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Udělat čtenářský test, to 
je vždycky pro testovače 
vděčná, ovšem pro orga-
nizátory napínavá prá-

ce. To jsem si ověřil už při čte-
nářském testu KTM 990 SM T, 
který jsme spolu s KTM Central 
East Europe, tedy dovozcem ra-
kouských strojů do toho našeho 
středovýchodního cípu Evropy, 
uspořádali před dvěma lety. Letos 
byla situace o něco snadnější díky 
tomu, že dva dny předtím u Pra-
hy proběhla nejdříve mezinárod-
ní novinářská a potom dealerská 
prezentace malého Duka. Tak-
že motorky byly připravené, trať 
také a proti předchozím dnům 
jsme měli tu výhodu, že jsme 
nejeli podle navigace, ale moh-
li jsme ji měnit dle libosti. Novi-
nářům totiž výrazně zkompliko-
val test ten nový dálniční obchvat 
Prahy, o kterém neaktualizované 
navigačky neměly ani páru…

Čtyři sázky do loterie
Vybrat vhodnou trať byla 
brnkačka proti tomu, když má 

člověk z několika desítek přihlá-
šených čtenářů zvolit čtyři jezd-
ce. I letos jsme nad tím seděli 
spolu s Viktorem Balázsem, ob-
chodním ředitelem KTM CEE, 
a drželi si ukrutně palce, aby-
chom měli stejně štěstí jako při 
testu SMeTáka před těmi dvěma 
lety. Výběr totiž probíhá na zá-
kladě několika málo údajů, kte-
ré o sobě dotyčný napíše, a podle 
toho těžko poznáte, co je to zač. 
Nota bene když vybíráte hlav-
ně mezi mladými – bude to ne-
zvladatelný exhibicionista, kte-
rý sebou praští už při výjezdu 
od hotelu, nebo naopak skuteč-
ný začátečník, jenž má papíry 
dva měsíce a bude se bát jet přes  
50 km/h?

Asi se dám na modlení, proto-
že nám to vyšlo i tentokrát a se-
šla se naprosto pohodová partič-
ka tvořená sice zcela odlišnými 

typy jezdců, ale ve finále schop-
ná jet ve skupině naprosto bez-
pečně a přitom svižně. Sedm-
náctiletý Pavel Jiránek vlastní 
Yamahu YZF-R125, čili přímé-
ho konkurenta Duka, ale zku-
šenosti má i s Derbi GPR nebo 
českou Blatou a pořád mu prý 
chyběla královna mezi čtyřdo-
bými stopětadvacítkami. Dva-
cetiletý Dan Charvot je spíše 
cestovní typ, má malé Varadero 
a starou dvěpade Panelku a na-
jezdí celkem dost kilometrů po 
městě, kam je Duke také zamýš-
len. U Jany Zelenkové nás zauja-
lo, že jezdí na Yuki TR 125, přeci 
jen enduro není u holek zrovna 
nejčastější motorka, tak co řek-
ne na diametrálně odlišný stroj? 
No a 53letý Honza Mojžíš nám 
do hledáčku spadnul pro svoje 
zkušenosti, vždyť jen vystřídat 
za 38 let aktivního motorkaření 

35 motorek, to se hned tak ně-
komu nepoštěstí. Aktuálně jich 
má asi pět, nejčastěji jezdí buď 
na Betě M4, nebo na Triumphu 
Thunderbird Sport 900.

Chcete oranžovou, 
nebo oranžovou?
Sraz máme v devět ráno u prů-
honického hotelu Aquapalace. 
Viktor poskytuje nezbytné in-
formace o tom, co je malý Duke 
zač, ale na všech je vidět, že tuhle 
motorku už z médií dostatečně 
znají. Ačkoli to, že mezi Power-
Parts příslušenstvím je i ledko-
vý pás na nádrž, na to jsme zí-
rali všichni.

Seznamujeme se s lidmi z vý-
voje a jdeme se převléct do KTM 
kamionu, který parkuje za ro-
hem a který dokáže pojmout až 
23 motorek plus má integrovaný 
celkem pohodlný byt. Černé ko-

žené sedačky obšité oranžovou 
nití jen tvrdí muziku…

Vybrat si stroj nebylo nikdy 
jednodušší, před hotelem stojí 
desítka zcela identických Duků. 
Takže nastavit zrcátka, zkontro-
lovat, jestli není potřeba posu-
nout řadičku nebo páčky, zjistit 
funkce přístrojovky (má i zařa-
zený kvalt), ještě vyfotit, než hel-
my všem účastníkům důkladně 
pocuchají vizáž, a už můžeme 
vyrazit.

Zodpovědně
Odvést kolonu celkem devíti 
motorek (kromě čtyř čtenářů 
jedu já, Kytí na zajištění bez-
pečnosti při focení, Kuba na 
focení a Viktor s Dominikem 
Reitbauerem, jedním z vývo-
jářů Duka) přes ranní průho-
nický provoz chvilku trvá, ale 
za chvíli už to bereme kolem 
průhonické obory na Herink 

a kousek za ním zastavujeme 
na první focení. Máme štěstí, 
celou novinářskou prezentaci 
v naší vyhlédnuté zatáčce prý 
jezdily Tatry s pískem, ale teď 
neprojela jediná. Stoupám si 
na jeden konec, Kytí na druhý 
a přes interkom si „posíláme“ 
jezdce. Je to ostřejší vingl a tro-
chu prašný, tak mám strach, 
aby se někdo nechtěl předvádět 
a nezahodil to hned zkraje, ale 
na všech je vidět zodpovědný 
přístup, což mě hodně těší. Kéž 
by se takhle chovali všichni ko-
legové z branže…

Nedá mi to a hned sonduji 
první dojmy. „Já jsem na stopěta- 
dvacítce jel naposledy asi před 
třiceti lety a jsem hodně překva-
pený. Hlavně motorem, netušil 
jsem, že malý objem může být 
takhle statečný,“ hlásí mi Hon-
za. „Zadní péro mi přijde možná 
zbytečně tvrdé, ale předek funguje 
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Čtenářský test Od mladých po 
zkušeného

Tři piloti 
a jedna pilotka

Ani srna přes cestu 
test nezrušila

Malý Duke očima 
čtenářů

inzerce

HodnoCení

 Pavel Jana dan Honza
Motor 9 9 8 9
Podvozek 10 9 10 10
Brzdy 9 10 8 8
Ovladatelnost 10 10 10 10
Posaz 9 8 10 6/7
Město 9 9 10 10
Design 9 10 X 10

Jan Rameš
honzis@cmn.cz

foto: Jakub Nič

KTM říká, že 
125 Duke je 
přelomový model, 
jenž naznačuje 
nový směr, kterým 
se rakouská značka 
bude ubírat. Vybrali 
jsme čtyři z vás, aby 
řekli, jestli je to směr 
správný.
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Nejvíc se mi na Du-
kovi líbí podvozek, je perfektní, 
do zatáček padá motorka sama, 
neuvěřitelně tlumí nerovnosti. 
Měl jsem strach, že kvůli stopa-
desátce gumě nebude motorka 
tak obratná, ale je krásně agil-
ní. Posaz je sportovnější, čímž 
bude vhodnější spíše pro nás 
mladší, jsme takoví gumovější. 
Moje Yamaha jede lépe odspo-

du, ale potom už nic, 
zatímco Duke vystře-
lí. Celkově výborně 
zpracovaná motorka, 

nic v ní nechrastilo, což o té 
své říci nemůžu. Pro mě nej-
lepší kompromis mezi sportov-
ní motorkou, motardem a ces-
tovní motorkou. K dokonalosti 
Dukovi chybí jen hrubší zvuk. 
Fajn je, že si na nic nehraje – 
většina dnešních stopětadva-
cítek lépe vypadá, než jede, 
ale Duke splňuje vše, co svým 
vzhledem naznačuje.

Pavel Jiránek
17 let, Yamaha YZF-R125

Pro mě je Duke určitě překva-
pení. Když to srovnám s mým 
endurem, má tvrdší sedlo a stu-
pačky více vzadu a zrcátka se mi 
zdála dost malá, ale jinak vážně 
pěkně jede, krásně drží na silni-

ci, krásně zatáčí. Je to 
fakt dobrá motorka 
pro lidi, co chtějí mít 
nějakou lepší motor-
ku, přitom cena je po-

řád dobrá, je fajn, že se podaři-
lo ji udržet pod hranicí sta tisíc. 
Bezesporu povedený je design, 
který není vidět všude. Brzdy na 
to, na co je motorka určená, jsou 
perfektní.

Jana Zelenková
18 let, Yuki TR 125

Když jsme přijeli do města, tak 
mi Duke přišel skoro jako su-
permoto, to mě hodně bavilo 
a škoda, že jsme si ten páteční 
odpolední provoz nemohli více 
užít. Jsem zvyklý na jinou jízd-
ní pozici, ale u Duka mi ta jeho 

seděla – když jsem si 
nedal pozor, šla hod-
ně na ruce, ale dalo se 
sedět i pěkně vzpříme-

ně a bylo to pohodlné. Na ces-
tování bych dal nad světlo ně-
jaký větší štítek. Přední brzda 
mi přišla mnohem ostřejší pro-
ti té zadní. Motor krásně bub-
lá odspodu, pak už to klasicky 
bzučí…

Daniel Charvot
20 let, Honda Varadero 125, 
Jawa 250/559

Dvacet let jsem nejel na stopěta-
dvacítce, a tak jsem překvapený, 
jak je tohle komplexní motorka – 
dobré šasi, které je o hodně rych-
lejší než už tak velmi dobrý motor, 
krásně to péruje a brzdí, na displeji 
je vidět to, co má být vidět… Do-
spělá, vyvážená motorka! V po-
rovnání s tím, na čem jezdím, mi 
přišlo, že motor skoro nevibruje. 

Moc pěkný design, ale 
mně se líbí všechny ká-
téemky svými agresiv-

ními tvary. Změnil bych akorát 
čísla na otáčkoměru – že tam ně-
jaká jsou, mi řekl až Pavel na konci 
testu. Buď bych tam nedával žád-
ná, nebo větší. Mám ještě drobné 
výhrady k jízdní poloze – ty stu-
pačky jsou zbytečně moc vzadu 
a nahoře, jinak je ale velmi dob-
rá! Skvěle funguje deflektor nad 
předním světlem.

Jan Mojžíš
53 let, Beta M4, Triumph Thunderbird 
Sport 900 a další

fantasticky.“ Jana s Danem ako-
rát zvedají palce a projíždějí, tak 
se ptám Pavla: „Ten podvozek, to 
je neuvěřitelný! Doufal jsem, že 
to bude dobré, ale že až takhle… 
Jednoznačně nejlepší!“

Ještě že to tak brzdí…
Moc se nezdržujeme a pádíme 
dál, ještě jsme toho moc nenajeli. 
Radějovice, po hlavní do Želivce, 
a tam zase uhýbáme na vedlejší 
a bereme to horem do Kamenice. 
Kdo to zde zná, už tuší, že naše 
další cesta vede úžasnými zatáč-
kami podél potoka do Čakovic 
– přetrpět první rozmlácenou 
půlku a člověk má před sebou 
pěkný kus nového asfaltu. Tady 
nás zaskočí silničáři, za ostrou 
zatáčkou stojí neoznačený asfal-
tér a ve mně je malá dušička, aby 
to zezadu všichni ubrzdili. Ještě 
že má Duke tak kvalitní sousta-
vu, protože tohle rozhodně ne-
bylo na pohodu. Všichni to zvlá-
dají, i když mě najednou vyděsí 
pískání přebržděné gumy. „Když 
já jsem z generace, která je ještě 
zvyklá brzdit i zadkem, a tady 
je ta brzda hrozně ostrá,“ směje 
se Honza a později po testu už 
všichni, protože pískající zadní 
kolo se stává Honzovým charak-
teristickým znakem.

Pokračujeme krásnými týnec-
kými zatáčkami, kde se s Kubou 
a Honzou zbytku trochu trhá-
me – známe to tu a malý Duke 
je tady prostě neuvěřitelný. Tohle 
že je stopětadvacítka?! Ovšem 
z nirvány nás během dvou za-
táček vytrhne srnka, která si to 
namíří přímo přes cestu a kte-
ré se prostě nedokážu vyhnout! 
Můj anděl strážný byl ale zase 
o chloupek rychlejší než já, trefu-
ji tu potvoru jen na zadek, čímž 
jí „podseknu cvičky“ a ustojím 
to s rozkmitaným řízením. Ješ-
tě že za mnou jede Kuba, který 
díky své kaskadérské minulos-
ti opravdu ví, jak brzdit, proto-
že běžící srnku přese mě nevidí 
a tudíž nechápe, proč intenzivně 
kotvím. Dojíždí nás zbytek party, 
který kroutí hlavami, proč najed-
nou jedeme krokem – srnka to-
tiž po „přistání“ v pangejtu vstala 
a odběhla…

Nadšení z podvozku
Když o další tři zatáčky později 
potkáváme ošklivou autoneho-
du (čelňák), definitivně vzdává-
me nápad fotit ještě jednu akč-
ní zatáčkovou sérii fotek a místo 
toho stavíme pod zříceninou 
Zbořeného Kostelce, kde dělá-
me jen pár obrázků v přírodním 
prostředí. A hlavně probíráme 
Duka.

Na všetečné dotazy je tady 
Viktor s Dominikem, ale hlavní 
slovo mají naši testovači. Jana, 
která se při jízdě ukazuje jako 
po čertech dobrá pilotka, toho 
moc nenamluví, ale když se cíle-
ně zeptáme, je vidět, že má svůj 
názor na Duka už dávno srovna-
ný. Řeší se design, který se všem 
líbí, akorát se kluci nemohou do-
hodnout, jestli by byl hezčí zadek 
bez toho držáku značky. Honza 
naoko skuhrá, že pro jeho věk už 

je umístění stupaček příliš ex-
trémní, a Pavel opět pěje chválu 
na podvozek: „Moje Yamaha má 
kluzáky vidlic o průměru 33 mm, 
a tady jsou 43! A navíc ty tlumi-
če fachčí jak na rozbitém, tak na 
dobrém povrchu…“ Uznávám, že 
i nás s Kubou a Kytí ten podvo-
zek dostal. Kolem Prahy to po le-
tošní zimě vypadá jako na tan-
kodromu a kolikrát už nám to 
nepřijde ani na cestovní enduro, 
ale malý Duke si vede naprosto 
suverénně. Přitom když přijdou 
dobré zatáčky, dobře progresiv-
ní odpružení se dostane do své 
tužší části a z Duka je najednou 
velká zbraň!

Tankodrom i město
Kousek za Týncem nad Sáza-
vou děláme poslední zastávku 
na focení, hromadnou jízdní, 
a i tady mi naše testovací ekipa 
dělá radost. Kvůli fotce musíme 
jet ustálenou rychlostí oprav-
du hodně blízko u sebe, což ne 
každý motorkář zvládne, ale je 
to zase bez problémů. Akorát 
při prvním průjezdu se dostá-
vají Jana s Danem tak dokonale 
do zákrytu, že totálně splynou 
v jednu osobu…

Máme před sebou krutou 
zkoušku odpružení, cesta z Ne-
tvořic do Vysokého Újezda je 
bohatá jak na okolní krásy, tak 
na silniční akné, a tankodrom 
v Jílovém už ani nikoho neroz-
hází. Užíváme si těch pár kous-
ků dobrého asfaltu, co se ještě 
do Prahy vyskytnou, a jelikož je 
Duke i městská motorka, bereme 
to kousek přes Jižní Město. Dan 
potom moc lituje, že jsme toho 
po městě nenajeli víc, že tady ho 
Duke neuvěřitelně bavil, ale ta-
hat devět motorek přes bezpočet 
semaforů prostě není med.

Provoz za hubičku
Vracíme se k hotelu, všichni už 
řádně rozjetí, máme za sebou 
bezmála stovku kilometrů a dělá 
nám radost vidět, že jsou všich-
ni čtyři testovači opravdu hodně 
nabití dojmy. Však na ně potom 
od KTM dostanou velkou stylo-
vou brašnu, aby si je měli v čem 
odnést. Teď ale kontrolujeme 
palubní počítače a zjišťujeme, 
že i celkem svižným tempem se 
u všech průměrná spotřeba ustá-
lila někde kolem 2,3 litru na sto! 
Poklonu všichni skládají také 
pneumatikám, jakýmsi indic-
kým no-name, ale překvapivě 
funkčním.

Při obědě sumírujeme, jaký 
ten malý Duke vlastně je. Co 
řekli všichni čtyři testovací jezd-
ci, to si přečtete v samostatných 
boxících, já za sebe mohu říci, 
že mě opravdu překvapil. Motor 
má páry dost, a hlavně ten pod-
vozek… Prý je dimenzovaný na 
80 koní, říká Dominik, a vzápětí 
bleskurychle popírá, že by do něj 
šel zamontovat motor LC4. Až 
příliš rychlá reakce, zdá se nám. 
Ale ona bude určitě hodně zají-
mavá i ta připravovaná třistapa-
desátka. Třeba se nám zanedlou-
ho podaří další čtenářský test, 
kdo ví?  


