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Superbike s variátorem

Kdyby se marketingoví specialisté alespoň kousek na SRV 850 svezli, těžko 
by jej v katalogu zařadili do kategorie skútrů. Variátor, prostor pod sedlem 
a uvolněný posaz jsou totiž spíše takové mimikry, tenhle stroj má čumák ze 
superbiku RSV4 naprosto oprávněně.

Přiznám se, že jsem měl 
k SRV původně tako-
vou mírnou averzi prá-
vě kvůli tomu čumáku. 

RSV4 je jedna z nejkrásnějších 
sportovních motorek součas-
nosti, a pokus o implementa-
ci jejích rysů na dva a tři čtvrtě 
metráku těžký maxiskútr (teh-
dy jsem si ještě myslel, že to je 
skútr) o rozměrech menší výlet-
ní lodi mi na obrázcích nepřišel 
zrovna úspěšný. Připomínalo mi 
to tragédii současných mladých 
dívek ničených Coca Colou, Mc-
Donaldem a podobnými sajrajty 
– ksichtík, že by mohly jít z fleku 
soutěžit o titul Miss, a pod ním 
tělo tvaru hrušky a hmotnosti 
dospělého chlapa. 

Stejně tak SRV, nahoře mas-
ka ze superbiku, dole, co si bu-
deme nalhávat, docela panděro. 
Na živo je to ale mnohem lepší 
než na obrázcích a kdo se jednou 
sveze, ten si SRV zamiluje, i kdy-
by mělo design deset let starého 
čínského endura. Anebo ten po-
divný dvousvětlový čumák Gile-
ry GP 800.

evoluce pod novým jménem
Promiňte, řekl tady někdo Gi-
lera GP 800? Ale vždyť vám to 
muselo být jasné už od pohledu 
na technická data, že tihle dva 
jsou příbuzní. Dokonce hodně 
blízcí příbuzní, Aprilia SRV 850 
je vlastně předělaná Gilera GP 
800 z roku 2007. Ta byla mno-
hem silnější a často levnější než 
její konkurenti z kategorie ma-
xiskútrů, ale nikdy se trhákem 
nestala. A nebylo to ani tak de-
signem, jenž byl na Itala překva-
pivě humpolácký, jako spíše ne-
příliš povedeným podvozkem, 

při vyšších rychlostech nesta-
bilním, drncavým, pomalu za-
táčejícím… Navíc prestiž značky 
Gilera není nikterak výjimečná, 
i když se z ní Piaggio pokoušelo 
udělat něco jako výrobce specia-
lit (viz právě GP 800 nebo tříkol-
ka Fuoco, což bylo Piaggio MP3 
s agresivním designem a hlavně 
půllitrovým motorem). Dnes už 
v Itálii vědí, že to byl krok vedle 
a pod Aprilií se tenhle superskú-
tr bude prodávat nejspíš výrazně 
lépe. Je dobře, že tenhle koncept 
nepohřbili.

A je dobře i to, že mu věnova-
li i technickou péči. Nový totiž 
není jen design předku, nýbrž se 
makalo i „pod sukněmi“. Velko-
objemový dvouválec V90° má od 
začátku takovou zajímavost, kli-
kovku rotující proti směru jízdy, 
stejně jako nová MV Agusta F3 
nebo závodní Yamaha M1, což 
má napomoci lepšímu sklápění 
do zatáček. Nově obdržel motor 
dvě lambda sondy do každého 

výfukového potrubí místo jedné 
společné, takže každý válec teď 
dostává skutečně optimální por-
ci benzínu a vzduchu, což má za 
následek snížení spotřeby i emisí 
na úroveň budoucí normy Euro 4.  
Další drobné změny vedly ke 
zvýšení výkonu o jednoho koní-
ka a krouťáku o 3,5 newtonmet-
ru, což nikdy není špatná zprá-
va, stejně jako snížení hmotnosti 
o pět kilo. A pochopitelně se ne-
smělo zapomenout na onen pro-
blematický podvozek, odpru-
žení bylo adekvátně předěláno. 
U skútru, který jede dvě stě a je-
hož rám má dvojnásobnou tu-
host oproti jiným variátorovým 
přibližovadlům, tedy srovnatel-
nou s motocykly, a který dovo-
luje v zatáčkách náklony 45°, je 
dobře nastavený podvozek klí-
čem k úspěchu, a to hlavně tomu 
komerčnímu.

Kulturista XXL
Pokud se maxiskútrům říká ma-
xiskútry kvůli jejich velikosti, to-
hle je spíš megaskútr. Je obrov-
ský! Tmax vedle něj vypadá jako 
stopětadvacítka. Není ale veli-
kost jako velikost, SRV nepři-
pomíná 130 kg těžkého hospod-
ského povaleče s pivní cejchou, 
nýbrž 130kg dvoumetrového 

kulturistu. Když už jsme u těch 
kil, tak SRV s plnou bandaskou 
váží téměř 280 kilo, a uf uf, tohle 
když vás někde přepere…

Jenže SRV vás jen tak nepřepe-
re, protože všechna ta kila jsou po 
skútrovsku dole. I když jsou roz-
měry majestátní a sedlo široké, na 
zem dosáhnou i menší postavy 
a manévrování na místě je neče-
kaně snadné. Hodně mě překva-
pil velikánský rejd, že se s tímhle 
křižníkem v pohodě otočím i na 
užší silnici, to jsem zíral.

Posaz je přesně takový, jaký 
od takhle velkého megaskút-
ru očekáváte. Sedlo velké, ale 
sportovně tuhé, řídítka tak ako-
rát vysoko, a na nohy je místa 
dost, akorát se musíte popaso-
vat s hodně širokým a vysokým 
středovým tunelem ukrývajícím 
rám – zapomeňte, že byste pro-
táhli nohu mezi sedlem a řídítky, 
na SRV se nasedá jako na motor-
ku. Poněkud rozpačitý jsem byl 
z povrchu plošin pro nohy, plech 
vypadá sice efektně, ale za mok-
ra logicky klouže (a nic na tom 
nezmění ani vyčnívající gumový 
vzorek), a navíc se odchlipoval.

Žádné velké nadšení nepa-
nuje ani v oblasti praktičnosti. 
Od takovéhle lodi člověk očeká-
vá pod sedlem víc než jen místo 

na jednu integrální helmu a ješ-
tě s odřenýma ušima, a jen ma-
lou náplastí na zklamání je svě-
týlko a 12V zásuvka. Nepotěší 
ani fakt, že od motoru jde do 
podsedlového prostoru opravdu 
hodně tepla, musíte si rozmys-
let, jakou svačinu si s sebou be-
rete. Čokoládám vstup zakázán, 
naopak pizza bude i po 100 km 
pěkně teplá. Jiné úložné místo 
na SRV nenajdete, ani pidischrá-
nečku vedle řídítek, za což by 
italští konstruktéři zasloužili vy-
krákat za uši.

symfonie v Arrow-dur
Všechny hříchy jsou ale SRV od-
puštěny, jen co otočíte klíčkem, 
zmáčknete brzdu (páčky jsou na-
stavitelné, pochvala) a stisknete 
tlačítko startéru. Zprvu mi při-
šlo trochu scestné dávat na skútr 

Aprilia sRV 850

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
dvouválec V90°, OHC/4, dvě svíčky na válec, 
vrtání × zdvih 88 × 69 mm, vstřikování 
∅ 38 mm, elektrický startér, variátor, 
sekundární převod řetězem

Podvozek: rám z ocelových trubek, vpředu 
nenastavitelná teleskopická vidlice 
∅ 41 mm, zdvih 122 mm, vzadu hliníková 
kyvná vidlice s jedním tlumičem, 
nastavitelné předpětí, brzdy Brembo vpředu 
2 kotouče ∅ 300 mm, dvoupístkové třmeny, 
vzadu kotouč ∅ 280 mm, dvoupístkový 
třmen, parkovací brzda, pneu vpředu 
120/70R16, vzadu 160/60R15, lité ráfky 
3,50“/4,50“

Parametry: délka 2237 mm, šířka 
790 mm, sedlo 780 mm, rozvor 1593 mm, 
nádrž 18,5 l, užitečná hmotnost 184 kg, 
maximální rychlost 194 km/h

Objem 839 cm3

Výkon 55,9 kW/76 k@7750

Točivý moment 76,4 Nm@6000

Hmotnost 276 kg (provozní)

Cena 249 900 Kč

techNicKé údAje
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„Bože, to je 
zvouček...“
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inzerce

laděný výfuk, ale zvuk V2 linou-
cí se z otevřené koncovky Arrow 
je prostě úžasný. Neřve, on duní 
jako ten největší šamanský buben 
ve skalách. Tohle není mlácení 
lžící do hrnců, jak to předvádějí 
některé rádoby laděné koncovky 
na padesátkových čtyřtaktech při 
brutální akceleraci 0–30 km/h za 
fantastické dvě minuty, tohle je 
temné bručení predátora před 
útokem.

Možná je dobře, že tady ta 
koncovka je, funguje jako varo-
vání. Útlocitnější čtenáři promi-
nou, ale jako nejlepší charakteris-
tika motoru se hodí ta, co jsem si 
napsal do poznámek: „Jede to jak 
hovado.“ Akcelerace, jakou SRV 
předvádí, skutečně nemá se skút-
ry nic společného. Piaggio uvá-
dí 5,8 vteřiny na stovku, subjek-
tivně se to zdá rychlejší, i když 
úplný spodek je takový vlažněj-
ší kvůli charakteristice variátoru. 
Jasně, litrové superbiky sprintují 
na kilo za tři vteřky, ovšem to na 
nich sedí někdo, kdo to umí dob-
ře odspojkovat. Tady nespojkuje-
te nic, akorát dáte gas a držíte se. 
Jediným omezujícím faktorem je, 
když vám prohrábne zadní kolo, 
což se i na suchém asfaltu klidně 
stane.

Pružná akcelerace je ale ještě 
mnohem impresivnější. Když už 
se sunete aspoň městskou rych-
lostí, tak na odšťuch vám jen tak 
něco nestačí. Ani velké motorky, 
protože tam musíte mít správ-
ně zařazeno, a když nemáte, SRV 
vám prostě ujede. Na Aprilii máte 
optimální otáčky pořád. Stejná si-
tuace nastává na zakroucených 
okreskách, kde se často akceleruje 
z ostřejších vinglů. Kolega na mo-
torce se bude muset opravdu sna-
žit, rozhodně to pro něj nebude 
nudná jízda, zatímco vy budete 
mít pocit, že jedete úplně normál-
ně, s nohama pohodlně natažený-
ma před sebe, zaposlouchaní do 
basování véčka pod vámi…

dvě stě na skútru?
Při téhle charakteristice je potě-
šitelné, že se motor nechová jako 
sportovní nadrženec, který pi-
lota otravuje ostrým chováním. 
Naopak, běží nádherně lehoučce 
a když na to přijde, je to báječný 
parťák i na delší cestování. Nic 
jiného nedokáže jet takhle rych-
le při tak jemném „klouzavém“ 
projevu. Opravdu doporuču-
ji sledovat tachometr, SRV jede 
200 s prstem v nose a sto pade-
sát je úplně běžná cestovní rych-
lost nejen na dálnicích! Otáčko-
měr ukazuje šest tisíc, motor si 
jen tak duní, máte čtvrt plynu… 
Navzdory opticky nízkému ple-
xi (na Gileře bylo elektricky na-
stavitelné, tady je napevno) ne-
znamenají ani vysoké rychlosti 
problém v oblasti komfortu, plé-
go dokonce překvapivě lépe fun-
guje na vyšší postavy. Když jsem 
seděl jako záprtek shrbený, tak 
mi vzduch trochu škubal hlavou, 
ale stačilo se napřímit a byl klid. 
Ona vůbec ochrana proti povětří 
je moc dobrá, párkrát jsem pěk-
ně zmokl, a ač jsem měl nepro-
mok pod sedlem, ani jsem ho ne-
vyndával.

A co udělá takováhle dyna-
mika a dosahované rychlos-
ti se spotřebou? Nic dramatic-
kého. Šest litrů je sice na skútr 
dost, ale není to dost na téměř 
tři metráky těžkou cestovní mo-
torku s motorem V2 o objemu  
839 cm3 doplněným o variátor. 
Nádrž na 18,5 litru znamená do-
jezd tři sta kiláků, akorát se ji 
musíte naučit tankovat. Píšou to 
i vedle nalévacího otvoru, že mu-
síte dát SRV na centrální stojan, 
jak je na bočáku, palivoměr neu-
káže víc než ¾.

Rychlejší, než se zdá
Na Gileře jsem nejel, takže nedo-
kážu posoudit, jak moc se zlep-
šilo chování podvozku. Já jsem 
ho shledal jako naprosto odpoví-
dající danému stroji a velice pří-
jemný, z vlastností kritizovaných 
na GP 800 se neobjevila ani jed-
na. Naopak bych řekl, že SRV je 
synonymem pro stabilitu, tedy 
minimálně v přímém směru, 
v rychlých protahovácích dlouhý 
ocelový rám na 16 a 15palcovém 
kole prostě nemůže zůstat stoicky 
klidný. Ale je to všechno v normě, 
jen lehké předvídatelné zavlně-
ní v rychlostech silně vzdálených 
těm zákonem uloženým.

Na nerovnostech se na SRV 
dá jet docela slušná palice, jeho 
hmotnost pomáhá udržovat skú-
tr na vozovce a díky dlouhému 
rozvoru jej jen tak něco nerozho-
dí. Své dělá i pohodlný vzpřímený 
posaz. Jel jsem o pár dní pozdě-
ji stejnou trasu na jednom hyper 
rychlém a jinak výborně ovlada-
telném cestovním sporťáku, do-
cela jsem tlačil na pilu a co jsem 
tak stačil sledovat tachometr, na 
SRV jsem byl přesto rychlejší, a to 
s pocitem klidné projížďky. Holt 
nízká řídítka a 200 koní jsou fajn, 
když je silnice hladká a zákruty 
rychlé, když vás ale na běžné čes-
ké okresce udolá skútr, je to pro 
ego velká rána.

Kde naopak SRV není příliš sil-
né, jsou brzdy. Účinek slušný, když 

za ně vezmete, tak cítíte, jak se ty 
tři metráky zažehlují do asfaltu, 
zákus a citlivost jsou však slabší. 
Nejsou nedostačující, ale vzhle-
dem ke kvalitám motoru i pod-
vozku jsem prostě čekal víc. Víc 
toho však staré plovoucí dvoupíst-
ky zřejmě nabídnout nedokážou. 
Já bych neváhal a připlatil si pat-
náct tisíc za verzi s elektronickým 
balíčkem, který nabízí kromě ABS 
také protiprokluz ASR.

skútr shodou okolností
V tomhle článku jsem použil vý-
razy skútr, maxiskútr, megaskútr, 
superskútr. Ani u jednoho však 
nemám pocit, že by SRV 850 zce-
la vystihoval. Ano, je to skútr, ale 
spíš shodou okolností než zámě-
rem. Vždyť má i normální kyv-
ku s krásným excentrickým napí-
nákem a řetěz, o který se musíte 
starat jako u motorky. Jako by si 
v Piaggiu řekli „amici, uděláme 
nějakou pohodlnou cestově spor-
tovní motorku, řazení je votravný, 
tak dáme variátor, dál nechceme, 
aby byla moc vysoká, určitě musí 
mít nějakej kufr a měla by bejt 
dobrá i do města“. No a vznik-
lo z toho GP 800, resp. dneska  
SRV 850. Dobře že mu dali ten 
čumák z RSV4, aspoň ukazuje, že 
tohle není obyčejný skútr. Spíš ta-
kový superbike s variátorem. 

Motocykl do testu zapůjčila 
firma A spirit.

SRV jede 200 s prstem v nose 
a sto padesát je úplně běžná 
cestovní rychlost nejen na 
dálnicích

Jen se neboj 
a pořádně to polož, 

vždyť je to superbike! 
SRV snese hodně

Hezká, přehledná, 
celkem vybavená...

Pohodlné, akorát se toho 
pod něj moc nevejde. Holt 
daň za velký motor


