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K  MODELU 650MT, KTERÝ PRUDCE ZVEDL KŘIVKU 
PRODEJNÍCH STATISTIK ZNAČKY CFMOTO NEJEN NA 
ČESKÉM TRHU, LETOS PŘIBYL V NABÍDCE JEHO CES-
TOVNÍ KLON. TECHNICKÝ ZÁKLAD GÉTÉČKA JE AŽ NA 
PÁR DETAILŮ SHODNÝ, JÍZDNÍMI VLASTNOSTMI SE 
VŠAK MLADŠÍ ZE SOUROZENCŮ LIŠÍ VÍC, NEŽ BYSTE 
MOŽNÁ ČEKALI.  Text Petr Poduška / Foto David M. Bodlák

MENŠÍ  
 BRÁCHA

Není to ale jenom jízdní projev no-
vého sportovního cesťáku, co po-
souvá poměrně mladou (a done-

dávna podceňovanou) značku o pěkný 
kus blíž ke zkušenějším a věhlasnějším 
konkurentům. Na designu 650GT se totiž 
ještě více projevuje vliv rakouského stu-
dia Kiska, notoricky známého kreslíř-
ského domu pracujícího hlavně ve služ-
bách KTM. Při pohledu na elegantně 
vytvarované plochy a hrany kapotáží už 
není sebemenší dů-
vod k  posměškům, 
a  koutky vám mož-
ná zvedne jedině šest 
let stará vzpomínka 
na prapředka gétéč-
ka, první sportovně-
-cestovní motocykl 
z  produkce CFMoto. 
Produktoví manažeři 
tehdy z reakcí odborné i laické veřejnos-
ti na model 650TK naštěstí rychle pocho-
pili, že k navrhování designu nelze při-
stupovat po vzoru kočičky a pejska při 
vaření dortu, a raději tuto činnost svěřili 
profesionálům. Teď si za toto rozhodnu-
tí mohou gratulovat, protože od uzavře-
ní spolupráce s KTM roste motocyklům 
CFMoto prestiž (a  prodejní výsledky) 
geo metrickou řadou. 

Na výsluní pomohl čínské značce pře-
devším model 650MT, s nímž se v rámci 

našeho letošního dlouhodobého testu se-
tkáváte na těchto místech pravidelně. Ten 
však vzhledem ke svojí poměrně vysoké 
stavbě nevyhovuje méně vzrostlým jedin-
cům, a především oni najdou kýžený po-
cit jistoty v nižším sedle gétéčka. Rozdíl 
téměř pěti centimetrů je při došlápnutí na 
zem sakra znát, ale není zdaleka jediným 
faktorem ovlivňujícím jízdní ergonomii. Ta 
je díky stupačkám umístěným níž a víc 
vzadu turisticky pohodlná i pro urostlej-

šího chasníka a  se-
dí se tu víc v motorce 
než na MT. Úplně jiná 
je však poloha rukou; 
úzká řídítka jsou mno-
hem blíž u  těla, takže 
horní polovina těla si 
připadá trochu jako na 
skútru. Lépe řečeno na 
cestovním maxiskútru, 

protože výškově nastavitelný plexištít tvo-
ří z kokpitu téměř dokonalé útočiště pro 
celodenní výlet v jakémkoli počasí. Jeho 
polohu sice za jízdy změníte jen s trochou 
šikovnosti (drží jej dvě postranní matice), 
ale nářadí kvůli tomu vyndávat nemu-
síte. O něco horší je to se seřízením zr-
cátek, jejichž umístění daleko od hlavy 
dost zužuje úhel výhledu, a najít alespoň 
kompromisní polohu vyžaduje nemálo tr-
pělivosti. Hodně příjemným překvape-
ním je ale pohled na přístrojovou desku. 

PODVOZEK V KLIDU  
DRŽÍ KROK 

S VÝKONOVÝMI 
SCHOPNOSTMI MOTORU.

TOČIVÝ MOTOR SI V SÉRII ZATÁČEK 
 ŽÁDÁ VYSOKOU FREKVENCI ŘAZENÍ.
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OSTRÝ OBRAZ, ŽÁDNÝ ZVUK  Mobil 
k němu nepřipojíte, ale TFT displej i tak po-
těší. Podsvícení se mění automaticky.

HLEDÁNÍ VE TMĚ je konec. Ovladače 
nahmatáte popaměti, a kdyby náhodou ne, 
prosvětlené  symboly pomohou.

BRNĚNÍ do nohou umí delší cestu zne-
příjemnit. Pokud nejsou stupačky uloženy 
v gumových silentblocích, jako zde.

NA 650GT MŮŽETE  
KLIDNĚ USEDNOUT  

S ČERSTVÝM 
ŘIDIČÁKEM.
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CFMoto 650GT

MOTOR  
Konstrukce  kapalinou chlazený řadový dvouválec
Ventilový rozvod  DOHC
Vrtání × zdvih  83 × 60 mm
Objem  649,3 cm3

Kompresní poměr  11,3:1
Výkon 46 kW (62 k) při 9000 1/min
Točivý moment  58,5 Nm při 7000 1/min
Spojka  vícelamelová v olejové lázni
Převodovka  manuální, 6rychlostní

PODVOZEK 
Rám  dvojitý z oceli
Vidlice  teleskopická, Ø 43 mm
Brzdy vpředu  2× dvoupístkový třmen, Ø 300 mm
Brzda vzadu  jednopístkový třmen, Ø 240 mm
Asistenční systémy  ABS
Pneumatiky  120/70 ZR 17; 160/60 ZR 17
  
ROZMĚRY A HMOTNOSTI  
Rozvor  1415 mm
Úhel hlavy řízení  65,5°
Dráha odpružení vpředu/vzadu 125/130 mm
Výška sedla  795 mm
Hmotnost  226 kg
Objem nádrže  19 l
  
CENY A ZÁRUKA 
Záruka  3 roky
Základní cena  153 650 Kč

Přestože se tváří jako cestovní motocykl, 
díky svým kompaktním proporcím poslouží 
i jako univerzál na každodenní použití. Jed-
noduché ovládání, nezáludný motor i brzdy, 
skvělá ochrana před větrem a  nízké poři-
zovací i  provozní náklady dělají z  modelu 
650GT šikovného pracanta, se kterým si 
užijete i nějakou tu zábavu. Na dovolené ve 
dvou možná zatoužíte po troše výkonu na-
víc, hlavním stojanu a zřejmě i účinnějších 
brzdách. Poměr užitné hodnoty a  ceny je 
však hodně silným protiargumentem. 

Verdikt

však není co vytknout – se šlendriánem 
českých cestářů si poradí velmi zkušeně, 
a pokud jde o vedení kola zvolenou sto-
pou, je na ni také naprostý spoleh. U zad-
ního tlumiče bychom určitě nejen my 
ocenili možnost seřízení předpětí pružiny 
pohodlnějším nástro-
jem, než je C-klíč. Ano, 
řeč je o nastavovacím 
kolečku, kterým stačí 
dvakrát otočit a může-
te rázem povozit spo-
lujezdce i  s  bagáží, 
aniž by se zadek opřel 
o dorazy na každé vět-
ší nerovnosti. Obecně 
však podvozek v klidu 
udrží krok s výkonovými schopnostmi řa-
dového dvouválce. Ten sice proti mode-
lu MT papírově zesílil, ale rozdíl 1 kW je 
v praxi nepostřehnutelný. V charakteru se 
neliší už vůbec – také tady si na nástup 
výkonu musíte chvíli počkat, v pásmu 
pod 3000 otáček je odpověď na plyn sice 
příkladně plynulá, ale také stále vlažná. 

A nepomůže ani přepnutí palivové mapy 
do režimu Sport, rozdíl od módu Touring 
se pozná jen podle změny grafiky na dis-
pleji. K životu se motor začíná probouzet 
ve středním pásmu, ale pro pocit spor-
tovního zážitku si musíte dojít až někam 

k šestitisícové hranici. 
Svižné svezení v sérii 
zatáček si tím pádem 
žádá spoustu práce 
s řadicí pákou, přičemž 
její chod nebyl u  tes-
tovaného kusu úpl-
ně bezproblémový. Ve 
srovnání s  naším MT 
šlo u gétéčka řazení víc 
ztuha, což mohlo být 

ale způsobeno výrazně menším počtem 
najetých kilometrů. Spojka se naopak 
ovládá velmi snadno a navíc má nastavi-
telnou páčku (!), stejně jako přední brzda. 
Dva přední dvoupístky na 300mm kotou-
čích, k nimž vedou opletené hadice, se na 
pohled zdají být na danou kategorii sko-
ro až naddimenzované. Ve skutečnosti 

Barevný TFT displej s úhlopříčkou 5,5" 
vypadá proti omšelému LCD našeho 
650MT jako z jiného světa. Nebýt dvou 
předpotopních gumových tlačítek, která 
slouží pro jeho obsluhu, a chybějící blue-
tooth konektivity, může se v tomto smě-
ru gétéčko měřit se současnou světovou 
špičkou. 

Posun k lepšímu je znát i za jízdy, a to 
hned na prvních metrech. Právě manév-
rování v nízkých rychlostech, které u mo-
delu 650MT pokaždé připomíná drobné 
nedostatky v geometrii (zavírání řídítek), 
je s gétéčkem naprosto bezproblémo-
vé. Podvozkové komponenty KYB může-
me proti „noname“ tlumičům používaným 
u MT také považovat za krok vpřed, nic-
méně hodnotu tohoto vylepšení poněkud 
devalvuje použití obyčejné přední vidli-
ce namísto převrácené. Kvalitě její práce 

je však jejich projev naprosto přiměře-
ný (i když trochu ostřejší nástup by urči-
tě neuškodil) a obsluha pravé páčky se 
obejde bez velkých brzdařských zkuše-
ností. Stejně jako ovládání celého stroje; 
GT je obecně velmi user-friendly motor-
ka, na kterou můžete bez obav usednout 
s čerst vými papíry v kapse nebo po del-
ším jezdeckém celibátu. 

OCHRANA PŘED VĚTREM 
PATŘÍ K NEJVĚTŠÍM DEVÍZÁM 650GT.
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