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Trochu nás s tím Kátéem-
ka vyšplouchla, čeka-
li jsme velké odtajnění, 
a místo toho jsme zjistili, 

že se identita tohoto peklostroje 
bude objevovat postupně v cel-
kem deseti krocích. No mož-
ná je to dobře, protože kdyby to 
na nás vyklopili všechno najed-
nou, taky by se z toho slabším 
povahám mohlo udělat nevol-
no. Pokud jste nedočkaví, na-
jeďte na www.1290superduker.
com a můžete vše sledovat onli-
ne. Anebo se hecněte, vydržte to 
a počkejte si na ČMN 22, které 
vyjdou posledního října, neboť 
tam se dočkáte prvního testu no-
vého Super Duka. Naše redakce 
totiž dostala pozvání na oficiál-
ní představení na jih Španělska, 
součástí je i testování na bož-
ském okruhu Ascari a náš Da-
vid, specialista na vše spadající 
do kategorie „rychle a zběsile“, 
má už teď zpocené ruce a zrych-
lený dech. Děti se těší na Ježíška, 
naše největší dítě na Super Duka. 
Jo, dá se to pochopit.

Dost místa pro všechny
A co tedy dnes víme? KTM pro 
Super Duka přichystala velkou 
propagační masáž, o tom, že ta-
hle motorka bude, se ví už rok, 
tak dlouho už je znám prototyp 
a jedno velice povedené video. 
Do toho přednedávnem jezdil Je-
remy McWilliams v Goodwoo- 
du na Festivalu rychlosti, a když 
tenhle bývalý špičkový závodník 
silničních GP řekne, že to je ta 
nejšílenější věc, na které kdy jel, je 
dobré zbystřit pozornost.

Design zůstal z větší části za-
chován, což je jedině dobře, už 
jen ta symfonie ostrých hran 
a agresivních pohledů dává tušit 
velmi hrubozrnné zážitky. Sami 
jsme na tom ještě neseděli, ale jak 
nám prozradili na testování nové-
ho stabilizačního systému MSC 
(obsáhlý materiál čekejte v příš-
tím čísle a už teď říkám, že tohle 
je další milník v motocyklových 
bezpečnostních systémech, ješ-
tě dnes nad tím kroutím hlavou, 
jestli se mi to všechno nezdálo) 
kluci z KTM, posaz by neměl být 

zdaleka tak extrémně sportovní, 
jak se motorka tváří. Ale tím je 
Kátéemka vyhlášená, její superbi-
ke RC8 R je překvapivě pohodlné, 
i když nekompromisně okruhové 
náčiní. Tyhle dvě věci nějak Raku-
šané dokáží udělat tak, že nejsou 
v rozporu.

Krouťákový výplach mozku 
Že sériovka nebude to samé jako 
prototyp se spoustou hi-tech 
závodních cajků, bylo jasné už 
předem. Ale i tak to není žádné 
ořezávátko: vpředu momentál-
ně nejlepší monobloky Brembo 
M50, krásná lehká kola, wépéč-
ka, letmo uložené zadní kolo, což 
si mimochodem nepamatuji, že 
bych někdy na KTM viděl… 
Pryč je také ten krásný Akrapo-
vič, sériový výfuk nikdy tak sexy 
nebude, ale musím uznat, že na 
to, co nám v posledních letech 
výrobci servírují, je tohle veli-
ce elegantní řešení. No ale toho 
Akrapa určitě najdete později 
v katalogu PowerParts, takže ne-
třeba smutnit.

Rozvor je akorát o tři centimetry 
delší než na současném dosluhují-
cím litrovém Super Duku, hmot-
nost šla nahoru o tři kila. Když 
připočteme plnou bandasku, jsme 
jen lehounce za hranicí dvou met-
ráků živé váhy. Ovšem výkon, ten 
šel nahoru… Ne, musíme poma-
lu. Nový motor V2 se totiž tvůr-
cům asi zdál málo objemný, v no-
vém Advikovi, který letí naprosto 
pekelně, má „jen“ 150 koní, takže 
přišla na řadu vrtačka i jiná kli-
ka a objem vzrostl až nad hrani-
ci třinácti set kubíků, aniž by byl 
dotčen dlouhý servisní interval 
15 000 km. Nad jeho výslednými 
parametry se musím smát, i když 
smích to je hodně křečovitý, ta 

čísla nahánějí strach: 180 koní 
a 144 newtonmetrů! Chápete to, 
z dvouválce?! Oukej, Ducati Pani-
gale má o 15 koní víc, jenže taky 
o 12 newtonmetrů méně, a kdo 
si dokáže trochu představit křiv-
ky, které motor na dynamometru 
při těchto parametrech vykouzlil, 
ten ví své. Sto newtonmetrů je prý 
k dispozici už ve 2500 otáčkách…

Je jen dobře, že 1290 Super 
Duke R používá nejmodernější 
kontrolu trakce, která je součás-
tí celé velké elektroniky (něko-
lik motorových módů, již zmí-
něná trakce, ABS s driftovacím 
módem, nejspíše i stabilizační 
systém MSC…), protože zátah 
ve středních otáčkách bude asi 
hodně brutální. Kátéemka sice 
už umí udělat své dvouválce i při 
vysokém výkonu parádně hod-
né, jak prokázala letos v modelu 
1190 Adventure, ale nový Super 
Vévoda nemá být hodným ho-
chem s ulíznutou patkou a slu-
šivou kravatou. Jeden parametr, 

který KTM přidala, aby nás na-
vnadila: zrychlení z nuly na 200 
km/h za 7,2 vteřiny! Tohle bude 
vážně psycho bajk a já začínám li-
tovat, že jsem se na to testování 
nepřihlásil sám. Asi půjdu Davi-
dovi naolejovat schody… 

vaše příběhy

ago, splněný sen

Dobrý deň,
patrím medzi dlhoročných čita-
teľov ČMN a veľkých fanúšikov 
cestných motocyklových prete-
kov. Na svojom konte mám nie-
čo cez stovku absolvovaných pre-
tekov v roli fanúšika. V ČMN 16 
ma zaujal článok o Bikers Classic 
v Spa-Francorchamps, ktoré by 
som chcel navštíviť budúci rok.

Ja som na konci júla navštívil 
podobnú akciu historických zá-
voďákov, síce v menšom vyda-
ní, ale zato s hviezdou najväčšej 
veľkosti. Neďaleko od českých 
hraníc v nemeckom Zschor-
lau sa konala 17. Dreieckrennen 
s účasťou Giacoma Agostini-

ho na MV Aguste, 
Jima Redmana, ale 
aj niekoľkých čes-
kých borcov.

Som veľkým fanúšikom Ago-
stiniho a toto bolo zážitkom na 
celý život. V sobotu sme sa stret-
li večer na mieste, kde by som to 
vôbec nečakal, medzi zabávajúci-
mi sa Nemcami v jednom veľkom 
pivnom stane popíjal spolu s Red-
manom a Rosnerom. V nedeľu 
som si rozdelil čas medzi prete-
ky a stretnutie Giacoma, ale viac 
času som strávil pri ňom.

Napriek tomu, že je veľkou 
hviezdou a mohol by mať všeli-
jaké maniere a rozmary, bol úpl-

ne normálny, a koľko rozdal au-
togramov, sa nedá asi spočítať. Ja 
som ich bral dokopy 15 do svojej 
zbierky fotiek a autogramov a pri-
budol mi aj nový Agov podpísa-
ny model. Podpisovalo sa všetko, 
hlavne motocykle. Vo svojej zbier-
ke sa môžem pochváliť aj originál 
Agostiniho prihláškou s autogra-
mom na Grand Prix ČSSR z roku 
1975 v triede 350 cm3, vtedy som 
ešte nebol na svete. Spoločné foto 
s božským Agom je mojím splne-
ným snom!

S pozdravom Marián Zeman

inzerce

BMW Motorrad

bmw-motorrad.cz Radost z jízdy

bestie se začala odkrývat
Kátéemka je 
v pořádném laufu, 
za poslední dva tři 
roky se z téhle značky 
stal evropský lídr 
v technických inovacích 
a co model, to špička ve 
své třídě. Pro příští rok 
přichystali Rakušané 
velkou lahůdku – v den 
redakční uzávěrky 
odkryli první obrázky 
a nejdůležitější 
informace k bestii 
nazvané 1290 Super 
Duke R. Tohle bude 
maso!

KTM 1290 Super Duke R

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
dvouválec V90°, DOHC/4, vrtání × zdvih 
108 × 71 mm, dvě svíčky na válec, 
vstřikování Keihin, elektronický plyn, 
kontrola trakce, elektrický startér, 
šestistupňová převodovka, sekundární 
převod řetězem

Podvozek: příhradový chrommolybdenový 
rám, vpředu USD vidlice WP ∅ 48 mm, 
vzadu hliníková jednoramenná kyvná vidlice 
s tlumičem WP, obojí plně nastavitelné, 
brzdy Brembo s Bosch 9ME Combined-ABS 
vpředu 2 kotouče ∅ 320 mm, čtyřpístkové 
monoblokové radiální třmeny M50, vzadu 
kotouč, dvoupístkový třmen, pneu Dunlop 
SportSmart 2 vpředu 120/70ZR17, vzadu 
190/55ZR17

Parametry: sedlo 835 mm, rozvor 
1482 +/- 12 mm, úhel řízení 24,9°, světlá 
výška 140 mm, nádrž 18 l

Objem 1301 cm3

Výkon 132 kW/180 k@8870

Točivý moment 144 Nm

Hmotnost 189 kg (bez paliva)

TEchNicKé úDAjE

Giacomo Agostini byl hvězdou nejen v době své 
aktivní závodnické kariéry, ještě dnes dokáže 
přitáhnout dlouhé zástupy diváků. Na rozdíl od 
současných superstar z Moto GP se s ním však 
normálně můžete pobavit, což je pro hodně lidí 
zážitek na celý život. Jako třeba pro našeho čtenáře 
Mariána Zemana, jak si můžete přečíst níže.

Na tomhle zvěrstvu se bude jako šílenec chovat i ten největší flegmatik

Design se zaplaťpámbu od 

prototypu moc neliší

Elektronická nálož bude 
maximální

V PŘÍŠTÍch ČMN
Sny si člověk může plnit mnoha způsoby. Vladimír Hrabčík má rád kouzlo 
prvních dakarských rally, a tak si postavil repliku Hondy XL600 – z pitbika! 
Dělali jste něco podobného? Pochlubte se u nás!     
 Pište na e-mail redakce@cmn.cz nebo na www.facebook.com/cmn.cz


