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Tuono je ve své podsta
tě naháč, který se vrací 
v moderním pojetí ke ko
řenům streetfighterů. Je 

to velká, dlouhá, robustní a po
měrně těžká mašina. Rám je ši
roký, mohutný, stejně tak asyme
trická kývačka, k nádrži „krev 
a mlíko“ se dá přitulit, je ji za co 
chytit. Mezi dnešními přehublý
mi litry, neřkuli šestkami, vypa
dá jako kapr mezi šproty.

První verze
Vyrábět se začalo v roce 2003 
a tato první verze se dělala do 
roku 2005. Typické bylo před
ní trojsvětlo za velkým sklem 
a velký výfuk typu bojler na 
pravé straně, motor měl 116 
koní. Modernizované Tuono 
1000 R mělo koní již 130, už 
jen jednu svíčku na válec, ale 
zato dvě výfukové koncovky, 
dost zbrutálněl design, pře
dek dostal masařčí dvousvět
lo a do vzduchu kousající náf
uk pod ním. Zajímavostí je, že 
i když Tuono 1000 R vychází 
z tehdy nové RSV, bylo před
staveno o dva měsíce dřív než 
právě RSV. 

Tuono 1000 R
Motor s válci do 60° je vyro
ben ze slitiny magnézia, má 
suchou skříň, dvojité olejo
vé čerpadlo a dvojici vyvažo
vacích hřídelí. Vstřikování je 
samozřejmostí, škrticí klap
ky mají průměr 57 mm, emi
se se vejdou do normy Euro 3. 
Antihoppingová spojka vy
užívá hydraulický posilovač 
PPC. Rám je dvojitý páteřo
vý z hliníkové slitiny, před
ní kolo vede plně nastavitelná 
USD Showa 43 mm, banáno
vou kyvku pruží jednotka Sa
chs. Všechny hydraulické ha
dice na motorce jsou oplétané. 
Přední 320mm kotouče brzdí 
radiální čtyřpístková Bremba, 
kola pochází z RSV.

Motor se chová jako traktor. 
Je to takový zemitý chroch
tající a burácející tahoun. Od 
čtyř tisíc do omezovače zata
huje bez nějakých enormních 
výkyvů skoro stejně, pravda, 
kolem sedmi tisíc tah ještě 
trošku zesílí. Na 9500 na vás 
začne blikat červená kontrolka 
signalizující potřebu přeřaze
ní. Síla motoru je impozantní. 
Motor má nad sedmi tisíci sílu 
zvedat přední kolo i na dvojku 
a lehká řídítka cítíte i na plnou 
trojku. Náladu vám bude ka
zit spotřeba pohybující se plus 
mínus kolem deseti litrů.

Převodovka ne, 
podvozek jo
Když pominu neschopnost 
převodovky nechat vás na mís
tě zařadit neutrál, potřebuje 
zvyk i tvrdé a nekonkrétní řa
zení. Spojková páčka jde hod
ně těžko, za dva dny užívání si 
s touhle Italkou mi na bříškách 
ukazováčku a prostředníč
ku levé ruky dokonce vyrostly 
úchvatné mozoly.

Podvozek je hodně stabilní, 
příjemně ovladatelný, hravý, 
ale při vyšší rychlosti vyžaduje 
od jezdce sílu v rukou. Změna 
směru vyžaduje velmi přesnou 
a hodně silovou korekci řídítky. 
Rám a nádherná banánová ký
vačka jsou opravdu hodně tuhé. 
Mašina při rychlé jízdě působí 
mnohem těžším dojmem, než 

ve skutečnosti je, je sice ovlada
telná, ale sklápí se ladně, vláč
ně a pozvolně. K naštvání všech 
slouží malý rejd.

Extrémní brzdy
Přední radiálně uchycená 
Bremba brzdí extrémně dobře. 
Mají výkon a nechají si hodně 
líbit. Akorát zadní brzda, ta ne
funguje. Brzdový válec je totiž 
přišroubovaný na motoru a ten 
se, jak známo, ohřívá. Bohu
žel se ohřívá natolik, že pro
hřeje i brzdovou kapalinu, a ta 
se i při jemném brždění spaří, 
zavzdušní a zadek máte rázem 
hluchý. Odvzdušnění pomůže 
tak na dvě hodiny – kdo chce 
brzdu mít funkční, musí kou
pit racingové stupačky a brzdo
vý válec přemístit.

Palubka je krásná, v noci 
červeně podsvícená a radovat 
se budete z vynikajících světel. 
Škoda jen, že se k tlumeným 
(ty nahoře) dálková nepřidá
vají, světla by bylo ještě mno
hem víc, takhle si občas musí
te třeba v zatáčce, kdy se mění 
úhel a dosvit, k úplné viditel
nosti dopomoci světelnou hou
kačkou.

Ano, či ne?
U Tuona máte na výběr. Po
kud nebudete nároční, můžete 
pořídit obyčejné starší Tuono, 
které vám víkendové projíž
děčky rozhodně pěkně vybarví. 
Pokud se se základem nespoko
jíte, budete muset zapátrat víc 
a pořídit Racing nebo Facto
ry verzi, která je o dost draž
ší a většinou pěkně šlechtěná 
a udržovaná. Určitě bych ale 
obecně dal bacha na opotřebe
ní stroje, nejeden majitel měl 
stroj přímo pro okruhové jež
dění. 
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sEcond hAnd Aprilia Tuono 1000 / Tuono 1000 R

Superbike v minisukni
Tuono je jedna z nejemotivnějších motorek, 
co se dá vůbec koupit. Brutální vzhled, motor 
z RSV 1000 bez snížení výkonu, neskutečný zvuk, 
respekt...

Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
Kvalita, zpracování  
Výkon/Cena 

petr Šafránek
vedoucí servisu A Spirit

První ročníky měly pravidelný servis předepsaný po 7500 km, mění 
se olej a filtry. Od roku 2005/2006 s novým modelem se servisní 
intervaly prodloužily na 10 000 km, přičemž každých 20 000 km 
je potřeba prohlédnout ventilové vůle (podložky). Motor je starý 

dobrý Rotax, takže stejně jako v RSV drží. Ani elektrické závady se u Tuona neobjevují. 
Problémy jsou akorát se zadní brzdou, která se sama pořád zavzdušňuje. S náhradními 
díly problémy nejsou, běžná doba dodání je 14 dní.

sERvis A PRoblémy

2003: představena Aprilia Tuono 1000 Fighter (základ) a Aprilia Tuono Racing – v kra-
bici byl velký příbal s karbonovými díly, motorka měla kola OZ, tlumič řízení a hlavně 
podvozek Öhlins a lauf Akrapovič. V ČR je asi jeden kus tohoto stroje.
2005: plně přepracované Tuono 1000 R vycházející z rovněž nové RSV 1000
2007: představeno Tuono 1000 Factory – vychází z Tuona Racing, ale má zlatý rám, 
šest koní navíc, devět kilo dolů, Öhlinsy, lehká kola…
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Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: 2003 - současnost

Cena: od 85 000 Kč 
hodnocEní

Jakub Nič 
jakub@cmn.cz

foto: Radoslav Holan, 
archiv

Tak takhle motorka píše...

TEchnické údAjE

Aprilia Tuono 1000 R

Objem 997 cm3

Výkon 133 k@9500
Krouťák 102 nm@8750
Hmotnost 185 kg (bez náplní)
Sedlo 810 mm
Spotřeba 6 - 10 l/100 km

Koncentrovaná 
agrese

Italský 
sex-appeal

Tuono 1000 R

poslední závod českého 
mistráku dragsterů se jel 
u našich východních sou

sedů. Bylo to poprvé, co sloven
ští milovníci motoristického 
sportu mohli spatřit dragste
rové speciály na domácí půdě. 
Celou akci pořádal klub Fa
raons MC Sekule. Dragstery 
se jely přímo na Slovakiarin
gu! Nějaká chytrá hlava, když 
slovenský okruh projektova
la, nezapomněla na vyznavače 
sprintů na čtvrtmíli a vymys
lela pokračování cílové rovin
ky jak na jejím začátku, tak na 
konci, takže když se tato uza
vře, vznikne parádní a dosta
tečně široká akcelerační dráha 
o délce 1144 metrů, což drag
sterům stačí. Navíc tato dráha 
nijak neomezuje další dění na 

okruhu, neboť má několik na 
sobě nezávislých variant.

První ránu dostali organizá
toři od traťového komisaře ráno, 
kdy už měli všechno připravené 
vč. zapojené časomíry. Původně 
se totiž mělo jezdit v protisměru, 
ale činovník prohlásil, že beto
nový mantinel oddělující pitla
ne od cílovky začíná moc brzo 
po startu a trať nechtěl schválit. 
Nezbývalo, než celý start včetně 
stanu a ozvučení převézt na dru
hý konec dráhy. I když na Slo
vensko vyrazila celá naše špič
ka včetně nejrychlejších jezdců 
kategorie příchozích (tzv. Pu
blic Bike), nebylo startujících 
tolik a tak bylo třeba mezi jed
notlivými jízdami dělat nucené 
pauzy, aby motory, především ty 
přeplňované, důkladně vychlad

ly. Už dopředu se vědělo, v čem 
bude největší zádrhel – v no
vém, klouzavém asfaltu, který 
bude mít navíc nízkou teplotu. 
Štěstí tedy tentokrát paradoxně 
přálo všem, kteří dokázali udr
žet výkon svých strojů na uzdě. 
Všechny překoňované stro
je (především kategorie Super 
Street Bike a nejvyšší Competi
tion Dragster) zajížděly o sekun
du až dvě horší časy než v létě, 
protože část dráhy progumovaly. 
Zajímavé souboje se odehrávaly 
ve třídě Modified Street Twin. 
Plzeňák Tomáš Houška koneč
ně „rozjezdil“ svoji naturbenou 
Hondu VTR 1000, avšak ještě ho 
čeká dlouhá cesta jak přenést ob
rovský výkon a krouťák na kolo. 
Naopak optimálně naladěného 
Buella s turbem přivezl Zbyněk 

Kostelka, který se dostal až do 
finále, kde podlehl Vladimíru 
Jedličkovi na Aprilii RSV 1000 
s rajským plynem.

nejrychlejší byla sériovka
Ve finále Super Street Biků se 
potkal Josef Čížek na bývalém 
stroji Honzy Kouby s naším do
posud nejrychlejším „esesbéč
kařem“ Ondrou Klimčiwem na 
speciálu Suzuki Hayabusa tur
bo od Big CC. Josef bojoval, ale 
na Ondru, kterému se letos ne
vídaně dařilo především na ev
ropských závodech, nakonec 
neměl. Ve třídě nejsilnějších 
speciálů, Competition Drags
ter, došlo na souboj pamětníků. 
Speciál na bázi Suzuki GSXR 
Miloše Bernátka, který jezdí 
dragstery už 25 let, však nako
nec v souboji s Kawasaki NX 
Oty Knebla nestačil. Překvape
ním dne se rozhodně stal Robert 
Fejt, vítěz kategorie příchozích, 
kteří startují s jednorázovou li
cencí na produkčních strojích se 

světly, blinkry a RZ. Robert měl 
zjevně naladěno a oproti speciá
lům dokázal přenést výkon své
ho motocyklu na studenou trať, 
takže zajel časy 9,258 s a 9,323 s, 
čímž byl vyhlášen nejrychlejším 
mužem dne. Sprinterskou sobo
tu oživila výstava veteránů.

nečekané výsledky
Vyhlášení výsledků proběhlo 
ve velkém sále Slovakiaringu 
a bylo spojeno i s rozdáváním 
pohárů vítězům šampionátu. 
Nechci jmenovat ani zbytečně 
rozmazávat, ale spoustě jezd
ců i přítomných novinářů pad
la brada. Někdo si totiž stěžoval 
na AMK, že do bodování drag
sterového mistráku se počíta
jí i body ze závodů, kde nebyly 
dostatečně naplněny třídy podle 
regulí ustanovených AMK. Tak
že dodatečně byly seškrtány vý
sledky některých letošních zá
vodů a celkové výsledky tak byly 
vskutku nečekané. 
 ondřej Hrůza

o mistrech rozhodl protest
1. Drag Day Slovakia, Slovakiaring, 16. 10.

SloVaKiariNg (SK)
Public Bikes: 1. Fejt, 2. Szalay, 3. Sloboda, 
4. Rýzele, 5 Caryk
Street 10.0: 1. Poživenec, 2. Havlík, 
3. Marada, 4. Soulek
Street Twin 11.5: 1. Petránek, 2. Šrámek, 
3. Švamberg, 4. Novák, 5. Zaic
National Dragster: 1. Čížek T., 2. Vávra
Super Street Bike: 1. Klimčiw, 2. Čížek J., 
3. Beer Werdan
Modified Street Twin: 1. Jedlička, 
2. Kostelka, 3. Schejbal, 4. Houška, 5. Snítilý
Competition Dragster: 1. Knebl, 
2. Bernátek, 3. Rybář, 4. Bajer, 5. Ponca

Celkové výsledky
Public Bikes: 1. Fejt, 2. Szalay, 3. Sloboda 
Street 10.0: 1. Havlík, 2. Šnajdr, 3. Marada 
Street Twin 11.5: 1. Švamberg, 
2. Petránek, 3. Koláčný
National Dragster: 1. Čížek T., 2. Vávra, 
3. Pekárek
Super Street Bike: 1. Klimčiw, 2. Čížek J., 
3. Granica (D)
Modified Street Twin: 1. Schejbal, 
2. Jedlička, 3. Houška
Teenager Dragster: 1. Novotný
Competition Dragster: 1. Knebl, 2. Kouba, 
3. Rybář
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