
Okruhový test jsme vám 
již přinesli, proto jsme 
se nyní soustředili na 
to, jestli vůbec tenhle 

superbike obstojí i při jízdě na 
silnicích. Tuhle motorku totiž 

vyvíjeli pro závodění, silničkáři 
u Aprilie si ji půjčili jen na chví-
li, po svačině, aby na ni navě-
sili světla, držák značky a hou-
kačku.

Jeho motorstvo, 65° véčko
Radikálně podčtvercový motor 
Aprilie dává 180 koní při 12 500 
otáčkách. Je to V4 svírající pou-
ze 65°, tedy krátký motor, díky 
čemuž dostali konstruktéři dob-
rou délku kyvky, protože to není 

devadesátistupňové véčko jako 
u Ducati. Motor je monoblok, 
tzn. včetně válců, a je osazen 
titanovými ventily a vyjímatel-
nou kazetovou šestistupňovou 
převodovkou.

Zátah je do 10 000 otáček ší-
lený, nad 10 000 zběsilý. Ne-
vím, možná je to naopak, nej-
dřív je zběsilý a pak šílený, ale 
je to strašně intenzivní pocit, 
k jehož popisu bych musel po-
užít slov, které by mi maminka 

neschválila. Ale abyste si ten-
hle motor vychutnali dokonale, 
chce to okruh.

A propos zvuk: výfuk RSV4 
vypadá sice jako něco mezi 
panzerfaustem a takovým tím 
dělem, ze kterého v cirkuse vy-
střelují artisty, ale jeho zlé, vý-
hružné burácení je vedle zvuku 
R1 jeden z nejvymazlenějších 
soundů, jaké na silnicích dnes-
ka můžete slyšet. Hotové mra-
zení.

Jedničky a nuly
RSV4 Factory je napakovaná 
spoustou elektronických hra-
ček, udělátek a parádiček. Před-
ně je tu systém ride-by-wire, da-
leko dotaženější než u Yamahy 
(u Aprilky jsou klapky i zavírá-
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Když jste před pár lety vyslovili „litrová Aprilka“, vybavila se vám tříoká Mille, 
motorka, která připomínala tak trochu prase. To třetí světlo fakt vypadalo 
jako rypák. Ale pak přišel rok 2009 a tu máš čerte kropáč, je tady RSV4 
Factory. A svět z toho má erekci.

Láďa Záruba 
lada@cmn.cz

foto: David M. Bodlák

Ducati 1198/s
Motor V2  objem 1199 cm3  výkon  
170 k@9750  krouťák 131 Nm@8000 
 hmotnost 171/169 kg (bez náplní)  
 cena 469 000/575 000 Kč
Ať už ve standardu, nebo jako vylepšená 
verze S s Öhlinsy a kontrolou trakce je Duca-
ti dokonalý výplach mozku. Nejlépe však na 
okruhu, ve městě vás zničí.

suzuki GsX-R1000
Motor Ř4  objem 999 cm3  výkon  
185 k@12 000  krouťák 117 Nm@10 000 
 hmotnost 205 kg (provozní)  cena 
297 630 Kč (model 2009)
Loni motorka s nejlepším poměrem výkonu 
a hmotnosti, přitom použitelná i jako ces-
tovní nářadí. Tři přepínatelné módy motoru 
na silnici uvítáte.

Yamaha YZF-R1
Motor Ř4  objem 998 cm3  výkon  
182 k@12 500  krouťák 115 Nm@10 000 
 hmotnost 206 kg  cena 339 990 Kč 
(model 2009)
Velká revoluce, která Bena Spiese dovedla 
v premiérovém roce k titulu ve WSBK. Motor 
s nepravidelným zapalováním, elektronický 
plyn s několika módy, proměnné sání…

BMW s 1000 RR 
Motor Ř4  objem 999 cm3  výkon  
193 k@13 000  krouťák 112 Nm@9750 
 hmotnost 203 kg (provozní)  cena 
395 500 Kč
Novinka roku 2010 a horký kandidát na ti-
tul nejlepší superbike. Nejvíce koní, závod-
ní ABS, kontrola trakce… BMW vyhrává 
srovnávací testy jak na běžícím pásu.

Honda CBR1000RR
Motor Ř4  objem 999 cm3  výkon 
178 k@12 000  krouťák 114 Nm@8500 
 hmotnost 199 kg (provozní)  cena 
369 900 Kč
Fireblade byl do loňska asi nejvšestranněj-
ším superbikem, skvělý na silnici, ale i na 
okruhu. Pořídíte ho i ve verzi se sportov-
ním ABS.

Kawasaki ZX-10R
Motor Ř4  objem 998 cm3  výkon  
188 k@12 500  krouťák 113 Nm@8700 
 hmotnost 208 kg (provozní)  cena  
379 000 Kč
Zelená! Do letoška vstupuje jen s menšími 
úpravami (nová maska revoluci nedělá), což je 
dobře – výborná ergonomie, vychytaná řídicí 
jednotka a s náporovým sáním 200 koní!

KonKuRenCe

Jaroslav Pištěk
obchodní ředitel společnosti A Spirit, 
dovozce značky Aprilia

Aprilia RSV4 je podstatně konkurence-
schopnější superbike než dřívější dvou-
válce RSV 1000. Motor je historicky prv-
ní skutečný motocyklový motor čistě od 
Aprilie, všechny předchozí motory byly 
sice Aprilií vyvinuté, ale vyráběné v ji-
ných motorárnách, jako Rotax, Piaggio 
nebo Motori Minarelli. RSV4 je špička 
současné technologie, know-how a de-
signu Aprilie. 
V prodeji Aprilie RSV4 napomáhají, kro-
mě velké dávky techniky a designu, i vý-
sledky v mistrovství světa superbiků, 
kdy Max Biaggi stál již v prvním roce 
závodění devětkrát na stupních vítězů, 
z toho jednou úplně nejvýš. V České re-
publice se jich dosud prodalo okolo de-
seti kusů, což považujeme za velmi dob-
rý výsledek.
Závodní aktivity jsme ve spolupráci s to-
várnou rozšířili i na české jezdce, letos 

s nimi pojedou jezdci týmu MS Racing 
Ondra Ježek a Michal Salač světový po-
hár superstocků.
Jinak loni existovala pouze verze Facto-
ry, nyní je na trhu i levnější verze RSV4 
R. Ta je nabízena za 369 900 Kč a liší se 
jinými komponenty pérování, konkrétně 
Showa a Sachs namísto Öhlinsů, absencí 
ultralehkých ráfků, rám je bez nastavi-
telné geometrie, což mimochodem po-
važuji za správný krok, protože normální 
uživatel na tyto věci stejně nikdy nesáh-
ne, a nakonec motor je bez variabilního 
sání. To se však neprojevilo na maximál-
ním výkonu, pouze lehce na průběhu to-
čivého momentu v nejvyšších otáčkách.

slovo DovoZCe

Moc nescházelo a RSV4 měla výfuk pod sedlem. 
Závodní oddělení bylo ale proti

Bůh s tebou, bratře, 
jenž sem někdy usedneš….   

ny počítačem, u Yamahy pouze 
otevírány), každý válec má vlast-
ní servomotor, škrticí klapku 
a dva vstřikovače paliva. Dále tu 
máte tři palivové mapy (okruh, 
sport a silnice), takže si můžete 
motor nastavit podle libosti od 
„jedu jaxviňa“ až po „krutopřís-
ný teror“ -– stačí přepnout ta-
kové vymrle na řídítkách. Kdo 

to chcete vědět přesněji, tak na-
stavení R (Road) sundá zhruba 
25 % výkonu při všech kvaltech, 
sportovní mód S sníží krouťák 
o čtvrtinu na první tři kvalty 
a teprve nejdrsnější strejda, re-
žim T (Track, okruh), nastaví 
motor na hulváta, za který ale 
také zaplatíte krutopřísnou spo-
třebou. Přitom ten motor táh-
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ne bez zakoktání už od 4000 
otáček, což je hlavně zásluhou 
variabilního sání a přívěry ve  
výfuku.

Tohle všechno diriguje po-
čítač Magnetti Marelli, běžící 
na Windowsech. Ne, dělám si 
srandu, nejsou to Windows, to 
by vás motorka špehovala kudy 
a s kým právě jedete, pořád by 
padala a vypínala by se tlačít-
kem Start.

Grip na entou
I z podvozku čiší závodě-
ní. Přední Öhlinsy o průmě-
ru 43 mm jsou tuhé, když na 
RSV4 nasednete, ale žehlí čet-
né nerovnosti českých dál-
nic s příkladnou důsledností, 
takže i váš řitní instrument je  
v pohodě.

Ale to hlavní, co podvozek 
RSV4 charakterizuje, je grip. 
Ve spojení s Pirelli Diablo Su-
per Corsa SP je grip takový, že 
nevíte, co si s ním počít, a jedi-
né, co vás omezuje, je ta mořská 
houba v kebuli – mozek. Mo-
torka je vyloženě vodivá (jako 
že se výborně vodí, ne že je 
vodivá elektricky), famózní je 
hlavně lehkost a rychlost, s ja-
kou se dá přehazovat z ucha na 
ucho. RSV je mimořádně kom-
paktní motorka, laici by řekli 
malá, ale jízdní pozice je fakt 
prostorná a kupodivu, i když 
je váha na hodně rukou, také  
pohodlná. 

Sexy kus železa
Když vezmete v úvahu, co ku-
pujete, kolik má RSV prestiže 
a jaký je to sexy kus železa a hli-
níku, prostě jak výjimečně tahle 
motorka vypadá, nezdá se cena 
za Öhlinsy osazenou RSV4 Fac-
tory 449 900 Kč zase tak přehna-
ná. A zvláště s tím dodatkem, že 
ještě před pár měsíci její cena 
olizovala půl mega, a to ještě 
z té tučnější strany. Navíc ano, 
je to sice čistá okruhovka, ale 
dá se s ní žít i na běžné silnici. 
Tedy loni se dalo, letos po zimě 
jsou všechny motorky vyjma 
cestovních endur asi definitivně  
nahrané. 

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Do prosince byl import 

motocyklů BMW v soukro-
mých rukách, od ledna jej 
převzala dceřiná společnost 
německého výrobce. Vy jste 
nyní osobou číslo 1 mezi jed-
nostopými stroji s modrobí-
lou vrtulí ve znaku, jak jste 
se k této práci dostal?
Předtím jsem 17 let dělal v auto-
mobilové branži. Pracoval jsem 
pro značky Mercedes, Mitsubishi 
a v posledních 12 letech pro VW. 
Dostal jsem se ale do fáze, že jsem 
se již neměl kam pořádně rozvíjet. 
Proto když přišla příležitost spo-
lupracovat s BMW v této oblasti, 
mé rozhodování netrvalo snad ani 
vteřinu a řekl jsem ano. Motorka-
mi jsem „postižený“ již odmala, 
a tohle je navíc pro mě zcela nová 
výzva.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Jakým strojům dáváte 

přednost?
Za život jsem vystřídal doce-
la dost motorek, a byť jsem 
měl i jisté „silničářské“ obdo-
bí, dnes ťukám na dřevo, že 
jsem to zdárně přežil, a zůstá-
vám věrný terénním strojům. 
Momentálně sedlám G 450 X 
a jsem maximálně spokojený.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Abyste nebyl, když 

značku BMW zastupuje-
te… :-)
Tak to zase ne, já jsem si tu-
hle motorku kupoval ještě 
předtím, než jsem vůbec měl 
s BMW pracovně co do činění! 
O to víc mě může těšit, že pro 
tuto značku nyní pracuji.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Jezdíte sám, nebo vyrá-

žíte do terénu v partě?
Mým parťákem je v součas-
nosti můj osmiletý syn. Já jsem 
po patnácti minutách vyříze-
ný, předloktí nateklá jak Pe-
pek Námořník, ale on by jez-
dil furt. Když byl menší, zkusil 
jsem mu koupit nějakého čí-
ňana, jestli ho motorky bu-
dou vůbec bavit. A chytlo ho 
to. Potom následovalo péwéč-
ko od Yamahy, a loni jsme se 
rozhodovali, co dál. Kouka-
li jsme po KTM, ale to jsou 
čistě závodní stroje, a vzhle-
dem k tomu, že Oliver závo-
dit nebude, na to nervy prostě 
nemám, sáhli jsme po Hondě 
CRF70R. A jezdíme si spolu 
jen tak pro radost.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Tak ať vám pohoda vy-

drží.
 zpovídal Honzis Rameš
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Více, než byste od svého chopperu očekávali ...
Právě to přináší Honda VT1300CX. Vychutnejte si jízdu 
na tomto drsně krásném radikálním stroji, který svým 
designem působí spíše jako na objednávku postavený 
než sériový model. Je unikátní a unikátně si jeho 
charisma užijete i vy. 
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Petr König
Sales manager 
BMW Motorrad CZ/SK

TechnicKé údaje

aprilia RSV4 Factory

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
čtyřválec V65°, DOHC/4, vrtání × zdvih 
78 × 52,3 mm, kompresní poměr 13:1, 
vstřikování paliva Weber-Marelli ∅ 48 mm 
se dvěma vstřikovači na válec a proměnnou 
délkou sání, elektronický plyn ride-by-wire, 
tři palivové mapy, elektrický startér, 
šestistupňová převodovka, antihoppingová 
spojka v olejové lázni, sekundární převod 
řetězem

Podvozek: dvojitý páteřový hliníkový rám, 
vpředu USD vidlice Öhlins ∅ 43 mm, zdvih 
120 mm, vzadu hliníková asymetrická kyvná 
vidlice s přepákováním a tlumičem Öhlins, 
zdvih 130 mm, obojí plně nastavitelné, 
brzdy Brembo vpředu 2 kotouče ∅ 320 mm, 
radiální čtyřpístkové monoblokové třmeny, 
vzadu kotouč ∅ 220 mm, dvoupístkový 
třmen, pneu vpředu 120/70ZR17, vzadu 
190/55ZR17, kované hliníkové ráfky 
3,50“/6,00“

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

Objem 999,6 cm3

Výkon 132 kW/180 k@12 500

Točivý moment 115 nm@10 000

Hmotnost 179 kg (bez náplní)

Cena: 449 900 Kč

Zátah je do 10 000 otáček šílený, 
nad 10 000 zběsilý!

RSV4 letos ve WSBK úřaduje nehorázně. 
V neděli vyhrála oba závody!

Brembo + Öhlins = naprostá špička


