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TEST

Sázka na dvanáctku 
Dorsodurem 1200, které bude 
brzy doplněno o další bratry 
s tímto motorem, se začíná 
završovat kompletní obměna 
výrobního programu Aprilie. 
A nutno říct, že pánům z Noale 
sázka na dvanáctku vyšla. 

Alan Cathcart
překlad a úprava: 
Láďa Záruba
redakce@cmn.cz 

foto: Milagro

Aprilia odstartovala vznik 
nové modelové řady 
s nejnovější genera-
cí motorů se zvýšeným 

objemem i výkonem Dorsodu-
rem, jedním z důležitých main-
streamových modelů. Zce-
la nový 90° V-twin bude stej-
ný pro všechny modely, vedle 

Dorsodura se můžeme těšit na 
minimálně pět dalších různých 
modelů na stejné platformě. 
Možnost otestovat nejnověj-
ší maximotard Aprilie v kop-
cích španělské Andalusie tedy 
zároveň znamenala pootevření 
okna do světa nově přicházejí-
cích modelů.

Tvrdý hřbet?
Slovo Dorsoduro sice v italštině 
doslovně znamená „tvrdý hřbet“, 
ale Dorsoduro od Aprilie dostalo 
své jméno po jedné ze šesti be-
nátských čtvrtí, po čtvrti, ve kte-
ré najdete ty nejmalebnější ka-
nály a nejluxusnější paláce plné 
umění, památek a vědění, z nichž 

nejznámější jsou Guggenheimo-
vo muzeum a Benátská univer-
zita. Dorsoduro je čtvrť plná 
barů, kterých je tu podstatně 
víc než kdekoliv jinde v tomto 
překrásném historickém městě, 
je to studentská čtvrť s umělec-
kou, mladistvou a životem kypí-
cí atmosférou. A přesně takhle 
vidí nový V-motor jeho tvůrci, 
vývojový tým vedený bývalým 
hlavním konstruktérem Bimo-
ty a bývalým šéfem GP oddělení 
Gilery Federicem Martinim.

Hodně muziky 
za rozumné peníze
Ostrý, agresivní design Dorso-
dura je ale dílem šéfa designo-
vého oddělení skupiny Piaggio, 
Miguela Galluzziho, tvůrce ta-
kových kultovních motorek jako 
Ducati Monster nebo Cagiva 
Raptor, kterého Aprilia přetáh-
la v září roku 2006. Na designu 
spolupracoval i designér Roma-
no Albesiano, který se zase blýs-
kl například Kocinského Cagi-
vou 500GP.

Nová Aprilia je motorko-
vě i cenově velmi konkurence-
schopný maxi motard, jehož 
přímými konkurenty jsou výko-
nově o hodně slabší KTM 990 

Supermoto, Ducati Hypermo-
tard a ovšem také Ducati Street-
� ghter. Tohle srovnání nekulhá. 
Ono je totiž Dorsoduro opravdu 
kus motorky za rozumné peníze: 
má radiální brzdy, nastavitelné 
páčky, hydraulickou spojku, dvě 
svíčky na válec, cívky integrova-
né v koncovkách svíček, progra-
movatelnou přístrojovou desku 
s digitálním rychloměrem, ru-
čičkovým otáčkoměrem a, což 
je úplná paráda, i ukazatel zařa-
zeného kvaltu. So� warové vyba-
vení Dorsodura je přímo high-
endové. Elektronický balíček se 
už ve standardu vytahuje elek-
tronickým plynem ride-by-wire 
a výběrem ze tří různých moto-
rových map, ovšem pozor, za ve-
lice zajímavý příplatek 15 tisíc 
kaček můžete mít model s ABS 
a třístupňovou kontrolou trakce 
včetně anti-wheelie programu. 
Mezi jednotlivými nastaveními 
nejde přepínat za jízdy, dokon-
ce ho ani za jízdy nemůžete vy-
pnout, ale když zastavíte, můžete 
si se všemi elektronickými hra-
čičkami hrát úplně libovolně. 

Palivový globus
Za jízdy se ovšem dají přepínat 
jednotlivé palivové mapy a rozdí-

TECHNICKÉ ÚDAJE

Aprilia Dorsoduro 1200 

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
dvouválec V90°, DOHC/4, vrtání × zdvih
106 × 67,8 mm, kompresní poměr 
12:1, dvě svíčky na válec, vstřikování, 
elektronický plyn ride-by-wire se třemi 
palivovými mapami, volitelně třístupňová 
kontrola trakce ATC, elektrický startér, 
šestistupňová převodovka, hydraulicky 
ovládaná vícelamelová spojka v olejové 
lázni, sekundární převod řetězem

Podvozek: modulární trubkový ocelový 
rám s hliníkovými bočními díly, vpředu 
USD vidlice Sachs ∅ 43 mm, zdvih 
160 mm, vzadu hliníková kyvná vidlice 
s tlumičem Sachs, zdvih 155 mm, obojí 
plně nastavitelné, brzdy Brembo volitelně 
s ABS vpředu 2 kotouče ∅ 320 mm, 
radiální čtyřpístkové třmeny, vzadu kotouč 
∅ 240 mm, dvoupístkový třmen, pneu 
vpředu 120/70ZR17, vzadu 180/55ZR17, 
hliníkové ráfky 3,50“/6,00“

Rozměry: délka 2248 mm, šířka 925 mm, 
výška 1205 mm, výška sedla 870, 
rozvor 1528 mm, úhel řízení 27,3°, stopa 
118 mm, nádrž 15 l (3,5 l rezerva)

Objem 1196,6 cm3

Výkon 96 kW/130 k@8700

Točivý moment 115 Nm@7200

Hmotnost 223 kg (provozní)

Cena: 259 900 Kč 

 (274 900 Kč s ABS/ATC)

Sázka na dvanáctku 

Optická příbuznost s Dorsodurem 750 je 
maximální. Akorát dvanáctka vypadá větší
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ly mezi nimi jsou docela výrazné. 
Většinu ze svého 220kilometro-
vého výletu na palubě Dorsodu-
ra jsem strávil při nastavení Tou-
ring, které kombinuje sportovní 
výkon s uspokojující mírou kon-
troly za většiny podmínek, tohle 
je určitě nejpoužitelnější nasta-
vení ze všech tří.

Přechod na režim Sport vám 
přinese sice znatelný rozdíl ve vý-
konu, ale s mnohem agresivněj-
ším a divočejším vystřelováním 
ze zatáček, což dělá z výjezdů 
tak trochu žonglování, protože 
si musíte správně připravit spoj-
ku a do toho jít opatrně s plynem, 
aby se vám zadní pneumatika ne-
postarala na prašných a kluzkých 
španělských silnicích o fousáče. 
Režimy Sport a Touring dáva-
jí plný výkon 130 koní při 8700 
otáčkách, přičemž Touring je 
jaksi více použitelný, ale přesto 
zábavný, v režimu do deště je pak 
motor mnohem měkčí a výkon je 
omezen na 100 koní.

Dorsoduro 1200 je velká mo-
torka a také trochu víc fyzicky 
náročná než o 20 kg lehčí, ale 
také o 15 koní slabší KTM 990 
Supermoto SM R, která je prav-
děpodobně jeho hlavním riva-
lem. Pokud je rakouská motor-
ka mrštný a vzteklý dobrman, je 
mohutnější a větší Aprilia spíše 
rotvajler, s nastavením na Rain 
to ovšem může být i labrador…

Elektronická stráž
Dorsoduro používá tři stupně 
kontroly trakce (vlastně čtyři, 
pokud počítáte úplné vypnutí). 
Každé nastavení obsahuje i an-
ti-wheelie program, a ačkoli celý 
systém není tak propracovaný 
jako na supersportovní RSV4, je 
na něj spoleh. Nastavení číslo tři 
vám do řízení mluví nejvíc, takže 
si jej vyberte pro začátek, jako já 
pro jízdu na kluzkých, náročných 
španělských silnicích. A elektro-
nika se činila, elektrický plyn 
poctivě ořezával obrovský výkon 

motoru, jinak dodávaný na zad-
ní pirellku, aby nezačala klou-
zat. Tímhle nastavením lze často 
předejít výletu do Highsiderovy 
Lhoty, takže by ho měl používat 
každý nováček.

Na druhém konci stupnice 
je Level One s mnohem men-
ším účinkem, který je doce-
la maso, zejména v kombina-
ci s nastavením motoru Sport. 
Pro mě to mělo výsledek jediný 
– nastavení číslo dvě. To dodá-
vá jak důvěru, tak i pocit kont-
roly. Jo, a abych nezapomněl: na 
Dorsoduru zapomeňte na jízdu 
po zadním. Jediný způsob, jak 
získat hezkou fotku na zadním 
kole, je trochu si před objekti-
vem fotoaparátu zapodvádět 

a pustit to pod plynem přes hra-
nu kopce.

I systém ABS pracuje oprav-
du dobře, přední brzdy odvádějí 
dobrou práci, mají dobrou ode-
zvu i díky pancéřovým hadicím, 
kterými je Dorsoduro vybavené 
standardně. Dorsoduro nemá 
antihopingovou spojku, ale zad-
ní kolo jsem nedostal do úzkých 
ani při těch nejtěžších brzdných 
manévrech při sjíždění vlásenek. 
Aprilia totiž vsadila při řešení 
problémů s odskakováním zad-
ního kola na elektroniku – na va-
riabilní systém volnoběhu.

Teplo nebude
Cvrnkněte palcem do tlačítka 
startéru a Dorsoduro zarachotí 

do života téměř okamžitě, s čis-
tým, rytmickým volnoběhem, ve 
kterém se jeho síla ohlašuje ba-
sovým podtextem linoucím se 
z charakteristických laufů, vy-
stupujících pod sedlem.

Přehodit nohu přes 870 mm 
vysoké sedlo je pro každého, kdo 
má méně než 180 cm, poměrně 
náročné, ale sedlo je v místech, 
kde na tom záleží nejvíc, úzké, 
takže i majitelé středně vyso-
kých postav mohou dát na se-
maforech nohu na zem. Jízdní 
poloha je bez připomínek, řídít-
ka umožňují krásně vzpřímený 
posaz a rukojeti mají ochranné 
kryty, které zabrání zaháknutí ří-
dítek při divokém souboji s ko-
legy na startu městského sprintu 

po rozsvícení zelené. Ale i přes 
ten adrenalin si za horka všim-
nete tepla na nohy, vycházející-
ho z pravé strany motoru. Tohle 
teplo pocítíte dokonce, i když jste 
v kůži, a nechtěl bych takhle jez-
dit jenom v džínách. Ale Aprilia 
už o tom ví a přidává Dorsoduru 
pár bočních krytů okolo výfuko-
vých trubek jako izolaci.

Zbytečná spojka
Motor má úžasný, naprosto li-
neární zátah v celém otáčkovém 
pásmu, šestirychlostní převo-
dovkou řadí čistě s dobře zvole-
nými převodovými poměry. Jed-
nička je příjemně dlouhá, další 
tři kvalty jsou těsně u sebe pro 
seriózní street� ghterování a na 
konec vás čekají dva nejvyšší 
kvalty, pro změnu opět daleko 
od sebe pro dálniční jízdu.

Ta převodovka je dokonce 
tak dobrá, že jakmile se jed-
nou rozjedete, nemusíte se vů-
bec starat o nějakou spojku, byť 
je hydraulická. Řadit jde totiž 
krásně bezspojkově jak naho-
ru, tak i dolů, tahle převodov-
ka funguje naprosto dokonale 
a přesně. Mně se například sta-
lo, že na jednom úseku plném 
zakroucených silniček andalus-
kého vnitrozemí jsem plných 21 
kilometrů řadil nahoru a dolů 
od dvojky po pětku, aniž bych 
se dotkl páčky spojky. Fantas-
tické. A když jsem ji pak pou-
žít musel, čekala na mne snad-
no ovladatelná spojka s čistým 
a předvídatelným spínáním. 
Ale vy vlastně nepotřebujete 
řazení skoro vůbec, protože ve 
skutečnosti chodí motor Dor-
sodura do práce už od 3000 otá-
ček, a ne� áká se až do 9500, kde 
vás odstřihne omezovač. 

Motor nemá vyvažovací hří-
del, ale jeho chod je velmi čistý, 
pouze ve stupačkách cítíte zbyt-

kové vibrace zhruba mezi 4500 
a 8500 otáčkami, ale pouze po-
kud jedete pod plynem. Při stá-
lé rychlosti cca 120 km/h, což je 
4500 otáček, není jízda vibrace-
mi vůbec rušená.

Je to o nastavení 
Stabilita je dobrá věc, ale byly 
momenty, kdy Dorsoduro mělo 
té stability trochu moc. Se stabili-
tou totiž klesá obratnost. S mým 
naladěním pérování to nebyl to-
lik street� ghter, jako spíš super-
motový zápasník sumo. S tak 
dlouhým rozvorem bude mít 
každá motorka pomalejší říze-
ní, přidejte si k tomu váhu, do-
cela vysokou světlou výšku, vel-
ký úhel přední vidlice a dlouhou 
stopu, a Dorsoduro vám po chví-
li začne připadat málem jako ně-
jaký hodný americký cruiser. Při 
ostré jízdě má Aprilia co dělat, 
aby držela krok s KTM v ostrých 
točitých zatáčkách, kvůli těžšímu 
řízení, které je i trochu pomalé.

I když ono je to pérování plně 
nastavitelné, takže pravděpo-
dobně půjde najít i daleko lep-
ší nastavení pro každou situaci. 
Funkce a progresivita zadního 
pérování je totiž vynikající, dob-
rým tahem bylo i použití zadní 
pneumatiky o rozměru 180/55, 
která nejlépe kloubí obratnost 
a maximální trakci. 

Důležitá cihla v baráku
S Dorsodurem 1200 je docela 
prča dávat si vlásenky, těsné, kli-
katé zatáčky, město i dálnici. Je 
to další významná cihla v bará-
ku, který se Piaggio zavázalo vy-
stavět, aby se Aprilia opět dostala 
na světovou úroveň, kde už ně-
kolikrát v minulosti byla. Radost 
je o to větší, že se navíc můžeme 
těšit na spoustu dalších, z Dor-
sodura odvozených modelů, kte-
ré vbrzku přijdou. 
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Kus motorky za 
rozumné peníze

První model 
s novým motorem

Elektronický plyn, 
ABS, ATC…

POD POKLIČKOU: 
NOVÝ MOTOR PRO MNOHO MODELŮ

Vývojový tým Aprilie začal pracovat na novém dvanáctistovko-
vém motoru v červnu roku 2007 a jeho prototyp běžel na brzdě 
už počátkem roku 2008. Byly to tvrdé testy, motor musel 
přežít 120hodinové cykly na brzdě, což je ekvivalent 
40 000 km v běžném provozu. Pak následovalo dalších 
50 000 km v reálném světě, a všechno to přežil 
dvouválec bez výraznějších problémů.
DOHC motor je díky geometrii 
106 × 67,8 mm silně krátkozdviho-
vý, jako by ho na míru udělali pro 
závodění. Vrtání a zdvih jsou totiž 
přesně stejné, jako má v součas-
né době Ducati 1198 z mistrovství 
světa superbiků, „Zkoušeli jsme vr-
tání 108, 106, 104 i 102 mm, a uká-
zalo se, že 106 mm je nejlepší 
kompromis, zejména v provede-
ní se dvěma svíčkami na válec. Ty 
dvě svíčky tu ale nejsou kvůli vý-
konu, spíš proto, aby byl motor 
sladší a ovladatelnější. Naši tes-
tovací jezdci potvrdili při vzájem-
ných přímých porovnáních, že 
dvě svíčky dělají motor vstříc-
nějším, s větším zátahem odspo-
du a vyhlazují křivku výkonu. Svo-
ji výbornou ovladatelnost ale motor 
získal hlavně díky elektronickému ply-
nu. Lanko plynu od rukojeti totiž končí hned vedle hlavy řízení, 
v obyčejném potenciometru, který je spojený s řídicí jednotkou. 
Ta analyzuje data, přidá data z dalších senzorů sledujících otáč-
ky motoru, aktuální kvalt, teplotu motoru, tlak v airboxu a další 

údaje a pak data předá do druhé řídicí jednotky, která je v airbo-
xu,“ říká šéfkonstruktér Federico Martini.
Víte, co podědil motor Dorsodura 1200 po své mladší sestře? 
Nic, vůbec nic. Je to mnohem modernější motor, a je dokonce 

o 2 mm užší než motor 750. A to je moc dobře, protože ten-
hle motor bude sloužit v mnoha podobách. „Naší stra-

tegií bylo vytvořit jedinou multi-
funkční platformu, která by 
nabízela co nejvíce možnos-
tí a variant, a všechny budou 

mít stejný rám s možnos-
tí poměrně levně měnit 

úhel hlavy řízení a geo-
metrii řízení podle za-
mýšleného zaměření 
každého modelu,“ 
říká šéfdesignér Ap-

rilie Galluzzi. A my už 
vám dnes můžeme pro-

zradit, že mezi dalšími připravo-
vanými modely je café racer s polokapo-

táží, celokapotovaný sporťák a naháč Shiver, 
všechny se stejným šasi. Ale Aprilia pracuje 

taky na silničním enduru, které pravděpodob-
ně ponese jméno Pegaso, a navíc se dá očeká-
vat i sportovní cesťák. Tohle bude hodně rozvět-

vená rodina.
Dorsoduro je tedy první a z Romana Albesiana vypadlo, že už 
udělali s Dorsodurem 1200 víc než 250 km/h. Z toho je jasné, že 
Aprilia přivede na svět i verzi Factory. A nejen to. Uvažuje dokon-
ce i o značkovém seriálu Dorsoduro Cup. Tady se teprve uvidí, co 
Tvrdej hřbet skutečně umí…

teplo pocítíte dokonce, i když jste 
v kůži, a nechtěl bych takhle jez-
dit jenom v džínách. Ale Aprilia 
už o tom ví a přidává Dorsoduru 
pár bočních krytů okolo výfuko-
vých trubek jako izolaci.

Zbytečná spojka
Motor má úžasný, naprosto li-
neární zátah v celém otáčkovém 
pásmu, šestirychlostní převo-
dovkou řadí čistě s dobře zvole-
nými převodovými poměry. Jed-
nička je příjemně dlouhá, další 
tři kvalty jsou těsně u sebe pro 
seriózní street� ghterování a na 
konec vás čekají dva nejvyšší 
kvalty, pro změnu opět daleko 
od sebe pro dálniční jízdu.

tak dobrá, že jakmile se jed-
nou rozjedete, nemusíte se vů-
bec starat o nějakou spojku, byť 
je hydraulická. Řadit jde totiž 

už počátkem roku 2008. Byly to tvrdé testy, motor musel 
120hodinové cykly na brzdě, což je ekvivalent 

40 000 km v běžném provozu. Pak následovalo dalších 
50 000 km v reálném světě, a všechno to přežil 
dvouválec bez výraznějších problémů.
DOHC motor je díky geometrii 

 67,8 mm silně krátkozdviho-
vý, jako by ho na míru udělali pro 
závodění. Vrtání a zdvih jsou totiž 
přesně stejné, jako má v součas-
né době Ducati 1198 z mistrovství 
světa superbiků, „Zkoušeli jsme vr-
tání 108, 106, 104 i 102 mm, a uká-

106 mm je nejlepší 
, zejména v provede-

ní se dvěma svíčkami na válec. Ty 
dvě svíčky tu ale nejsou kvůli vý-
konu, spíš proto, aby byl motor 
sladší a ovladatelnější. Naši tes-
tovací jezdci potvrdili při vzájem-
ných přímých porovnáních, že 

dělají motor vstříc-
nějším, s větším zátahem odspo-
du a vyhlazují křivku výkonu. Svo-
ji výbornou ovladatelnost ale motor 
získal hlavně díky elektronickému ply-

Víte, co podědil motor Dorsodura 1200 po své mladší sestře? 
Nic, vůbec nic. Je to mnohem modernější motor, a je dokonce 

o 2 mm užší než motor 750. A to je moc dobře, protože ten-
hle motor bude sloužit v mnoha podobách. „Naší stra-

tegií bylo vytvořit jedinou multi-
funkční platformu, která by 
nabízela co nejvíce možnos-
tí a variant, a všechny budou 

mít stejný rám s možnos-
tí poměrně levně měnit 

úhel hlavy řízení a geo-
metrii řízení podle za-
mýšleného zaměření 
každého modelu,“ 
říká šéfdesignér Ap-

rilie Galluzzi. A my už 
vám dnes můžeme pro-

zradit, že mezi dalšími připravo-
vanými modely je café racer s polokapo-

táží, celokapotovaný sporťák a naháč Shiver, 
všechny se stejným šasi. Ale Aprilia pracuje 

taky na silničním enduru, které pravděpodob-
ně ponese jméno Pegaso, a navíc se dá očeká-
vat i sportovní cesťák. Tohle bude hodně rozvět-

Dorsoduro je tedy první a z Romana Albesiana vypadlo, že už 

120hodinové cykly na brzdě, což je ekvivalent 
40 000 km v běžném provozu. Pak následovalo dalších 

, a všechno to přežil 
dvouválec bez výraznějších problémů.
DOHC motor je díky geometrii 

 67,8 mm silně krátkozdviho-
vý, jako by ho na míru udělali pro 

né době Ducati 1198 z mistrovství 
světa superbiků, „Zkoušeli jsme vr-
tání 108, 106, 104 i 102 mm, a uká-

106 mm je nejlepší 
, zejména v provede-

du a vyhlazují křivku výkonu. Svo-
ji výbornou ovladatelnost ale motor 

elektronickému ply-

Nic, vůbec nic. Je to mnohem modernější motor, a je dokonce 
o 2 mm užší než motor 750. A to je moc dobře, protože ten-

hle motor bude sloužit v mnoha podobách. „Naší stra-
tegií bylo vytvořit jedinou 

funkční platformu
nabízela co nejvíce možnos-
tí a variant, a všechny budou 

mít stejný rám s možnos-
tí poměrně levně měnit 

úhel hlavy řízení a geo-
metrii řízení podle za-

říká šéfdesignér Ap-
rilie Galluzzi. A my už 

vám dnes můžeme pro-
zradit, že mezi dalšími připravo-

vanými modely je café racer s polokapo-
táží, celokapotovaný sporťák a naháč Shiver, 

všechny se stejným šasi. Ale Aprilia pracuje 
taky na silničním enduru, které pravděpodob-

ně ponese jméno Pegaso, a navíc se dá očeká-
vat i sportovní cesťák. Tohle bude hodně rozvět-

vená rodina.
Dorsoduro je tedy první a z Romana Albesiana vypadlo, že už 

Nastavte si jeden ze tří motorových režimů 
a pak už se jen dobře držte...

Dorsoduro má tolik koní, že by jej 
kolegové na 990 SM R i Hypermotardu 
měli znát jen z tohoto úhlu

Líbivá motorka. Dorsoduro vypadá dobře v jakémkoli prostředí

Aprilia podle nás dělá 
jedny z nejlepších 
přístrojovek

Dvanáctka je velká 
motorka zaměřená 
na stabilitu


