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Psal se rok 2002, když 
světlo světa spatřil první 
italský streetfighter, jenž 
vycházel z tehdejšího 

V-twin superbiku RSV 1000 R.  
Do vínku dostal jméno Tuono 
(v italštině „hřmění“) a za svou 
dobu, kdy prošel pár moderniza-
cemi, si tenhle stroj získal mno-
ho příznivců, ale i dost odpůrců. 
A to hlavně kvůli svému zjevu. 
Vždy se totiž jednalo o hodně 
divnou záležitost, co se designu 
týče, a ani zbrusu nové Tuono, 
které pohání na rozdíl od sta-
ré brutální V2 našlapaný a ještě 
brutálnější pětašedesátistupňo-
vý véčkový čtyřválec, nejde ji-
nou cestou.

Lepší je lepší
Stará Tuona se mi nelíbila ani 
trochu, což neznamená, že bych 
je odsuzoval. Prý to nebyly špat-
né motorky. Ovšem to nové? Jas-
ně, je jiné než konkurenční stroje 
v této kategorii a s těmi přízniv-
ci a odpůrci to bude zřejmě po-
dobné jako doposud, ale za mě 
je nové Tuono taková správná 
drsňárna s ulítlým, ale tentokrát 
vcelku povedeným designem. 
Mně se prostě líbí. Je bachra-
té, síla z něj čiší každým coulem 
a nakonec i ta maska se tak nějak 

hodí k celkovému výrazu, dáva-
jícímu tušit, že tady končí všech-
na sranda. Když už jsme u toho 
designu, schválně, kdo z vás si 
všiml těch elegantně řešených 
madel spolujezdce?

Jestli ale patříte mezi ty, kte-
rým se nezamlouvá na pohled 
ani tato verze, garantuji vám, že 
ve chvíli, kdy byste měli mož-
nost svézt se, design bude to po-
slední, co budete řešit. Ostatně 
už jen tabulkové údaje, hlav-
ně těch brutálních a nekompro-
misních 167 koní, které nemá 
žádný jiný bike v téhle katego-
rii, a také výčet všech elektronic-
kých fičur, jež mají za úkol po-
starat se o bezpečí vaší zadnice 
v limitních situacích, kdy byste 
to na každé jiné motorce měli 
už dávno spočítané, mluví samy 
za sebe. Tady má Aprilka oproti 
konkurenci navrch zcela jedno-
značně a to poslední, co tu chy-
bí k plné kontrole vašeho klidu, 
je akorát ABS. Na druhou stra-
nu, komu by snad všechna tahle 
elektronika už z principu vadila 
a vystačil by si se surovou obyč 
verzí, má možnost pořídit si i tu. 
Vzhledem k aktuálnímu ceníku, 
kdy máte za stejné peníze Tuono 
v plné palbě a všechny ty fičury 
se dají stiskem jediného tlačítka 
jednoduše deaktivovat, je to ale 
dle mého hloupost. V různých 
situacích se totiž nějaká ta asis-
tence může hodit i zkušenějším 
jezdcům, a když chcete, máte 
volnou ruku udělat si to podle 
svého.

Ultramozkovna
My měli k dispozici ten lepší 
model, honosící se onou kou-
zelnou zkratkou APRC (Apri-
lia Performance Ride Control), 
jež symbolizuje přítomnost ně-
kolika elektronických strážných 
andělů, které si můžete různě 

ponastavovat (podrobněji v bo-
xíku vedle). Přísun koní na zad-
ní kolo ovládáte elektronickým 
plynem, motor plnící přísnou 
budoucí normu Euro 4 dokáže 
šlapat ve třech různých výkono-
vých módech (nejsilnější Track, 
podobně našláplý, ale jemnější 

Sport, a o 25 % umírněný Road, 
vše přepínatelné za jízdy), a po-
zor, na motorce z jednadvacáté-
ho století, kdy je vše, jak to říct, 
euroutlumené, vás čeká dokon-
ce i vzrušující zvukový proži-
tek. Tady si troufnu říct, že laďák 
bych ani nepotřeboval. Jo, vypa-
dá to fakticky dobře. Ale dost teo- 
rie, je čas nasednout a pořádně 
Tuonu (a nejen jemu) rozprou-
dit krev v žilách.

Kluci v Aprilce tvrdí, že veš-
keré ovládání je zcela intuitiv-
ní. Souhlas, ale pro mě jakožto 
rychlouživatele je lepší nechat si 
to všechno ještě jednou pořád-
ně vysvětlit. Přeci jen, na studo-
vání návodu není čas a lepší být 
připraven, než pak za jízdy ná-
hodně objevovat všechna ta ta-
jemství ukrytá pod rouškou mo-
derní techniky. Už jenom proto, 
že vyrážím do ulic velkoměsta 
a po našich okreskách, kde může 

jakékoliv dumavé a zábavné hra-
ní si s čudlíky, jimiž následně 
měníte jak údaje na přístrojov-
ce, tak charakteristiku motoru 
a jeho odezvy, mít spíš fatální 
následky.

Všechna kouzelná tlačítka jsou 
po ruce na řídítkách, a to hlav-
ně vlevo (vpravo se akorát star-
térem při běhu motoru přepínají 
výkonové módy). Na plnou kon-
trolu centrálního mozku si vy-
stačíte s jedním voličem označe-
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Divočina pod kontrolou

Italské Tuono bylo vždy 
poctivým a drsným 
produkčním streetfighterem, 
a stejně tak je to 
v případě nového nástupce. 
Nadupaná V4 z Biaggiho 
superbiku v rouše Evině je zlá 
už od pohledu a co teprve, 
když naplno otevřete plyn. 
To se pak dějí věci!
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Aprilia Tuono V4 r APrC

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
čtyřválec V65°, DOHC/4, vrtání × zdvih 
78 × 52,3 mm, kompresní poměr 13:1, 
vstřikování Weber-Marelli ∅ 48 mm, 
elektronický plyn se třemi režimy (Track, 
Sport, Road), elektronická výbava APRC 
(kontrola trakce, antiwheelie, launch 
control, quickshifter), elektrický startér, 
šestistupňová převodovka, antihoppingová 
spojka, sekundární převod řetězem

Podvozek: hliníkový dvojitý páteřový 
rám, tlumič řízení Sachs, vpředu USD 
vidlice Sachs ∅ 43 mm, zdvih 120 mm, 
vzadu hliníková kyvná vidlice s tlumičem 
Sachs, zdvih 130 mm, obojí plně 
nastavitelné, brzdy Brembo vpředu  
2 kotouče ∅ 320 mm, čtyřpístkové 
radiální třmeny, vzadu kotouč  
∅ 220 mm, dvoupístkový třmen, pneu 
Metzeler Racetec K3 Interact vpředu 
120/70ZR17, vzadu 190/55ZR17 
(alternativně 190/50 nebo 200/55), 
hliníkové lité ráfky 3,50“/6,00“

Rozměry: délka 2065 mm, šířka 
800 mm, výška 1090 mm, sedlo 835 mm, 
rozvor 1445 mm, úhel řízení 25°, stopa 
107,5 mm, nádrž 17 l (4 l rezerva)

Objem 999,6 cm3

Výkon 123 kW/167 k@11 500

Točivý moment 111,5 Nm@9500

Hmotnost 183 kg (bez náplní)

Cena 314 900 kč

Standardní mód je určen 
pro běžný provoz

Závodní mód se vám bude 
hodit třeba na okruhu

Madel spolujezdce si na 
první pohled ani nevšimnete

TEChNiCké údAjE
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ným Mode. To je vstupní brána 
jak do hlavního menu, tak jím lze 
přepínat mezi klasickými úda-
ji jako jsou tripy, spotřeba, top  
speed apod. Jedním stiskem pak 
lze přístrojovku z klasického road 
módu překliknout do režimu 
plně závodního, kdy máte k dis-
pozici velkými číslicemi stopky, 
zařazený kvalt, teplotu motoru, 
momentální nastavení mapování 
motoru a úroveň kontroly trak-
ce, kterou si můžete měnit jinak 
i v road režimu pomocí dvou vo-
ličů plus a minus na palec a uka-
zovák, kdykoliv si zamanete.

Nezkušeným vstup zakázán
Rozhodně příjemným překvape-
ním je dokonale přívětivá ergo-
nomie. Názorná ukázka toho, kdy 
motorku konstruují opravdoví 
bikeři, nikoliv jen inženýři u po-
čítačů pracující s virtuálními úda-
ji. Krásně vzpřímený posaz, řídít-
ka tak akorát do výšky i do šířky, 
žádné kruté zalomení nohou 
v kolenech (stupačky na Tuonu 
jsou o 15 mm níž než na super-
biku RSV4) a pocitově dostatek 
místa. Pro mou nezanedbatelnou 
postavu rozhodně žádné pravidlo 
ani u tohoto druhu motorek. Sed-
lo je po pravdě tvrdší, ale pořád to 
není žádná prkenná lavice, která 
by vás mučila už po chvíli jízdy. 
Skvělému pocitu z plné kontroly 
nad celým strojem nahrává i ne-
anorektická plastová bandaska, 
o kterou se můžete koleny pořád-
ně zapřít. Tady nemám jedinou 
výhradu a dokázal bych si před-
stavit i delší výlety s jistým poci-
tem, že mě po několika stovkách 
kilometrů z motorky nebudou 
muset v křeči sundat.

Po otočení klíčku a stisku star-
téru se pod vámi rozehraje du-
nivý a strašidelný koncert vyla-
děného véčkového čtyřválce. Na 
každičké pootočení pravou ru-
kojetí motor důrazně zahřmí, 
jako by vás varoval, že jestli ne-
máte něco naježděno nebo jste 
slabší povahy, měli byste odsud 
okamžitě zmizet, a to po svých. 
Tady končí všechna sranda a je 
jedno, jestli je tu kontrola trakce, 
antiwheelie program apod. Po-
řád jste to vy, kdo drží všechnu 
tu sílu v pravé ruce. Stačí jedno 
špatné rozhodnutí v nepravou 
chvíli a problém je na světě. To 
už vám pak žádná elektronika 
nepomůže. A tady je tak jedno-
duché zapomenout se.

Nebát se to vosolit
Motor Tuona má jen o 13 koní-
ků méně než superbiková RSV4 
a se vzpřímeným posazem jsem 
čekal zákeřnou bestii, která se 
bude plašit už od volnoběhu. Ná-
stup výkonu v nízkých otáčkách 
je ale překvapivě umírněný. Ani 

s vypnutou elektronikou Tuono 
na jedničku plynem na zadní ne-
dostanete. Ovšem pozor, jen do-
kud se nepřehoupne ručka otáč-
koměru přes nějakých cca sedm 
tisíc. Jakmile pokoříte tuto hra-
nici, začnou se dít věci. Nejenom 
že motorka jede za doprovodu 

brutálního soundu z koncovky 
jak protržená až do maxima, ale 
pokud nemáte aktivovaný an-
tiwheelie program, přední kolo 
letí do vzduchu na jedničku, 
dvojku a někdy i na trojku, kdy 
už vám na tachu poskakují cifry, 
které by u nás měly být tabu.

Pokud plánujete využít plný 
potenciál silného motoru a ne-
chcete pořád ubírat nebo spoj-
kovat, je skutečně potřeba zvo-
lit jeden ze tří levelů antiwheelie 
programu. Ten vám dovolí držet 
plyn na doraz pořád a nemusí-
te se strachovat, že se vám Tu-
ono splaší v tu nejnevhodnější 
chvíli. Funguje to úžasně čistě, 
vždy jen nepatrně na nejnutněj-
ší dobu pocítíte pokles výkonu, 
ale přitom Tuono pořád akcele-
ruje dál, a jakmile se vrátí před-
ní kolo do kontaktu s vozovkou, 
zahřmí z výfuku a motorka zase 
letí jak smyslů zbavená. Na okru-
hu, kde potřebujete rychlé výjez-
dy z vinglů bez odlepování před-
ního kola od země, což vždycky 
zpomalí, a zároveň nechcete za 
žádnou cenu slevit, věc naprosto 
výtečná. I na silnici se to dá vy-
užít, i když já tady dávám před-
nost té surovosti a momentu pře-
kvapení, kdy najednou z ničeho 
nic nevidím přes budíky :-).

Spojka neunaví ani po delší 
jízdě a převodovka chodí přes-
ně za jakéhokoliv režimu, akorát 
musíte být trochu rázní. Tako-
vé zacházení ale vyžaduje každý 
quickshifter, neboli rychlořaze-
ní, kterým jsou vyzbrojeny mezi 
produkčními stroji akorát kapo-
tované střely BMW S 1000 RR, 
Ducati 1198 SP nebo supersport 
Triumph Daytona 675R. Samo-
zřejmě dolů se řadí se spojkou 
a z jedničky na dvojku si tu spoj-
ku také neodpustím, ale od dvoj-
ky výš nad tím už moc přemýšlet 
nemusíte a pěkně pod plným tam 
můžete kopat vyšší kvalty jeden 
za druhým bez jakéhokoliv po-
klesu výkonu, zpomalení, škub-
nutí. Jen „prd ho tam“ a motor 
neustále posílá neuvěřitelné stá-

do koní na zadní kolo, přičemž 
se vám napínají všechny svaly 
v těle a deformuje ksicht, zatím-
co zadní stodevadesátka (popř. 
dvoustovka) skučí bolestí.

Na trať
Přesně v tomhle režimu, kdy je-
dete opravdovou palbu, si za-
milujete stabilní, tvrdý a plně 
stavitelný závodní podvozek vy-
zbrojený tlumičem řízení (i když 
nenastavitelným), který bdí nad 
klidem celého stroje. Motor-
ka poslouchá na slovo, ale mu-
síte ji vést pevnou rukou, pak 
jede tam, kam chcete vy, a než-
li zkoušet maximálku a přívaly 
výkonu motoru někde na rov-
ných úsecích (i když po vypnu-
tí „wheeliekaziče“ je s Tuonem 
hodně velká švanda, na kterou 
potřebujete hodně místa), je lep-
ší vyrazit někam do pořádných 
rychlých a táhlých zatáček, kde 
můžete zkoušet, jak pro změnu 
maká kontrola trakce na výjez-
dech při plném plynu. Okreska 
mi ale zrovna na takovéhle řádě-
ní nepřipadá moc bezpečná a je-
diné místo, kde bych se to nebál 
pokoušet, by byla závodní trať. 
Tam jsme s Tuonem ale bohu-
žel nebyli.

Přesně tam by se ale dalo vy-
užít všech těch vychytávek do-
syta. A tam by se také lépe pro-
věřovaly schopnosti levnějších 
brzd. Namísto radiálních mono-
bloků má totiž Tuono na před-
ku jen radiálně montované se-
šroubované čtyřpístky. Sice jsem 
si neodpustil sem tam za ně po-
řádně vzít, ale na silnici mi hla-
va nikdy nedovolí jít na brzdy 
tak jako na konci cílové rovinky 
ve chvíli, kdy jsem právě minul 
ceduli 200 m, 150 m… I přesto 
si myslím, že na ně bude spo-
leh, protože brzdí tvrdě a dosta-
tečně. A když už jsme u té de-
celerace, pro klid stroje i váš při 
razantním zpomalování je Tuo-
no vyzbrojeno antihoppingovou 
spojkou.

Vůdce smečky
No a pak je tu ještě jedna věcič-
ka, kterou jsme ale vysloveně ne-
zkoušeli. Launch Control. To je 
takový asistent, který by vám měl 
pomoci udržet motorku v rela-
tivně klidném stavu při plném 
plynu a puštění spojky. Asi ideál-
ní na odpal z křižovatky, lepší při 
startu do závodu, ale na okresce? 
Tam to potřeba opravdu není, 
a tak možná někdy příště. Kaž-
dopádně těch pár stovek kilome-
trů v sedle Tuona ať už po dvou, 
nebo po jednom kole bylo dost 
vzrušujících a motorka svým 
předchůdcům ani plnokrevným 
sourozencům rozhodně ostudu 
nedělá. Ba naopak, nebál bych 
se říct, že je to to nejlepší Tuono, 
které kdy z fabriky v Noale vyje-
lo, a za mě i momentálně nejlepší 
a nejdrsnější naked bike se spor-
tovním srdcem na trhu. 

Motocykl do testu zapůjčila 
firma A Spirit.
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Hafo elektroniky 
pro vaše bezpečí

Odstrojený superbike 
se vším všudy

Překvapivě 
pohodlný posazAprilia Tuono V4 R APRC

Co SE UkrýVá Pod koUzELNoU 
zkrATkoU APrC

•	 AQS/Aprilia Quick Shift – powershifter umožňující řazení pod plným plynem bez 
 použití spojky. Nepřetržitý přísun výkonu bez prodlevy.
•	 ATC/Aprilia Traction Control – osmistupňová kontrola trakce nastavitelná během 
 jízdy. Možno i úplně vypnout.
•	 AWC/Aprilia Wheelie Control – třístupňová kontrola odlepení předního kola od 
 země. Překvapivě zasahuje jemně, a pokud potřebujete a chcete udržet přední 
 kolo i při plné akceleraci v kontaktu s vozovkou, naprosto nenahraditelná věc. 
 Možno i úplně vypnout.
•	 ALC/Aprilia Launch Control – asistent pro rychlé a efektivní starty. Aktivuje se 
 v klidu a prostě dáte plnej, pustíte spojku, a pak se jen držíte. Asistent se 
 automaticky deaktivuje, jakmile dosáhnete na dvojku rychlosti 160 km/h nebo 
 přeřadíte na trojku.

Motor neustále posílá neuvěřitelné 
stádo koní na zadní kolo, přičemž 
se vám napínají všechny svaly v těle 
a deformuje ksicht, zatímco zadní 
stodevadesátka skučí bolestí

Skvělá ergonomie a ještě lepší jízdní 
vlastnosti i výkony, to je nové Tuono

Se zapnutými strážnými anděli 
to vypadá při maximální 
akceleraci asi takhle

Design je stejně jako u předešlých generací hodně 
osobitý a jistě by se našlo hodně těch, co by brblali. 
Stačí se ale svézt a všechno bude jinak...

ducati Streetfighter S

Motor V2 • objem 1099 cm3 • výkon 
155 k@9500 • krouťák 115 Nm@9500 
• hmotnost 169 kg (suchá) • nádrž 16,5 l 
• výška sedla 840 mm • cena cca 473 200 Kč

Benelli TNT r160

Motor Ř3 • objem 1131 cm3 • výkon 
158 k@10 200 • krouťák 120 Nm@8400 
• hmotnost 215 kg (provozní) • nádrž 16 l 
• výška sedla 820 mm • cena cca 340 000 Kč

Triumph Speed Triple

Motor Ř3 • objem 1050 cm3 • výkon 
135 k@9400 • krouťák 111 Nm@7750 
• hmotnost 214 kg (provozní) • nádrž 17,5 l 
• výška sedla 825 mm • cena cca 283 000 Kč

honda CB1000r

Motor Ř4 • objem 998 cm3 • výkon 
125 k@10 000 • krouťák 99 Nm@7750 
• hmotnost 217 kg (provozní) • nádrž 17 l 
• výška sedla 825 mm • cena 249 900 Kč

kawasaki z1000

Motor Ř4 • objem 1043 cm3 • výkon 
138 k@9600 • krouťák 110 Nm@7800 
• hmotnost 218 kg (provozní) • nádrž 15 l 
• výška sedla 815 mm • cena 299 000 Kč
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