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Jestli vás zajímá, jak se na 
Aprilii a Ducati jezdí po sil-
nici, tak ani nečtěte dál. To-
hle je totiž čistě okruhový 

test, protože jsme došli k závě-
ru, že oba stroje nejsou na silni-
ci k ničemu. Fakt. Veškerá zá-
bava s nimi začíná v oblastech, 
kdy jste na silnici jednou no-
hou v hrobě a druhou v krimi-
nále. Šestka ještě jde, japonské 
litry plus mínus také, ale tyhle 

dvě motorky nejsou ani hodné, 
ani se s nimi nedá jezdit poma-
lu. Cokoli mimo závodní okruh 
je špatně, jakýkoli jiný jízdní styl 
než s kolenem na zemi a fullgas 
je trápení. Joj, ale dejte jim na-
žrat plnými hrstmi brněnského 
asfaltu…

Co nabídne základ?
Po dvacet let byly synonymem 
pro italský superbike motocykly 
Ducati se svým nezaměnitelným 
desmo-dvouválcem. A ony vlast-
ně byly synonymem pro superbi-
ky vůbec, vždyť bývaly časy, kdy 
celé WSBK připomínalo jeden 
velký Ducati Cup. Jenže tyhle 
časy už skončily a skončily i ty 

další, a po krátkém intermezzu 
s japonskými značkami se nad-
vláda nad touhle jedničkovou 
světovou podívanou vrací do Itá-
lie. Jenže už ne k Ducati, nýbrž 
do Aprilie.

Závody jsou závody a tituly 
tam záleží na spoustě faktorů, 
třeba kolik peněz sype ta která 
fabrika do vývoje a jak se zrovna 
její nejlepší pilot vyspí. Ale po-
řád je na tom super, že můžete 
jít do krámu a koupit si motor-
ku, která sice není úplně jako ta, 
s kterou jezdí Max nebo Nori, ale 
aspoň základ mají stejný. A nás 
zajímalo, co vám dají ty úplně 
nejzákladnější verze odcházejí-
cí Ducati (soustředí se na Mo-

toGP a zrušila tovární tým ve 
WSBK) a přicházející Aprilie (ta 
naopak přesunuje své aktivity do 
WSBK). Je TO tam, nebo si ku-
pujete akorát vzhled a motorka 
je spíš cestovní silničák, jak to 
předvádějí zhusta japonské to-
várny? Stačí tyhle basic-verze na 
pořádný orgáč na okruhu, nebo 

to nepůjde bez Öhlinsů a kar-
bonů dražších modelů? Udělali 
jsme si proto jednou v Brně na 
Prospeedech takové malé sou-
kromé ČMN WSBK…

Zrcadlo, pověz…
Tyhle dvě motorky jsou nesmi-
řitelní rivalové. Jejich souboj za-
číná už designem a sám nevím, 
kam koukat dřív. Aprilka je 
krátká a nakopnutá a má takový 
nebezpečně nas*aný a přitom 
elegantní výraz. V testovaném 
provedení, které kde to jde, má 
karbonové kryty a korunu mu 
dává ještě karbonový Akrapo-
vič, to je fakt žrádlo.

Ducati charakterizuje nízká, 
úzká a dlouhá stavba. Její design 
není tak kudrlinkový, má mno-
hem jednodušší tvary, a jestli je 
Aprilka fakt moc pěkná, tak Du-
cati je prostě nádherná. Řeklo 
by se, že už se za ty čtyři roky 
okouká, ale ne. Pořád když stojí 
na sluníčku pěkně vyleštěná, tak 
se na ni koukáte a říkáte si, že je 
dneska fajn den. A navíc naše 
Helča z ní byla úplně odvařená, 
a protože je to šéfová a posílá 
nám výplaty, její slovo rozhodu-
je. Na „ksicht“ to o fous vyhrá-
vá 1198.

Přísný okruhový režim
Jako první beru eresvéčko, pro-
stě jsem na tu stoosmdesátiko-
ňovou vé-čtyřku mega zvědavý. 
Jako všechny sportovní Aprilie 
dává pocit, že má všechnu váhu 
pod nádrží, což při manipulaci 
na místě není nic moc, ale poz-
ději na trati se ukáže, že rozlo-
žení hmotnosti je pro okruhové 
hrátky úplně boží.

Startuji a ještě než se mi krát-
kodobě zatmí blahem z toho 
zvuku, jaký motor V4 s otevře-
ným Akrapem vydává, nastavuji 
si motorový režim. Na výběr je 
140koňový Road, Sport s ome-
zením výkonu na spodní kval-
ty, no a potom okruhový Track. 
Ano, pímenko T bude to pravé, 
cvakám to tam. Trochu zaráží 
divná reakce-nereakce v nízkých 
otáčkách, a to na všechny reži-
my, ale prý to spraví nulová vůle 
na plynu, radí mi jeden západo-
německý soudruh, uživatel ver-
ze Factory.

Pár nepodstatných detailů, 
které si pamatuji, než mi Aprilia 
totálně resetovala mozek a za-
nesla tam virus V4 – ukazatel 

zařazeného kvaltu je sice malý, 
ale je tam, a to se počítá, ovšem 
počítat musíte i s pořádným to-
pením pod zadkem, možná ješ-
tě větším než u 1198, a to je co 
říct.

Brutální V4
Eresvéčko je malá sportovní mo-
torka nakopnutá na předek, jejíž 
ovladatelnost je na okruhu na-
prosto špičková a je cítit, že tahle 
motorka vznikala v tomto pro-
středí, ne že do něj byla násilně 
přenesena ze silnice. Do vinglů 
jde neuvěřitelně, což se mimo-
chodem šikne, poněvadž větši-
nou nemáte moc času to nějak 
řešit. Vynikající monobloková 
Bremba vám totiž umožňují za-
čít brzdit až tak hodně daleko, 
že musíte během pikosekun-
dy zvládnout to husté přetíže-
ní a nepřepadnout přes řídítka, 
skopat dolů kvalty v úžasně řa-
dící špajzce a ještě si aspoň tro-
chu užít ten roztancovaný zadek 
– v motoru je sice antihop, ale 
jak je ta motorka krátká, tak vám 
zadnice bruslí jedna báseň.

Vé-čtyřka jede jak samec sko-
tu domácího, když mu do řiti 
vrazíte nastrouhaný zázvor, 
a speciálně oblast mezi sedmi 
a deseti tisíci je brutální. Daní za 
kon� guraci V4 je fakt, že v těch 
nejvyšších točkách cítíte, že je 
výkon hodně plochý a už moc 
neroste, ale i tak vůbec nepochy-
bujte o tom, že tam těch 180 koní 
je. Motor nemá problém utáh-
nout ani hodně dlouhé kvalty, ty 
nižší dokonce delší než na Duca-
ti. Možná ale vaše předloktí bude 
mít problém utáhnout hodně tu-
hou plynovou rukojeť a máte na 
výběr buď riskovat zánět šlach, 
nebo zapojit trochu koumáka 
a namontovat slabší pružinku. 
Naštěstí nástup stříkačky je pěk-
ně jemný, takže ani s tím tuhým 
plynem se nekonají žádné ko-
pance.

Ladným krokem
Přichází čas na Ducati. Řeknu 
vám něco, ale nechte si to pro 
sebe – moc jsem se netěšil. Já to-
tiž, ač mě to samotného zarazi-
lo, když jsem to zjistil, znal za-
tím 1098 i 1198 akorát ze silnice, 
kde jednoznačně preferuji men-
ší 848, která je v tom prostředí 
lepší – no prostě ve všem. Jede-
náct-devadesát-osma, to je pocit 
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Biaggi vs. Haga 
za pár kaček

Superbiky, to jsou závody hodně upravených, ale pořád sériových motorek. 
A těm světovým vládnou po většinu času Italové, dříve Ducati a nyní Aprilia. 
Má smysl kupovat ty nejlevnější verze?
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mnohem větší motorky, ta širo-
ká zadní guma, jedovaté brzdy, 
motor táhnoucí jak rozhuláka-
ná lokomotiva… Fajn kousek 
krásného nábytku, ale jinak spíš 
o strach.

A světe div se, tady jsem ji 
teprve pořádně pochopil. Pocit 
nábožného respektu ze mě spa-
dává snad během první zatáč-
ky, ježišmarja to je ono, pro to-
hle je 1198 stvořena! Je možné, 
že ji vyvíjeli v Brně? Hodně mě 
zaráží lehkost, s jakou po Ma-
secu proplouvá. Aprilka je ještě 
hbitější, ale zároveň taková tužší 
a hrubější, zatímco Dukárna, to 
je ladnost sama. Působí ještě leh-
čím dojmem, což je dáno i cel-
kově měkčí charakteristikou jak 
ovládacích prvků, tak podvozku. 
Odpružení je totiž jednoznačně 
měkčí, ovšem pozor, ne hou-
pavé! Podvozek je milimetrově 
přesný a konstrukčně betonově 
pevný, ale tlumiče nejsou tak „na 
drsňáka“ utažené jako na Apri-
lii, nýbrž naopak cítíte, jak hezky 
chodí v celém rozsahu.

Díky měkoučkému plynu pěk-
ně poznáte, kdy vám na zadním 
kole nasazuje výkon, jen nesmí-
te být moc hrrr, jinak je nástup 
trochu škubavý. A to může být 
vzhledem k orgiím, co se ode-
hrávají v motoru, v plném ná-

klonu dost nepříjemné. Krouťák 
dvouválce je totiž šílený a ani se 
nedivím, když v nájezdu na cí-
lovku pěkně kontrolovaně utr-
hávám kolo do powerslidu.

Ještě víc!
Motor Ducati jasně ukazuje, že 
tahle značka ví, jak udělat okru-
hovou motorku. Teoreticky by se 
u dvouválce hlavní divadlo mělo 
odehrát ve středních otáčkách, 
jenže tahle dvanáctistovka táhne 
jako ďas ve spodních otáčkách, ve 
středních otáčkách a pozor, na-
prosto ignoruje všechna moud-
ra a jak zaseknutá motorovka to 
drtí vstříc omezovači v nezmě-
něné náladě i v otáčkách vyso-
kých! Žádné vadnutí se nekoná, 
pokaždé je to burácivé wrouuu-
um a najednou drk-drk-drk, to 
už je tu omezovač?! Na eresvéč-
ku poznáte, že se blíží konec, ale 
tady vás to vždycky překvapí, 
když ignorujete diody na otáč-
koměru, které se vás snaží ubli-
kat k smrti. A že se omezovače 
postupem času dočkávám čím 
dál častěji – jak sundaváme časy 
dolů, tak mi přestávají vycházet 
kvalty, takže „drčím“ na Stadio-
nu, ve Schwantzu, v nájezdu na 
cíl…

Dejv jedoucí na Aprilii mě 
dává na konci cílovky „na brz-
dy“. Tady je to jen o statečnosti, 
protože obě motorky mají stej-
nou brzdovou soustavu a brzdí 
hodně podobně, akorát Ducati 
se svou stabilnější stavbou a na-
vzdory chybějící antihoppingo-
vé spojce zůstává pěkně klidná 
(asi tam dávají ty nebrzdící zad-
ky, aby si to člověk nerozskákal, 
haha). Ovšem málem mi vypad-
nou oči na výjezdu – Aprilia má 
sice o deset koní víc, ale když se 
nechci s Dejvem přetlačovat ka-
potu na kapotu (a to rozhodně 
na půjčených naleštěných tes-

tovačkách nechci), tak musím 
ubírat plyn! To se opakuje vingl 
po vinglu, tenhle dvouvál prostě 
jede ještě o chloupek víc než čtyř-

válec Aprilie, a to prosím nemá 
ani otevřené laufy! Nebo že by to 
bylo dáno tím 40kilovým rozdí-
lem v mojí a Davidově váze?

Hodně podobné
Lítali jsme tam po tom brněn-
ském kolečku jak čamrdy. A zjis-
tili, že i tyhle základní modely 
jsou hodně schopné, co se okru-
hového řádění týče, ten spirit 
WSBK tam prostě je. Tohle vám 
žádný sériový Japonec nedá.

Závěrečné resumé je ale hod-
ně těžké, protože dvouválcová 
Ducati i čtyřválcová Aprilia jsou 
si překvapivě hodně podobné. 
Vlastně se ani moc neliší způsob, 
jakým se na nich jezdí, což po-
tvrzují i shodné časy na úrovni 
lehce přes 2:25. Jasně, do WSBK 
nás s tímhle nepustí, ale na totál-
ně sériové motorky, které se proti 
těm „na krámě“ lišily akorát leh-
ce podhuštěnými pneumatikami 
a na kterých jsme seděli ten hor-
ký letní den poprvé a zase napo-
sled (a zcela bezpodmínečně se 
s nimi nesměli vyválet), to byl už 
docela příjemný kvapík.

Oba stroje se na cílovce dostá-
vají silně přes 250 km/h a mají 
nejlepší brzdy, které se teď na 
sériové motorky montují. Du-
cati nemá ukazatel zařazeného 
kvaltu a kupodivu nabízí méně 
prostoru pro vyšší piloty (David 
seděl až na kapotě), ale zase má 
lepší štítek a jede ještě o chlou-
pek lépe. Rozhodně z ní nemá-
te pocit, že by šlo o stárnoucího 
šampiona, naopak, tahle motor-
ka je při síle jako nikdy předtím.

Sto padesát tisíc rozdílu
Aprilia je neokoukaná, pocitově 
hravější a má návykový motor, 
který v kombinaci s otevřeným 
výfukem vydává neuvěřitelný 
sound. Co ale rozhoduje o jejím 
těsném vítězství v tomto testu, je 
cena. Jedenáct-devadesát-osmič-
ka je sice za velice pěkných 445 
tisíc, což je na superbikovou Du-
cati solidní prajska (model 2011 
má proti testované „desítce“ navíc 
quickshi� er a kontrolu trakce), 
ale 300 papouchů za Aprilii, teď 
přes zimu zlevněnou, to je pro-
pastný rozdíl a hlavně neuvěřitel-
ná cena za tak dobrou motorku. 

Motocykly do testu zapůjčily 
� rmy A Spirit a Moto Italia.

3. únor, 05/2011

V4 s Akrapem, 
to je žrádlo

Nejlevnější verze těch 
nejlepších superbiků

Ducati asi 
vyvíjeli v BrněAprilia RSV4 R vs. Ducati 1198
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PRODEJCI: BRNO: AUTONOVA BRNO S.R.O., MASNÁ 418/20, TEL. 543424238 • HRADEC KRÁLOVÉ: KTM TROJAN, BRNĚNSKÁ 
1800, TEL. 495269492 • CHOMUTOV: AUTO MARKET S.R.O., MÁLKOV 80, TEL. 474622929 • LIBEREC: UNIVOK, 
DOPRAVNÍ 711, TEL. 777682227 • MLADÁ BOLESLAV: FLASH TEAM S.R.O., BOLESLAVSKÁ 902, TEL. 326334827 • OLOMOUC: 
MOJEMOTORKA.CZ, PAVLOVICKÁ 124/4, TEL. 724488931 • PRAHA: RACE TOOL, VRBOVA 19, TEL. 222362231 • PRAHA: 
SHIVA MOTOSHOP, PECERADSKÁ 108, TEL. 267712041 • STŘÍBRO: B&P RACING S.R.O., TOVÁRNÍ 503, TEL. 374627000 
• SVITAVY: AMD, NÁMĚSTÍ MÍRU 89, TEL. 461532256 • VLAŠIM: SETTE S.R.O., VLASÁKOVÁ 844, TEL. 317844775 – 6

Oslavte 30 let Rally Dakar a desáté vítězství KTM v řadě na této legendární 
pouštní rally s naší novou

KTM vstoupila na Rally Dakar před 
šestnácti lety. Potřebovali jsme 6 
trpkých porážek, abychom pak mohli 
vyhrát 10krát za sebou bez přestávky. 
Legenda vítězné pouštní KTM ožívá už 
deset let! 

Letos gratulujeme Marcu 
Comovi k jeho vítězství!
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Aprilia RSV4 R

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
čtyřválec do V65°, DOHC/4, vrtání × zdvih 
78 × 52,3 mm, kompresní poměr 13:1, 
duální sekvenční vstřikování Weber-Marelli 
∅ 48 mm, elektronický plyn ride-by-wire 
se třemi programy Track – Sport –Road, 
elektrický startér, antihoppingová mokrá 
spojka, šestistupňová převodovka, sekundární 
převod řetězem

Podvozek: hliníkový dvojitý páteřový rám, 
vpředu USD vidlice Showa ∅ 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 monoblokové 
radiální třmeny, vzadu kotouč ∅ 220 mm, 
dvoupístkový třmen, pneu Metzeler Racetec 
K3 vpředu 120/70ZR17, vzadu 190/55ZR17, 
hliníkové lité ráfky 3,50“/6,00“

Rozměry: délka 2040 mm, šířka 735 mm, 
výška 1120 mm, sedlo 845 mm, rozvor 
1420 mm, úhel řízení 24,5°, stopa 105 mm, 
světlá výška 130 mm, nádrž 17 l (4 l rezerva)

Objem 999 cm3

Výkon 132,4 kW/180 k@12 500

Točivý moment 115 Nm@10 000

Hmotnost 205 kg (provozní)

Cena 299 900 Kč

TECHNICKÉ ÚDAJE

Ducati 1198

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
dvouválec do V90°, DOHC/4 desmo, 
vrtání × zdvih 100 × 67,9 mm, kompresní 
poměr 12,7:1, vstřikování Marelli 
s eliptickými hrdly, elektrický startér, 
suchá spojka, šestistupňová převodovka, 
sekundární převod řetězem

Podvozek: příhradový ocelový rám, 
vpředu USD vidlice Showa ∅ 43 mm, 
zdvih 127 mm, vzadu jednoramenná 
hliníková kyvná vidlice s tlumičem Showa, 
zdvih 127 mm, obojí plně nastavitelné, 
brzdy Brembo vpředu 2 kotouče 
∅ 330 mm, čtyřpístkové monoblokové 
radiální třmeny, vzadu kotouč 
∅ 245 mm, dvoupístkový třmen, pneu 
Pirelli Diablo Supercorsa SP vpředu 
120/70ZR17, vzadu 190/55ZR17, hliníkové 
lité ráfky 3,50“/6,00“

Rozměry: délka 2100 mm, výška 
1100 mm, sedlo 820 mm, rozvor 
1430 mm, úhel řízení 24,5°, nádrž 15,5 l

Objem 1198,4 cm3

Výkon 125 kW/170 k@9750

Točivý moment 131,4 Nm@8000

Hmotnost 171 kg (bez náplní)

Cena 445 000 Kč

KDYŽ CHCETE VÍC…
… musíte mít i víc peněz. Ale za ně od 
obou značek dostanete prakticky závodní 
nářadí, kterému stačí vyměnit kapoty za 
laminátové, dát nějaký ten padák, a pak 
už jen vykrást banku a nakoupit kamion 
slicků…
Aprilia vedle základní verze R nabízí va-
riantu Factory. Tu poznáte podle odpru-
žení Öhlins, lehčích kovaných kol a multi-
nastavitelného podvozku, kde si můžete 
zvolit ten správný úhel řízení, výšku čepu 
kyvky a dokonce i pozici motoru v rámu. 
Motor má shodný výkon jako erko, ale 
s mírně odlišným průběhem díky proměn-
nému sání. „Faktorky“ letošního modelo-
vého ročníku se doprodávají za 399 900 
korun. Možná by ale stálo za hřích přišetřit 
čtyřicet tisíc a koupit jeden z 350 kousků limitované edice RSV4 
Factory APRC SE v italské trikolóře, který disponuje další novin-

kou 2011, a sice hodně vyspělou elektro-
nikou zahrnující quickshifter, launch con-
trol, wheelie control a kontrolu trakce.
Ducati v předchozích letech nabízela hned 
několik verzí své 1198, ale pro letošek se 
nabídka ustálila na dvou modelech – zá-
kladním a vylepšeném SP. Ten základní se 
od našeho testovaného provedení 2010 liší 
elektronikou, Ducati do pravděpodobně 
poslední sezony posílá tuhle motorku vy-
bavenou už v sérii pseudo-telemetrií DDA, 
rychlořazením a kontrolou trakce DTC, tedy 
elektronickými � čurami, kterými až do loň-
ska disponovaly jen vyšší modely. Co tedy 
nabídne SP navíc? Klasicky odpružení Öh-
lins a kovaná kola Marchesini, plus ještě 
luxusní závodní hliníkovou nádrž o obje-

mu 18 litrů a hlavně, tramtadadá, antihoppingovou spojku! 
Za 1198 SP zaplatíte rovných 570 000 Kč.

� rmy A Spirit a Moto Italia.

Ladnost a brutalita, tak by šla asi nazvat 
tato fotka. Jsem před Dejvem, heč :-)

Přiznám se, měl jsem trochu strach. 
Ale na okruhu je 1198 prostě lahůdková

Obě Italky hrají i soutěže o to, 
kdo má hezčí kola, když jinak 
používají stejný hardware

Plně digitální cajk jako z MotoGP. 
Škoda že neumí zařazený kvalt, 
musíte počítat


