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Poprvé ef-trojku Italo-
vé ukázali už na podzim 
2010. V malém stánečku 
na veletrhu EICMA, těs-

ně po převzetí MV Agusty od 
Harleye rodinou Castiglionio-
vých. Stál tam jediný exemplář 
v bílé barvě a na celém výstaviš-
ti působil jako oáza motocyklo-
vého výtvarného umění v pouš-
ti průměrnosti. Nyní se konečně 
F3 začíná vyrábět a i u nás by 
měla být k dostání již doslova 
za pár dní. Kromě standardního 
modelu putují do Česka dokon-
ce i dva stroje Serie Oro s cenov-
kou 570 tisíc!

Standard ale bude za hodně 
zajímavých 299 tisíc, což je na 
úrovni konkurence. MV Agusta 
za cenu japonské velkoprodukce? 
Časy se mění. Claudio Castiglioni 
dal světu Ducati 916 a MV Agus-
tu F4, krásné drahé motocykly, 
pod jeho synem nyní jde do světa 
další kráska, ovšem bez přídom-
ku „drahá“. To není pro zákazníky 
špatná zpráva. Spíš mám strach, 
aby v Itálii vůbec stíhali vyrábět.

Zatáčíte myšlenkou
Ale je i pod kapotou tak dob-
rá, jak krásný zevnějšek napo-
vídá? Po 30 kolech na francouz-
ském okruhu Paul Ricard před 
pár dny, kdy při první rundě 
bylo záživných -2 °C a přes den 
už jsme se vysloveně pařili, ne-
boť teploměr vyšplhal až na plus 
čtyři, vím dvě věci. Zaprvé, v Pi-
relli vyrábějí zázračné pneuma-
tiky, neboť i v těchto arktických 
podmínkách se ohřívaly rychle 
a vykazovaly aspoň lehký náznak 
přilnavosti (ze 24 jezdců sebou 
praštil akorát jediný v poslední 
„session“), a zadruhé, MV Agus-
ta F3 je jedním z mála motocy-
klů, na které si sednete a hned 
víte, že tohle bude dobré.

Cvrnknete o startér a jde vám 
husina po zádech z toho, jaký 
zvuk se line z trojice koncovek 
(také se na „audiu“ speciálně 
pracovalo). Sednete si do sed-
la úzkého a malého stroje, který 
svou velikostí připomíná závod-
ní dvoudobou dvěstěpadesátku, 
a zjistíte, že jízdní pozice je velice 
rozumná a že i pořízci s více než 
180 cm mají dost místa. Nádrž je 
vzadu úzká, neboť její část jde až 
pod sedlo. Nejpřímější konku-
rent, tříválcový Triumph Dayto-
na 675, je podobně hubený, ale 
o dost vyšší kvůli vzpřímenější 
pozici válců, a úplně nejvíc mi 
ergonomie připomínala Hon-
du CBR600RR, pochopitelně 
v mnohem štíhlejším balení.

Nižší a kompaktnější stavba se 
pozitivně projevuje na způsobu, 
jakým F3 lehce a rychle zatáčí, 

přitom bez sebemenšího názna-
ku nervozity nebo nestability. 
Stačí jen pomyslet a F3 to udělá 
za vás, je to jako jízda s autopi-
lotem. Vlastně mi chvíli trvalo, 
než jsem si zvykl, že se do náklo-
nů nemám vrhat tak silově, sta-
čilo jen lehce naznačit a byl jsem 
tam, kde jsem potřeboval být. Ef-
-trojka je mistrem utažené stopy, 
budete drbat vnitřní obrubní-
ky, kdykoli si zamanete, přesto-
že jiná motorka by vás beznaděj-
ně táhla ven. Zřejmě za to může 
i opačný směr otáčení motoru, 
poprvé použitý u sériového stro-
je – prý to snižuje účinek rotu-
jících hmot motoru na přední 
kolo až o 10 %. Zeptejte se v Ya-
maze na jejich M1…

Nejlepší elektronika
Charakteristickou vlastností,  
kterou během chvíle poznáte 
a nebojíte se ji využívat, je před-
ní kolo jakoby zažehlené do as-
faltu. Stejné to má větší litrová 
ségra F4, ovšem ta ani zdaleka 
není tak agilní a pohodlná jako 
F3. Zpětná vazba přední vidle 
od Marzocchi je také ukázko-
vá a i na zadku udělal testovací 
jezdec MV Agusty při přípra-
vě tohoto testování skvělou prá-
ci, neboť motorku nerozhodil 
ani přejezd nerovností v plném 
náklonu, a to se bavíme o stroji 
s rozvorem 1380 mm.

Radiální brzdové třmeny sice 
nejsou monoblokové, ale i tak 

je jejich funkce naprosto odpo-
vídající modernímu superspor-
tu, mají síly dost a také citlivost 
je v pořádku, a to se zde brzdilo 
z 230 km/h a vytočené pětky do 
šikany, která se jede na jedničku. 
Tady už ale takto nastavený pod-
vozek má extra kila nepobíral, 
přesun váhy směrem dopředu 

byl značný, zadek se odlehčoval 
a pneumatika lítala ze strany na 
stranu. Lehce pomohlo nejpr-
ve přišlápnout zadní brzdu a až 
potom vzít pořádně za předek, 
také podřazovat musí člověk tro-
chu rozvážněji, ovšem nejvíce by 
zřejmě vyřešila antihoppingová 
spojka, kterou v MV připravují 

do katalogu příslušenství. Vřele 
doporučuji!

Naopak moc nedoporuču-
ji příplatkový quickshifter, ne-
boť na tom ještě je nějaká práce 
v oddělení elektroniky. Přitom 
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TEST
MV Agusty současnosti, 
to byly doposud 
bez výjimky zatím 
čtyřválce. Ovšem 
z historického hlediska 
jsou to právě tři válce, 
které jsou pro tuto 
značku typické. Nyní 
se tříválec vrací a jako 
první se představí 
v supersportu F3 
s motorem 675 cm3. 
A je to jízda!

MV Agusta F3

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
tříválec, DOHC/4, vrtání × zdvih  
79 × 45,9 mm, kompresní poměr 13:1, 
vstřikování Eldor s hrdly Mikuni ∅ 50 mm, 
elektronický plyn se čtyřmi motorovými 
mapami (Sport, Normal, Rain, Custom), 
osmistupňová kontrola trakce, elektrický 
startér, mokrá vícelamelová spojka, 
šestistupňová převodovka, sekundární 
převod řetězem

Podvozek: ocelový trubkový rám 
s hliníkovými bočními tahy, vpředu USD 
vidlice Marzocchi ∅ 43 mm, zdvih  
125 mm, vzadu jednoramenná hliníková 
kyvná vidlice s tlumičem Sachs, zdvih 
123 mm, obojí plně nastavitelné (vzadu 
komprese rychlá/pomalá), brzdy Brembo 
vpředu 2 kotouče ∅ 320 mm, čtyřpístkové 
radiální třmeny, vzadu kotouč ∅ 220 mm, 
dvoupístkový třmen, pneu Pirelli Diablo 
Rosso Corsa vpředu 120/70ZR17, vzadu 
180/55ZR17, hliníkové ráfky 3,50“/5,50“

Rozměry: délka 2060 mm, šířka 725 mm, 
sedlo 812 mm, rozvor 1380 mm, stopa  
99 mm, světlá výška 125 mm, nádrž 16 l  
(5 l rezerva), max. rychlost 260 km/h

Objem 675 cm3

Výkon 94,2 kW/126 k@14 400

Točivý moment 71 Nm@10 600

Hmotnost 173 kg (bez náplní)

Cena 299 000 Kč
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Tříválec se vrací

S maximem krouťáku už v 10 tisících a omezovači na 15 je jen na 
vás, jestli budete řadit brzo, nebo točit kvalty do bezvědomí

Hezká, leč za jízdy ne moc 
dobře čitelná přístrojovka

To jsou tvary, co? Ale 
nedělal je Ital, nýbrž 
Brit! Adrian Morton 
předtím pracoval pro 
Benelli

Tři výfuky byly podmínkou nedávno zesnulého 
šéfa MV Agusty Claudia Castiglioniho
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právě elektronická výbava, která 
premiérově nepochází od Mag-
neti Marelli, nýbrž od autařské 
špičky Eldoru, je naprosto v po-
řádku. Plyn je plně elektronic-
ký, takže zcela odpadly nějaké  
bovdeny od plynové rukojeti, 
a velice dobře namapovaný, se 
čtyřmi přednastavenými progra-
my: Normal, Sport, Rain a Cus-
tom, který si můžete sami nadefi-
novat po připojení k notebooku. 
Stejně tak osmistupňová kontro-
la trakce funguje výtečně. Začal 
jsem na pětce, ale z vinglů mi ko-
legové ujížděli, tak jsem přecva-
kl na trojku a hned to byla jiná 
písnička. Podle mě má tahle MV 
nejlepší elektroniku mezi všemi 

supersporty a už se těším, až ji 
vyzkouším někde v teple.

Skvostný tříválec
Jestliže jsem vychválil ovladatel-
nost, tak nevím, co potom na-
psat o motoru. Ten je totiž ještě 
lepší, taková třešinka na tomhle 
krásném dortu. V každém ohle-
du překonal má očekávání, a to 
konkurenční Daytonu s po-
dobným agregátem znám veli-
ce dobře. Ef-trojka nemá takový 
zátah ve spodních otáčkách, nic-
méně bez váhání si pobere plný 
plyn už od tří tisíc (špatně se to 
sleduje, přístrojovka se čte váž-
ně mizerně) a jakmile dosáhne-
te nějakých sedmi, začnou se dít 

věci. Výkon roste rychle a napro-
sto lineárně, a skvělý je průběh 
krouťáku. Jeho maximum totiž 
přichází už v 10 600 otáčkách, 
tedy ve dvou třetinách otáčkové-
ho spektra, a to znamená, že je 
jen na vás, jestli budete točit mo-
tor do mrtě, nebo naopak řadit 
brzo, a motoru je to vlastně jed-
no. Máte zařazený špatný kvalt? 
No a? Na okruhu je to skvělé a na 
silnici to bude ještě lepší.

Až do omezovače, který mě-
koučce zasahuje v 15 tisících 
(podle vývojářů motor zvládne 
v pohodě i 16), si přitom užívá-
te vtíravé vytí z airboxu a nemé-
ně skvělý randál z výfuků ved-
le vašeho pravého chodidla. Ale 
jenom když sedíte na motorce, 
při stání na boxovce to kupo-
divu žádný velký zážitek není. 
Díky vyvažovací hřídeli je chod 
motoru neuvěřitelně jemný, stří-
kačka neškube ani při přechodu 
ze zavřeného do otevřeného ply-
nu, a že jsem občas třeba za dvoj-
ku bral opravdu zhurta.

Lepší, než claudio zamýšlel
Fakt, že tahle motorka vůbec 

existuje a že se začíná prodávat, 
dokonce za hodně zajímavou 
cenu, je přitom zásluhou muže, 
který už od podzimu není mezi 
námi. Claudio Castiglioni, střílí-
me salvy na tvou počest: posled-
ní stroj, u jehož vývoje jsi stál, se 
ukázal být ještě lepším, než jsi 
zřejmě vůbec zamýšlel. 
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Motor se točí opačně, 
motorka snáze zatáčí

Nejkrásnější supersport 
jde do prodeje

Tříválec točí 15 tisíc, 
krouťák vrcholí už v 10MV Agusta F3

inzerce

BruTáLNí SESTřičKA
Na podzim na výstavě EICMA v italském Miláně představila MV Agusta svůj další stroj, který 
by pro značku mohl být docela zásadní: nahatou Brutale 675. Sami Italové ji prezentují 
sloganem „MV Agusta pro všechny“ a půjde v zásadě o to samé jako u velké Brutale, tedy 
odstrojenou ef-trojku ve stylových minišatech. Mírné snížení výkonu vás určitě trá-
pit nemusí, neboť 115 koní je v naháčovské střední třídě bezkonkurenční hodnota, navíc 
hmotnost proti F3 klesla o deset kilo. Brutale 675 by se měla začít vyrábět v březnu, 
u nás bude k dostání zřejmě o měsíc později, česká cena ještě nebyla stanovena.

Tříválec se vrací
Tady vynikne, jak je F3 štíhlá a hlavně nízká 

motorka. Při jízdě je navíc i pohodlná
Tříválec má jako první sériovka opačný 

směr otáčení klikovky...

...což příznivě ovlivňuje schopnost vrhat se 
do zatáček a držet utaženou stopu

Stejně jako F3, i malá Brutale 
se bude nabízet v bílé, 

červené a černé


