
ČERNÝ KONÍK
 Jak je to s těmi motorkami z Číny? Mohou se už  

 postavit japonské a evropské konkurenci?  
 Nejmenší z naháčů CFMOTO ledacos napoví. 

 text a foto: Jan „Somik“ Somerauer 
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A
ssembled in China – sestaveno 
v Číně. Tuhle větičku najdete 
na zadní straně iPhonu a podle 
mě to vypovídá mnohé 
o současné globální konzumní 

civilizaci. Na jedné straně máme tendence 
na čínské výrobky plivat, na straně druhé 
jich do Evropy stále proudí tisíce a tisíce 
kontejnerů a někdo to přece kupuje. 
Schválně, rozhlédněte se kolem sebe 
a zjistěte, co všechno odtamtud pochází 
(záchodoví čtenáři vítězí). Odhoďme 
předsudky a pojďme se na věci podívat 
s nadhledem.

S Evropou v zádech
Co to znamená s nadhledem? Nepřemýšlet 
o původu a jednoduše se podívat 
na motorku jako na věc. Stojí přede mnou 
drobný štíhlý naháč s moderním designem. 
Parádní trubkový rám, trubková kyvka, moc 
pěkný kola, atraktivní LEDkový světlo… 
Tohle je vážně hezká malá strojovna. 
Spolupráce CFMOTA s KTM a jeho 
designovým studiem KISKA je znát. Navíc 
sváry pěkný, kabely nikde netrčí, plasty 
lícujou, tohle je fakt dobrý. Trochu mi to 
kazí jen kus matného plastu pod sedlem 

a nádrží, zbytečně velká plocha. Jo 
a ovladače, koukám, taky zrovna miss 
nevyhrajou. Titěrný a od pohledu levný.

Ještě k té KTM, abyste pochopili. Obě 
firmy se pustily do úzké spolupráce, v rámci 
které rakouský výrobce předává Číňanům 
technické know-how. Ti pak naopak 
na svých linkách vyrábí některé 
z oranžových motorek. Je tedy dost 
pravděpodobné, že na vedlejší lince 
od 300NK se dávají do kupy malé Duky. 
V následujících letech pak začne CFMOTO 
ze spolupráce těžit ještě víc, do svých 
motorek totiž začnou používat starší motory 
KTM. Do finální podoby se chystá cestovní 
enduro 800MT (viz aktuality), které jako 
první vyrazí s řadovým dvouválcem 790, 
chystají se ale i větší motorky s véčkem 
LC8. Jak se zdá, čekají nás i na evropském 
trhu změny.

Ale KTM to nekončí, CFMOTO sáhlo 
po dalších evropských značkách. Logicky. 
Funkční vstřikování? Bosch. ABS? 
Continental. Brzdy? Brembo. Pardon, 
vlastně ne, tady je to španělský J.Juan, 
který má, světe div se, v nabídce i radiální 
čtyřpístek. To vypadá fakt dobře! Škoda, že 
se nedrželi Evropy také při výběru 
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          Carlos
První věc – ta motorka potřebuje 
přezout na nějaký solidní gumy! 
To, co tam je z prvovýroby, stojí 
vážně za prd. K čemu jsou tam 
palivový mapy, když mezi nimi 

není žádný rozdíl? A taky by 
mohla líp brzdit. Tak, a teď už 

budu jenom chválit. Líbí se mi. 
Ráfky a rám v barvě vypadají 

jednoduše skvěle a celá motorka 
působí hodně funky. Vůbec 

nevypadá čínsky. Motor trochu 
vibruje a nemá takový švih jako 
třeba Duke, ale nemůžu říct, že 
by to byla vydechlina. Když se 
točí plynem, upaluje to solidně 

a je to další z motorek, která 
bude perfektní přestupnou stanicí 

před něčím větším. Doopravdy 
bych si kladl otázku, jestli dva tři 

roky starou pětistovku, nebo 
úplně nové CFMOTO. Dřív 

bych neváhal, dneska už 
to tak jednoznačné není.

prcek za parádní 
peníze

mílové skoky 
čínského výrobce

motor s hravostí 
štěněte

O čem 
to je?
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pneumatik, čínské CST sice mile překvapily 
profilem, ale v chladnějších podzimních 
dnech už moc nedržely. Osobně bych si 
300NK přezul.

Radost ze života
Dost očumování, jdeme jezdit! A ač to bude 
vzhledem k mojí dvoumetrové obří postavě 
znít nepravděpodobně, těším se. Malé 
objemy přináší tolik radosti. Motor sice 
papírově nevypadá (ani v rámci kategorie) 
bůhvíjak extra, ale čísla jsou jedna věc 
a pocit druhá. Takže ano, i 28 koní a 25 Nm 
(samozřejmě stačí papíry na A2) dokáže 
pobavit. Motor je totiž až roztomile hravej. 
Okamžitě letí do otáček, miluje je. Ideální je 
držet se pořád nad pět tisíc, tam to je, jako 
když štěněti hodíte klacík. Ještěěěěě!

Příjemné je, že život na 300NK neotravují 
žádné protivné vibrace, necítil jsem je ani 
v úplně posledním spektru otáček těsně 
před omezovačem. Takže i na dálničních 
130 km/h se dá v klidu držet. Dokonce 
netrvá půl století, než se tam motorka 
dostane. Pak už je to, pravda, trochu horší 
a roztáhnout to k maximálce lehce nad 
150 km/h už chce trpělivost. Ehm, možná 
by pomohlo posadit na to polovičního 
jezdce. Převodovka? Ani tady se CFMOTO 
nemusí stydět. Krátký chod, kvalty zapadají 
přesně, žádné falešné neutrály. Kvalty jsou 
poskládané tak akorát, aby NK nepůsobilo 
líně. Ve městě patřím k nejrychlejším.

Až do teď řekněme dobrý. Jenže my se 
můžeme dostat i ke známce výborný. 

Jedničku si totiž na NK zaslouží podvozek. 
Samozřejmě nebudu tvrdit, že jsou to 
prémiové tlumiče. Ty by v podstatě stály to, 
co v případě třístovky celá motorka. Při 
tomto uvědomění ještě víc překvapí, že 
tady mám co do činění s moc pěkně 
fungujícím podvozkem, který je pevný, 
přesný a dává velmi dobrou odezvu. 
Celkově je nastaven hodně natvrdo, což ale 
k hravému charakteru motorky skvěle 
pasuje. V pohodě stíhá i na nerovnostech, 
až si říkám, jak to z takhle levných tlumičů 
(kolik mohly stát na motorce za devadesát?) 
dokázali dostat. Nejmilejší překvapení.

Naopak úplně rozplývat se nebudu nad 
brzdami. Na to, že v soustavě nacházím 
radiální čtyřpístek a opletené hadice, čekal 
bych lepší funkčnost. Chce to hodně síly, 
s čímž se pak ztrácí citlivé ovládání. 
Problém nenastal, vždycky jsem dobrzdil, 
co bylo třeba, ale pocit na jedničku fakt 
není. Ani na dvojku a na trojku 
s přimhouřenýma očima.

Jednoduše shrnuto, je to srandy chtivej 
prcek, motorka, která vás nutí jet, žádná 
kochačka se nekoná. Do zatáček rozhodně 
není potřeba ji pobízet, padá tam sama 
naprosto přirozeně a chtivě. K tomu dobře 
pasuje i ergonomie se sportovně 
zalomenýma nohama. Naopak řídítka jsou 
příjemně nahoře, takže se nehrbím. Pro mě 
by to samozřejmě chtělo širší, ale já nejsem 
tak úplně cílovka, že jo. A důležitá 
informace – je to fakt drobná motorka, a tím 
pádem v pohodě i pro začínající holky. 
Posadili jsme na ni kamarádku Hanku, která 
má 165 cm, a dosáhla oběma nohama.

Ne o kousek, ale o kus dál
Jedna věc mě u 300NK extrémně těší 
a pevně doufám, že se stane v budoucnosti 
standardem. Čínské motorky se totiž 
za posledních pár let hodně zlepšily, ale 
pořád měly jeden výrazný handicap – 
hmotnost. Neustále to bylo o nějakých 
dvacet třicet kilo víc než u evropské 
a japonské konkurence. Už není. 
Natankováno 151 kg, to je údaj naprosto 
srovnatelný a i na silnici člověk dobře ví,  
že jede na opravdu lehké motorce.  

Jdeme do dlouhodobého testu

P řišel ten čas. Převalovali jsme to v sobě dlouho, ale jak se zdá, teď je ta správná chvíle zjistit, zač je 
toho loket. Číňánci z CFMOTA se totiž tváří velmi použitelně, ale co si budeme povídat, něco jiného 
je pár dní ježdění a úplně něco jiného pak dlouhodobé užívání. Abychom zjistili, jak taková motorka 

bude fungovat během každodenního soužití a jak se její vlastnosti budou měnit s najetými tisícovkami 
kilometrů, domluvili jsme si s českým zastoupením CFMOTO dlouhodobý test. Třístovka je zajímavá 
a zábavná, ale přeci jen by to pro naše štreky bylo oboustranné trápení, takže jsme nakonec zvolili nahatou 
šestistovku 650NK. Kromě každodenního lítání sem a tam ji hodláme postavit proti konkurenci, poslat 
na nějaký delší výlet a další ptákoviny. Rozhodně ji nehodláme šetřit!

Srandy 
chtivej prcek, 

motorka, která 
vás nutí jet

>>

Nebýt tam ten nápis, tak 
nikdo Čínu netipne

Jedna ze dvou grafik 
displeje, ta divočejší

Najít si ideální jízdní 
pozici není vůbec 
problém

Kukuč moderní, 
všude LEDky  
a i to pěkně svítí
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Tak prosím vás, ať to tak zůstane i u větších 
objemů. Díky.

Pokrok naznačuje také palubka. Žádné 
miniaturní okénko s archaickým displejem, 
pěkně natvrdo 5,5" TFT plně barevný 
displej. Za čitelnost dvojku (v přímém slunci 
to nebylo dokonalé), za grafiku ale klidně 
jedna. Navíc si ji můžu měnit pomocí dvou 
jízdních režimů, které ale mají vliv jen 
na vzhled palubky. Jednoduché ovládání 
dvěma tlačítky ok, dostatek informací mám, 
včetně zařazeného kvaltu. 

Abych to shrnul. Mám pocit, jako bych 
měl tu čest s novou generací. Poprvé pro 
mě totiž čínská motorka neznamená jen 
super poměr cena/výkon. Kdybych se 
rozhodoval o koupi motorky v tomto 
objemu a chtěl raději menší jednoválec, 
regulérně bych 300NK zařadil do výběru 
vedle BMW G 310 R, KTM 390 Duke nebo 
Hondy CB300R. Určitě lepší motorky, ale 
fakt už jen o malej kousek. A nakonec si to 
přece jen neodpustím – za 93 000 korun 
a s pětiletou zárukou!

Technická data 
CFMOTO 300NK
 Motor  Typ: kapalinou chlazený jednoválec, 
DOHC | Objem: 292,4 cm3 | Vrtání × zdvih:  
78 × 61,2 mm | Maximální výkon: 28 koní  
@ 8800 ot./min. | Točivý moment: 25 Nm  
@ 7200 ot./min. | Počet rychlostí: 6 | 
Sekundární převod: řetěz

 Podvozek  Rám: trubkový svařenec  
| Přední odpružení: USD vidlice |  
Zadní odpružení: monoshock, nastavitelné 
předpětí | Přední brzda: 300mm disk,  
radiální 4pístek | Zadní brzda: 240mm disk, 
1pístek | Pneu přední: 110/70-17  
| Pneu zadní: 140/60-17 

 Rozměry  Rozvor: 1360 mm |  
Výška sedla: 795 mm | Objem nádrže: 12,5 l  
| Pohotovostní hmotnost: 151 kg

 Cena  92 990 Kč
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Spolupráce 
s KTM a jeho 
designovým 

studiem 
KISKA je 

opravdu znát

Nekupuj si ji, když…
 očekáváš dokonalost,

 nebaví tě vytáčet motory,
 máš pocit, že značkový  

znamená nejlepší.

Kup si ji, když…
  víš, co je Fortnite,
  hledáš tu první,  

která tě provede,
  ti nevadí, že tě kámoš 

s Hondou vždycky  
setře.

Kyvka a kolo parádní, 
vejfuck už tolik ne

Motorka pro mladý  
v každém detailu

Bohužel líp 
vypadají, 
než fungují

5 LET

Všechny motocykly
CFMOTO mají nyní

www.cfmoto.cz

Pozn. 5 let záruka platí při nákupu strojů CFMOTO v prodejní 
síti Journeyman CZ v ČR a SR, pro koncového zákazníka, 

který není podnikatelem. Týká se všech modelů z aktuální 
nabídky strojů CFMOTO oficiálního dovozce Journeyman CZ s.r.o.. 

Další informace na stránkách dovozce.

ZÁRUKU

CFMOTO 650GT

CFMOTO 300SR

CFMOTO 700CL-X

ORIGINÁLNÍ „SRŠNOTEST“
CFMOTO 650GT

Pepy „Sršně“ Šilera


