
6 ČESKÉ MOTOCYKLOVÉ NOVINY

Možná je to klišé, že zá-
vodění šlechtí rod, ale 
pokud to někdy na 
nějaký motocykl sed-

lo jako zadel na hrnec, tak je to 
určitě nová Aprilia RSV4 Facto-
ry APRC. Závodní RSV4 přines-
la značce její vůbec první titul ve 
WSBK, a to jak v jezdcích (Max 
Biaggi), tak i ve značkách, a vět-
šinu jejích genů má i nový model 
vybavený závodní elektronikou. 
Po svezení na Aprilii RSV4 Fac-
tory APRC SE, které bylo v limi-
tované edici v italských barvách 
postaveno pouze 350 kusů, můžu 
prohlásit, že na přesvědčivější de-
monstraci toho, jak efektivně lze 
používat moderní elektronické 
jízdní systémy – systémy, které 
Biaggimu dopomohly k získání 
titulu mistra světa 2010, jsem ješ-
tě neseděl. 

Drahá? Vlastně ne
Na Biaggiho závoďáku jsem se 
svezl v letech 2009 i 2010. Jeho 
novější motorka má kromě vý-
hody 10 koní a o 5 % většího to-
čivého momentu nejvýznamněj-
ší rozdíl v elektronice. Právě na 
elektronice Aprilia festově dře-
la celých posledních 18 měsíců, 
hned tři závodní inženýři se vě-

novali pouze mapování různých 
jízdních programů. Ale výsledek 
se dostavil – uprostřed loňské se-
zony přidala Aprilie Maxovi do 
jeho RSV4 antiwheelie so� ware, 
aby mu pomohla na jeho cestě za 
světovou superbikovou korunou.

Ten samý systém je nyní jed-
nou z několika elektronických 
pomůcek, kterými Aprilia vyba-
vila své prodejní verze s APRC, 
tedy Aprilia Performance Ride 
Control. S touhle elektronickou 
výbavou si dnes můžete pořídit 
nejen tuhle testovanou prémio-
vou speciální edici, ale i běžnou 
Factory, standardní erko a navíc 
i nahaté Tuono. Nejlepší na tom 
je, že motorka vůbec není dra-
há, i s elektronikou dáte za erko 
bez pár drobných 360 a za Fac-
tory 440 tisíc. Tahle limitka už je 
vyprodaná, ale to vás z jízdního 
hlediska mrzet nemusí, je úpl-
ně stejná jako Factory 2011, 
tzn. s jinak odstupňovanou 
převodovkou a dvoustovkou 
vzadu.

Co systém, to perla
RSV4 ve verzi APRC je pro-
stě nejchytřejší motorka, na 
jaké jsem kdy jezdil. Apri-
lia navrhla všechny systé-
my velmi efektivně, přidávala 
je k sobě jako jednotlivé vrst-
vy, různě mezi sebou povypí-
natelné a zároveň spolupracují-
cí, takže můžete vidět, jak každý 
z nich pracuje, do jaké míry je-
den ovlivňuje druhý.

Například si vezměte AQS, Ap-
rilia Quick Shi� . To je powershif-
ter, který ovšem nevypíná zapalo-
vání jako ostatní systémy, ale na 
malý okamžik zmenší předstih zá-
žehu. Nebo elektronický antihop-
ping. Ten ve spojení s antihoppin-
govou spojkou pracuje daleko lépe 
než dohromady všechny systémy, 
se kterými jsem jezdil dosud, včet-
ně závodních. Díky tomu můžete 
jít velice tvrdě na radiální brzdy 
Brembo (mimochodem fakt vyni-
kající), a i když nakopete dva, tři 
nebo klidně i čtyři kvalty dolů, ne-
ucítíte sebemenší známku nějaké 
nestability nebo odskakování zad-
ního kola. Skvělá práce.

ATC – kontrola trakce poprvé
Jako první jsem testoval kontrolu 
trakce. Ta využívá automobilovou 
inerciální senzorovou platformu 

se dvěma gyrometry a dvěma ak-
celerometry a tyhle čtyři senzo-
ry hlásí řídicí jednotce veškeré 
dynamické stavy motorky, podle 
kterých „centrální mozek“ oka-
mžitě přizpůsobuje parametry 
motoru. Kontrola trakce nabí-
zí celkem osm úrovní (osmička 
vám do řízení mluví nejvíc, jed-
nička skoro vůbec ne), ale může-
te samozřejmě celý systém úplně 
vypnout, pokud jste tak šílení.

Systém Aprilie nabízí dvě ob-
rovská zlepšení proti konkuren-
ci: zaprvé si ji můžete libovolně 
nastavovat za jízdy, klidně v plné 
rychlosti, bez nějakého zastavo-
vání nebo ubírání plynu, jak to 
musíte dělat jinde. Tohle se vám 
sakra hodí, když je třeba na čás-
ti trati stín nebo vlhko a druhá 
část je slunečná a oschlá. To pak 
měníte nastavení klidně dvakrát 

během každého kola, jako 
to dělá i sám velký Max. 
A druhé zlepšení: kontro-
la trakce Aprilie jako prv-

ní zvládá autokalibraci, která 
jí umožňuje rozpoznat, že jste 

namontovali jinou gumu, 
změřit si její poloměr a pře-
kalibrovat podle toho auto-

maticky celý systém. Skvělá 
práce.

ATC – kontrola trakce podruhé 
Začal jsem s úrovní 8. Čekal jsem, 
že tohle nastavení bude nejdotěr-
nější, ale celá dvě kola jsem dě-
lal všechno, co jsem mohl, aby 
to fungovalo. Bez úspěchu, ane-

bo jsem si to aspoň myslel. Nikde 
ani stopa po nějakém zaštěkání 
motoru, jak to slyšíte a vnímá-
te u jiných kontrol trakce, které 
vám jen sprostě na chvíli odstřih-
nou zapalování, jakmile se zad-
ní kolo začne protáčet. Speciálně 
přesně tohle dělá daleko jedno-
dušší systém Ducati, který sestá-
vá v podstatě jen ze dvou senzorů 
měřících otáčky kol.

Nakonec jsem v zoufalství vy-
jel z poslední zatáčky na cílovou 
rovinku v Jerezu a na dvojku pus-
til plyn na plný koule, stále ješ-
tě v náklonu. Takováhle pošeti-
lost by mě musela vystřelit až do 
highsiderového nebe, ale jediné, 
co se teď stalo, bylo… že se nic ne-
stalo! Mazal jsem dál, nikde žád-
ný highsider a dokonce ani žádné 
zaváhání motoru. To proto, že na-
místo vypnutí jiskry jako u ostat-
ních kontrol trakce (u motorek, 
které mají klasické bovdenoid-
ní plyny), elektronický plyn na 
Aprilii APRC jednoduše jenom 
změní předstih a zavře škrticí 
klapky, jakmile mu senzory řek-
nou, že se zadní kolo protáčí. Ná-
sledně pak systém začne přidávat 
plyn, ale provede to tak umělec-
kým způsobem, že výsledek je na-
prosto plynulý.

Proklikal jsem se všemi úrov-
němi nastavení až na dvoj-
ku, která mi přišla jako nejlepší 
kompromis mezi ovladatelností 
a akcelerací. Principiální nevýho-
dou každé kontroly trakce je totiž 
to, že pokud příliš zasahuje, mo-
torka neodjíždí ze zatáčky, systém 
ji drží při zdi, protože rozpozná-
vá, že se protáčí zadní kolo.

AWC – kontrola wheelie
Další testovaný systém byl AWC 
– Aprilia Wheelie Control. Na ten 
jsem se obzvlášť těšil poté, co jsem 
si loni v Mugellu tak trochu zama-
zal spoďáry, když jsem na šestku (!) 
dvakrát dostal parádní powerwhee-
lie na Biaggiho raketě, podle tele-
metrie při rychlosti 302 km/h. Ří-
kám sice „parádní“, ale věřte, že to 
nebylo nic příjemného, fakt jsem si 
tehdy málem potřísnil gatě.

K dispozici jsou tři nastave-
ní AWC. Trojka je nejvíc rušivá 
a opravdu nestojí za to ji použí-
vat. Ale dvojka je přímo velko-
lepá, s ní to můžete bez obav ze 
zatáčky na dvojku naplno vosolit 
a proletět kolem boxů s předním 
kolem patnáct centimetrů nad 
zemí. Nastavení 1 pak nabízí ješ-
tě méně kontroly, takže není tak 
efektivní – při každém přidání 
plynu totiž musíte být děsně za-
pření do stupaček a snažit se pře-
nášením hmotnosti a třeba i oči-
ma přiblížit přední kolo k zemi, 
zatímco s nastavením 2 jen sedí-
te, nemusíte zápasit s řídítky ve 
vzduchu a staráte se pouze o dob-
ré časy na kolo.

ALC – Launch Control
Poslední elektronická podpora, 
kterou vám APRC nabídne, je zá-
roveň jediný systém, který jsem 
neměl moc v lásce. A sice z toho 
prostého důvodu, že prakticky vů-
bec nedělá to, co by měl. Na všech 
superbicích a strojích MotoGP, na 
kterých jsem kdy jel, jsou tyhle 
systémy vyvinuty proto, abyste se 
mohli postavit na start, počkali na 
světla a při jejich zhasnutí jako cvi-
čená opice jen otočili plynem, na-
značili cosi páčkou spojky, a pak 
už jen nechali elektroniku, ať se 
stará. Tady se jako nejlepší řešení 
ukázala stará dobrá klasika „hod-
ně plynu a citlivě spojku“.

Bez APRC? Není důvod
Aprilia RSV4 APRC je velice 
chytrý důkaz toho, jak techno-
logie ze závodního okruhu pře-
cházejí na silnici. To, co vám ta-
hle motorka nabízí, má mnohem 
větší cenu, než je výše příplatku, 
jenž činí směšných 20 tisíc. Tedy 
u Tuona, které se nabízí v obou 
verzích, RSV4 byste si bez APRC 
totiž museli speciálně objednat 
a v ceníku není, neboť výrobce 
produkuje 95 % motorek pouze 
s touto elektronikou. Nenapa-
dá mě však, kdo a proč by si ten 
holý základ kupoval, protože 
tahle varianta s APRC je jízdně 
někde úplně jinde. Je to stroj, se 
kterým budete jezdit mnohem 
rychleji a také mnohem bez-
pečněji. Jak jsem řekl – závodě-
ní šlechtí rod.  
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TEST O kontrole 
trakce ani nevíte

Elektronika jako na 
Biaggiho superbiku

Super quickshifter a antiwheelie, 
horší launch control
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Nejchytřejší motorka
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nášením hmotnosti a třeba i oči-
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zatímco s nastavením 2 jen sedí-
te, nemusíte zápasit s řídítky ve 
vzduchu a staráte se pouze o dob-
ré časy na kolo.

ALC – Launch Control
Poslední elektronická podpora, 
kterou vám APRC nabídne, je zá-
roveň jediný systém, který jsem 
neměl moc v lásce. A sice z toho 
prostého důvodu, že prakticky vů-
bec nedělá to, co by měl. Na všech 
superbicích a strojích MotoGP, na 
kterých jsem kdy jel, jsou tyhle 
systémy vyvinuty proto, abyste se 

a proletět kolem boxů s předním 
kolem patnáct centimetrů nad 
zemí. Nastavení 1 pak nabízí ješ-
tě méně kontroly, takže není tak 
efektivní – při každém přidání 
plynu totiž musíte být děsně za-

Nejchytřejší motorka
Je tu jaro, matička příroda se 

probouzí, a s ní i testosterony 
mužské části populace. Takže 
kdy jindy otestovat motorku 

s přitažlivým přízviskem 
APRC? Svezte se na ní, a jakkoli 

obhrouble to může znít, 
orgasmus bude zaručený. 

Orgasmus díky elektronice, jakou 
svět v motorce ještě neviděl.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Aprilia RSV4 Factory APRC

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
čtyřválec V65°, DOHC/4, vrtání × zdvih 
78 × 52,3 mm, kompresní poměr 13:1, 
duální vstřikování Weber-Marelli 
∅ 48 mm s proměnnou délkou sání, systém 
ride-by-wire, tři palivové mapy Track/Sport/
Road, pokročilá elektronická kontrola APRC, 
elektrický startér, šestistupňová kazetová 
převodovka, hydraulická vícelamelová 
antihoppingová spojka v olejové lázni, 
sekundární převod řetězem

Podvozek: dvojitý páteřový hliníkový 
rám s nastavitelným úhlem řízení, výškou 
motoru a výškou osy zadního kola, vpředu 
USD vidlice Öhlins Racing ∅ 43 mm, zdvih 
120 mm, vzadu hliníková asymetrická 
kyvná vidlice s přepákováním a tlumičem 
Öhlins Racing, zdvih 130 mm, obojí plně 
nastavitelné, brzdy Brembo vpředu 
2 kotouče ∅ 320 mm, radiální čtyřpístkové 
monoblokové třmeny, vzadu kotouč 
∅ 220 mm, dvoupístkový třmen, pneu 
Diablo Supercorsa SP vpředu 120/70ZR17, 
vzadu 200/55ZR17, kované ráfky OZ 
3,50“/6,00“

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

Objem 999,6 cm3

Výkon 132,4 kW/180 k@12 250

Točivý moment 115 Nm@10 000

Hmotnost 179 kg (bez náplní)

Cena: 439 900 Kč

Alan Cathcart 
překlad a úprava: 
Láďa Záruba 
redakce@cmn.cz 
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stě nejchytřejší motorka, na 
jaké jsem kdy jezdil. Apri-
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je k sobě jako jednotlivé vrst-
vy, různě mezi sebou povypí-
natelné a zároveň spolupracují-

během každého kola, jako 
to dělá i sám velký Max. 
A druhé zlepšení: kontro-
la trakce Aprilie jako prv-

ní zvládá autokalibraci, která 
jí umožňuje rozpoznat, že jste 

namontovali jinou gumu, 
změřit si její poloměr a pře-
kalibrovat podle toho auto-

maticky celý systém. Skvělá 
práce.

ATC – kontrola trakce podruhé 
Začal jsem s úrovní 8. Čekal jsem, 
že tohle nastavení bude nejdotěr-

ATC v menu na přístrojovce 
ovládáte ovladačem z levého 

řídítka i za jízdy

Věneček je tady 
k určení rychlosti 
kola, ne na 
ABS, které zde 
nenajdete

Quickshifter super, antiwheelie ještě 
lepší, ale nejlepší je stejně kontrola 

trakce. Protože o ní vůbec nevíte!


