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Přestože současné na-
háče mají víc koní než 
kdysi tovární superbi-
ky, jsou tyto stroje tak 

snadno ovladatelné, že pokud 
to máte v hlavě alespoň trochu 
srovnané, nemusíte mít vět-
ší strach usednout na jakýkoliv 
z nich. Tak nám to páni inženýři 
v dnešní moderní době zařídili. 
A hodně zásluhy na tom má do-
konalá elektronika. Naštěstí ale 
ne všude to máte all inclusive. 
Pořád jsou fabriky, které vyrá-
bějí stroje syrové, na nichž se 
nemůžete spoléhat na to, že vám 
někdo pohlídá zadek.

Zářným příkladem jsou přes-
ně tyto dva italské stroje, vy-
šlechtěné a do jisté míry elektro-
nikou ochočené Tuono (ačkoli 
jej teoreticky můžete mít i bez 
elektronického paketu APRC) 
a nezkrotný, agresivní a syrový 
Streetfighter, který s vámi ne-
bude mít žádné slitování. Až 
do loňska jste si ho mohli poří-
dit ve dvou variantách, letos už 
je v nabídce jen dražší S, která 
kromě Öhlinsů zbaběle dispo-
nuje i kontrolou trakce, ale pro-
ti Tuonu je to pořád elektronic-
ký břídil. A někdo to zkrátka 
rád horké.

Do luftu na každém hrbolu
Obě dvě mašiny jsou hodně ra-
dikální a patří do kategorie zá-
vodních strojů bez kapot. Obě 
se mohou pochlubit hodně vel-
kým stádem koní – Streetfigh-
terovo V2 jich dává 155 a Tuo- 
no je se svými 167 koňmi mo-
mentálně dokonce nejvýkon-
nějším produkčním naked bi-
kem. Ale že by Tuono bylo 
o tolik výkonnější, vám zprvu 
ani moc nepřijde.

My jsme v testu měli prá-
vě ještě loňský základní model 
Streetfightera bez kontroly trak-
ce a řeknu vám, je to zážitek pro 
náročné. Takhle si představu-
ji streetfightera. Nikdo z inže-
nýrů se ani nepokoušel řešit tu 
nějaký uživatelsky příjemný ná-
stup výkonu. Dáte plyn a véčko-
vý dvouválec se roztočí přesně 
tak, jak mu přikážete. Pokud to 
náhodou uděláte neurvale, máte 

co dělat, abyste to ustáli. Ales-
poň na nízké kvalty je takové 
počínání dosti dramatické a vý-
bušná síla boloňského dvouvál-
ce posílá do luftu přední kolo už 
při pár tisících otáčkách. Střed-
ní pásmo, tam je Street nejsil-
nější v kramflecích, a nejednou 
vás dokáže pěkně vylekat i v po-
řádném trapu. Stačí horizontík, 
hrbol, jak je motor v tahu, jste 
na tenké hranici, kdy se ješ-
tě přední kolo chce kamarádit 
s vozovkou.

Bez tvrdého sportovního 
a plně nastavitelného podvoz-
ku by to u Streeta ani nešlo, 
takže zapomeňte na pohodlné 
hovění si v sedle po dlouhé ho-
diny a kochání se přírodou ko-
lem sebe. Tady budete, trochu 
nahrbeni na předek, jen upřeně 
sledovat směr jízdy, v čemž vás 
podpoří i přední část motor-
ky, která končí maličkou sofis-
tikovanou přístrojovkou. To je 
to poslední, co z motorky před 
sebou vidíte, a tudíž vás nic ne-
rozptyluje a vy se můžete sou-
středit dokonale na svoji jízdu.

V extrémním zatížení trošku 
pokulhává nenastavitelný tlu-
mič řízení (nemá jej dokonce 
ani S), který nedokáže dosta-
tečně ukáznit nervozitu před-

ku, zato před-
ní brzdy jsou 
na Streetu do-
slova smrtící. 
Při stisku páč-
ky máte pocit, 
že vám před-
ní kolo zaros-
te do země 
a máte co dě-
lat, abyste se 
vůbec udrže-
li v sedle, v tom horším pří-
padě na kolech. Jedna z mála 
motorek, kde si na jistotu za-
brzdíte i jedním prstem.

Kontrolované emoce
Zato Tuono na mě vedle štíh-
lého Streeta působí tak tro-
chu jako japonec. Na klasické 
taliánské křivky je mnohem 
robustnější, řídítka jsou šir-
ší a pro velké kluky, jako jsem 
já, je motorka mnohem přívěti-
vější. A těch funkcí! Už samot-
ný budík toho ukazuje dvakrát 
tolik, co ten na Streetfighteru, 
a když se pustíte do brouzdá-
ní meníčkem, máte na pěknou 
chvíli vystaráno.

Tahle motorka je prošpikova-
ná tou nejmodernější elektroni-
kou včetně rychlořazení a s tím 
stádem koní si říkáte, jak to 

hrozně pojede. Jenže ouha, po 
vyjetí zjistíte, že výkonový pro-
jev Tuona je tak trochu vlažněj-
ší. Já byl zprvu trochu zklamán. 
Jasně, motor táhne pěkně, ale 
že má být tohle těch skoro 170 
koní? Nebojte, ono to tam je, ale 
musíte pomocí elektronického 
plynu (jak jinak) ručku otáčko-
měru poslat přes sedm tisíc otá-
ček. Pak bouchnou Tuonu saze 
a probudí se v něm kořeny Biag- 
giho superbiku.

Dokud máte zapnuté všechny 
strážné anděly, vesele si to může-
te točit až do omezovače a mo-
torka poletí jak smyslů zbave-
ná, kam ji pošlete. Podvozek je 
pevný a stabilní a i brzdy, přes-
tože to není špička, fungují zna-
menitě. Ovšem jakmile vypnete 
např. antiwheelie program, začí-
ná vám pěkná honička. Na jed-
ničku, dvojku, někdy i na trojku 
se motorka vzpíná do oblak a při 
neskutečném rachotu V4 moto-
ru toho máte hned plný brejle. 
Ale přesně proto, abyste se o to-
hle nemuseli moc starat, tu jsou 
antiwheelie program, kontrola 
trakce, a pokud patříte do kate-
gorie strašpytlů, můžete si ještě 
navolit jinou výkonovou mapu, 
která vám trošku poupraví onen 
přísun koňských sil. Prostě si 
můžete laborovat s různým na-
stavením do aleluja, ale pak asi 
dopadnete tak, že budete pořád 
přemýšlet o tom, jestli teď to na-
stavit tak, anebo tak, a kdyby to 
bylo takhle, tak by to bylo určitě 
lepší apod.

A to je chvíle, kdy je na čase 
to všechno povypínat a raději si 
trochu s citem v ruce začít uží-
vat normální jízdu na motorce. 
Navíc těm, co se nechají lehce 
unést těmito fičurami, po něja-
ké chvíli přijde divné, že když je 
něco hlídá od zadního kola, tak 
by je to mělo hlídat i od přední-
ho, a to je přesně ten moment, 
kdy půjdete brzy na držku.

srdcaři musí 
mít jasno
Na Streetfighte-
ru jsem toho na-
jezdil hodně, po 
silnicích, dál-
nicích, a to i ve 
dvou, na obou 
našich okruzích 
a vždycky jsem 

si to užíval. Tedy 
až na tu prokle-
tou pravou stu-

pačku a samozřejmě trochu 
nepohodlný posaz, který vám 
dá po delší době trochu za-
brat. Ale to vás čeká skoro na 
každé sportovní Ducati, a ko-
lik jich jezdí. Každopádně, po-
kud se vám Streetfighter líbí, 
jděte do něj, resp. teď už jen 
do toho vyšlechtěnějšího eska. 
Na pěkných silnicích a mnoh-
dy i na okruhu vám budou 
stačit jen hodně rychlí střel-

ci a tahle motorka vám bude 
dělat jen a jen radost. Hlavně 
si ale zapište za uši, v žádném 
případě nesedat na jiný stroj, 
a už vůbec ne na Tuono. Je to 
proti Streetfighteru tak poho-
dlná motorka, že byste nedo-
kázali pochopit, jak rozdílné 
dva stroje stejné kategorie mo-
hou být. A přestože Streetfigh-
ter si mě i po tomto šoku zase 
po chvilce jízdy získal, já bych 
šel určitě do Tuona, a to prá-
vě pro tu jeho přívětivost k mé 
nemalé maličkosti. A ty elek-
tronické serepetičky? Na Tuo-
nu jsem to měl stejnak převáž-
ně vypnuté a jezdil jen na ten 
nejostřejší program. 

Motocykly do testu zapůjčily 
firmy Moto Italia a A spirit.
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Ducati streetfighter s

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
dvouválec V90°, DOHC/4 desmo,  
vrtání × zdvih 104 × 64,7 mm, kompresní 
poměr 12,5:1, vstřikování Marelli 
s eliptickými hrdly, kontrola trakce, 
elektrický startér, šestistupňová převodovka, 
suchá vícelamelová spojka, sekundární 
převod řetězem

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

Parametry: délka 2120 mm, výška  
1114 mm, sedlo 840 mm, rozvor 1475 mm, 
úhel řízení 25,6°, nádrž 16,5 l

Objem 1099 cm3

Výkon 115,6 kW/155 k@9500

Točivý moment 115 Nm@9500

Hmotnost 167 kg (bez náplní)

Cena 18 350 eur (cca 470 000 Kč)

techNIcKé úDAje

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), lité 
ráfky 3,50“/6,00“

Parametry: 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

techNIcKé úDAje

Čistokrevná brutalita

Dva superbikové agregáty vystavené na odiv, 
jeden kontrolovaný špičkovou elektronikou, 
druhý syrový v ostré verzi. To jsou dva italské 

pohledy na svět ostrých naháčů.

Kolik dáte na ostrém 
Streetfighteru plynu, tolik 
dostanete výkonu. Pak už 

je to jen a jen na vás

Plný plyn na jedničku 
vypadá se zapnutou 

elektronikou asi 
takhle. Ale zkuste to 

vypnout... 

Přístrojovka Ducati je fajn, 
ale umí jen základní údaje 

Kombinovaný budík Tuona nabízí hodně informací 

a umí i „rejsové“ zobrazení 


