peníze hlavně koně
Jenže tyhle předsudky prameni-
ly z neznalosti. Až zpětně, poté, 
co mi nejmenší Brutale pořádně 
vytřela zrak, jsem si v klidu sed-
nul k počítači a začal studovat, 
čím se vlastně liší od svých vět-
ších a dražších sestřiček. Přesněji 

řečeno, co by mě coby potenciál-
ního kupce mělo přesvědčit, ne 
abych si koupil tuhle nejlevněj-
ší, nýbrž proč bych si vlastně měl 
kupovat ty drahé, když už tohle 
funguje tak pěkně.

Na první pohled devětsetdva-
cítku rozeznáte podle jednodíl-
ného sedla a předních blinkrů 
na vidlici místo v zrcátkách. To je 
jasná ekonomická volba, i když 
co do funkce to nemá žádný vliv 
a rozhodně bych tomu nedával 
sebemenší váhu. Motor je vlast-
ně u všech modelů stejný, jediné, 
čím se liší, je vrtání – objemněj-
ší modely je mají vždy o 3 mm 
větší. Jinak je vše stejné, dokon-
ce i řídicí jednotka s osmistup-
ňovou kontrolou trakce! Podvo-
zek – stejný. Přístrojová deska, 
ovládací prvky, vše je prostě stej-
né! Jediné, co naznačuje ekono-
mickou variantu, je výběr akorát 
ze dvou barev (černá, bílá), při-
čemž lakovaný je jen kryt nádr-
že a podsedlák, zbytek je v mat-
ném plastu, a černý rám, který 
hodně zaniká. Sestřičky jsou la-
kované všude a mají i hezčí rám. 
A vzadu pneumatiku o rozměru 
190/55.

Důvod, proč připlatit za ver-
zi 990R, je tedy čistě výkono-
vý (998 cm3, 139 koní, 106 Nm) 
plus za barvu. Dovozce momen-
tálně nabízí výrazné slevy, tak-

že 990R už nestojí 353, nýbrž 
rovných 330 tisíc, ale i tak je to 
o pade víc, než kolik dáte za 920. 
Já osobně bych klidně oželel těch 
devět koní a pár barevných plas-
tíků a ušetřené kačky projezdil. 

Jan Rameš
honzis@cmn.cz

foto: autor, Jakub Nič

TECHNICKÉ ÚDAJE

MV Agusta Brutale 920

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
čtyřválec, DOHC/4, vrtání × zdvih 
73 × 55 mm, kompresní poměr 13:1, 
vstřikování Magneti Marelli 5SM s hrdly 
Mikuni ∅ 46 mm, elektrický startér, 
šestistupňová převodovka, sekundární 
převod řetězem

Podvozek: ocelový příhradový rám 
s hliníkovými bočními tahy, vpředu USD 
vidlice Marzocchi ∅ 50 mm, zdvih 125 mm, 
vzadu jednoramenná hliníková kyvná 
vidlice s tlumičem Sachs, zdvih 120 mm, 
obojí plně nastavitelné, brzdy Brembo 
vpředu 2 kotouče ∅ 310 mm, čtyřpístkové 
radiální třmeny, vzadu kotouč ∅ 210 mm, 
čtyřpístkový třmen, pneu Pirelli Angel 
vpředu 120/70ZR17, vzadu 180/55ZR17, 
lité ráfky 3,50“/6,00“

Rozměry: délka 2045 mm, šířka 775 mm, 
sedlo 825 mm, rozvor 1430 mm, úhel řízení 
25°, stopa 103 mm, světlá výška 140 mm, 
nádrž 23 l

Objem 921 cm3

Výkon 96 kW/130 k@10 500

Točivý moment 95 Nm@8100

Hmotnost 190 kg (bez náplní)

Cena 279 000 Kč

Malá lehká obratná motorka 
bez „italských móresů“. 
A přitom má pořádné 
charisma

Jasně, monobloky jako z 1090RR to nejsou, 
ale pro silniční ježdění jsou tyhle brzdy adekvátní
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Verze 1090RR už je trochu z ji-
ného světa, má kovaná kola, mo-
noblokové brzdy, antihoppin-
govou spojku a rotační tlumič 
řízení a nabízí se momentálně za 
380 tisíc (původně 418), nicmé-
ně kdo není častým návštěvní-
kem závodních okruhů, kde je-
jích 144 koní a 112 Nm pořádně 
využije, tomu by možná bohatě 

stačila i ta 920. Ona to totiž vů-
bec žádná „sociálka“ není.

Hledání much
Přijíždíme do Děčína a – je to 
sexy motorka, fakt že jo. I v té 
černé. Rozhodně z ní nemáte 
pocit ošizenosti známý od jiných 
značek nabízejících více mode-
lů jednoho typu. Sedám na ni 
a jsem překvapený, jak je maličká 
a dobře padne do ruky. Čekám 
nějakou typickou italskou zra-
du, nějaké vítězství designu nad 
funkcí, zkoumám, kde co bude 
haprovat, a pořád na nic nepři-
cházím. Až po nějakém čase 
v sedle mi dojde, že pravou no-
hou stojím jen na půlce stupačky, 
ale nevadí mi to. Za mokra by to 
však z kovové stupny zakončené 
kuličkou mohlo klouzat. Také se 
mi zdá, že sedlo je nějaké tvrd-
ší, ale mám zadek zmasakrovaný 
z cesty sem, tak si dám pár dřepů 
a třeba se to poddá… Jásám nad 
tím, že zkritizuji aspoň zrcátka, 
ale pak jsem upozorněn, že se 
nemám bát na ně zatlačit, takže 
je nastavuji podle potřeb a zpět-
ný pohled je stejný jako na jaké-
koli jiné motorce.

Dušička rýpala došla klidu až 
při prohlídce přístrojovky. Ta je 
co do tvarů krásná; že otáčko-
měr nemá červené pole a kon-
čí až za patnácti tisíci, přičemž 
omezovač zasahuje už o čtyři ti-
síce dřív, to by mi taky nevadilo, 
ale oranžově podsvícený displej 
(vlastně jsou tu dva, ještě malý 
v otáčkoměru) má taková titěrná 
písmena, stejně jako kontrolky, 
ale hlavně to ovládání. Tlačítka 
schovaná pod gumovými kryt-
kami občas reagují a občas ne, 
což ještě ztěžuje už tak nezvyk-
lou orientaci v menu. Dokonce 
jsem odmítal nulovat tripy při 
tankování a přepnout motorový 
režim ze Sport na Normal se mi 
bez manuálu nepodařilo. Byl sice 
pod sedlem, ale to se také neza-
cvakávalo zrovna snadno…

Je to opravdu z Itálie?
„Je to taková kolobrnda do měs-
ta,“ říká mi Honza Mach, od kte-
rého motorku přebírám. Beru 
jeho slova s rezervou, přeci jen 
majitel Ducati 748 musí mít nut-
ně zkreslený pohled. Jenže už 
první metry ukazují, že měl na-
prostou pravdu. Zatímco z jiných 
italských naháčů máte dojem, že 
vzhledem k posazu a motoru se 
v Itálii jezdí po městě minimál-
ně kilo, tady sedíte krásně vzpří-
meně, máte pod sebou maličkou 
a neuvěřitelně lehoučce ovlada-
telnou motorku s docela úzkými 

řídítky, v převodovce našlapete 
natošup za šest a vrčíte. První ta-
kováhle italská stylovka, na kte-
ré není cesta po městě utrpení, 
hurá! Tedy až na to sedlo. Začí-

nám mít pocit, že se mi ta tvrdost 
nezdála. No nebudu vás napínat, 
ke konci testu už jsem ho proklí-
nal, protože je fakt tvrdé. Chce to 
jezdit v kůži, která přeci jen něco 
od� ltruje, džíny jsou za trest.

Také mě překvapuje, jak kom-
fortně je nastaven podvozek. 
Opět si musím nahlas připome-
nout, že to je italská motorka, pro-
tože takhle pohodlný standardní 
setup znám spíše z japonců. Ja-
ponské motorky, byť vybavené 
plně nastavitelnými komponen-
ty, často mají jen velice omeze-
ný rozsah štelování a naladit je 
na sport je kolikrát nemožné, ale 
kombinace Marzocchi/Sachs by 
právě v této oblasti měla být vel-
kou výhodou Brutalky. Sportov-
ní naturel stroje si o to jen říká, 
ale zase takhle měkké ty tlumi-
če zvládají bez problémů i české 
třetitřídky…

Trochu obavy mám z brzd, 
protože tahle radiální Bremba 
používá hodně italských spor-
tovních motorek a některým 
fungují a jiným moc ne. Bruta-
le nemá ani radiální brzdovou 
pumpu, ovšem už první dotyk 
mě uklidní a následných 350 ki-

lometrů jen potvrdí, že tady je 
vše v pořádku. Síla je přiměřená 
určení stroje, prvotní zákus asi 
nejsilnější ze všech mnou testo-
vaných motocyklů s těmito tř-
meny. Své udělá jistě i krásná 
a do ruky pěkně padnoucí páč-
ka. A mimochodem, zadní brz-
da tady také není do počtu. To 
mě u italské motorky vysloveně 
šokovalo.

Rychlost v genech
No a co tedy ten motor? Jak moc 
je „sociální“? Přesně tak, jak 
může být čtyřválcová devítistov-
ka, co má sto třicet koní. Jestli 
máte pocit, že to bude chcípák, 
protože je to nejmenší motoriza-
ce, tak jste na omylu. Již teď vám 
prozradím, že vás za nějaký čas 
čeká srovnávací test s jedním ob-
líbeným japonským nahatým lit-
rovým stríťákem a Brutale na něj 
udělala dlouhý nos jak při pruž-
né akceleraci, tak na plný plyn. 
Italka letí vážně parádně, má 
krásně hebkou reakci na plyn 
a jak rostou otáčky a přelezou na 
otáčkoměru čtyřku, nabírá tah 
na intenzitě, až se dostanete do 
fáze, kdy si říkáte „bože, to není 
možné, že ty větší modely poje-
dou ještě trochu víc!“ Ne že byste 
si z těch sto třiceti koní nadělali 
do gatí, ale na běžné silniční do-
vádění se jedná o stádo početné 
ažaž. Ani si nevzpomenete, že je-
dete na nejslabším stroji z rodu.

Žádné technické údaje vás 
však nepřipraví na zvuk. Ten je 
přesně takový, jaký jsem doufal, 
že stroj s emblémem MV Agus-
ta na nádrži bude mít – nakřáplý 
a sexy. Otevřené výfuky sem dá 
jen barbar. Třeba by pak negativ-

ně ovlivnily schopnost motoru 
bez problémů proplouvat pade-
sátkou městem na 2000 otáček. 
Zkusil jsem i míň, nějakých pat-
náct stovek na šestku, a čtyřvál 
si jen tak brumlal. Paráda. Stejně 
tak mu nevadilo dálniční tem-
po 160 km/h na šest a půl tisí-
ce, kdy jsem ocenil úzká řídítka, 
takže jsem nebyl jak obrácený 
padák. Prostě Brutale má rych-
lost v genech, ale umí se i courat 
a nevadí jí to.

100% MV Agusta
Nečekal jsem nic. Tedy, čekal 
jsem „nic moc“. Znám tyhle iko-
ny, na které si pak člověk sedne 
a zjistí, že na nich nic nefungu-
je, jak má, a že slovíčko „charak-
ter“ je jen eufemismus pro vady. 
Já jsem Brutalku vracel s hřeji-
vým pocitem u srdce, že mé prv-
ní setkání s ikonou jménem MV 
Agusta zcela vyvrátilo mé obavy 
a že to jsou motorky jak krásné, 
což jsem už dopředu věděl, tak 
také velice příjemné na jízdu, což 
zdaleka není samozřejmost.

A byl jsem nakonec rád, že jsem 
tuto značku poznal právě skrz její 
nejlevnější model, protože ten se 
ukázal jako 100% bajk, žádná na 
oko nastrojená zhůvěřilost. Neří-
kám, že je bezchybná, ale celkově 
vzato je Brutale 920 sexy motorka 
od ikonické italské značky, která 
mě potěšila uživatelskou vstříc-
ností (až na to sedlo…), snadnou 
ovladatelností, příjemným pod-
vozkem a charismatickým moto-
rem. Nemějte strach z toho, že je 
levná. Je dobrá. 

Motocykl do testu zapůjčila 
� rma Moto Arte.
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Levná neznamená 
ošizená

Nejlevnější vstupenka 
do světa MV Agusta

130 koní v příjemném 
podvozkuMV Agusta Brutale 920

KONKURENCE

Benelli TNT 899 S

Motor Ř3 voda • objem 898 cm3 • výkon 
120 k@9500 • krouťák 88 Nm@8000 
• hmotnost 215 kg (provozní) 
• cena 205 000 Kč
Když toužíte po Itálii a fakt se chcete lišit. 
Ostrý design má půvab, tříválec zase 
charisma. Nyní s velkou slevou.

Ducati Monster 1100EVO

Motor V2 vzduch • objem 1078 cm3 
• výkon 100 k@7500 • krouťák 
105 Nm@6000 • hmotnost 169 kg (bez 
náplní) • cena 275 000 Kč
Dvouventilový desmo vzducháč, který 
nemá moc koní, ale o to větší krouťák. 
ABS a kontrola trakce už v základu.

Honda CB1000R

Motor Ř4 voda • objem 998 cm3 • výkon 
125 k@10 000 • krouťák 99 Nm@7250 
• hmotnost 217 kg (provozní) 
• cena 249 900 Kč
Japonský stríťák s motorem z Fároše 
udělaným na krouťák. ABS za příplatek 
15 tisíc. Techno-design made in Japan.

KTM 990 Super Duke

Motor V2 voda • objem 999 cm3 • výkon 
120 k@9000 • krouťák 100 Nm@7000 
• hmotnost 186 kg (bez paliva) 
• cena 275 800 Kč
Rakouský psychopat s ostrou geometrií 
a sportovním motorem. Nejlepší brzdy, ovšem 
vždy bez ABS. Sportovec každým coulem.

VERDIKT

MV Agusta Brutale 920
Motor 7/10
Podvozek 7/10
Brzdy 7/10
Ovladatelnost 7/10
Město 6/10
Cestování 6/10
Sport 8/10
Výkon/Cena 7/10

Musím si nahlas připomenout, 
že to je italská motorka, protože 
takhle pohodlný standardní setup 
znám spíše z japonců

Tohle se prostě nikdy neomrzí: 
letmáč a dvě koncovky

Pokud nechcete černou, 
je v nabídce ještě bílá

Kdo není vyloženě fandou značky, 
nepozná, že kouká na nejlevnější model

No dobře, tak budíky jsou trochu Itálie 
se zvláštním ovládáním...


