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V ŘÍJNU SKONČIL PO VÍCE NEŽ PŮL ROCE A DVANÁCTI TISÍCÍCH KILOMETRECH 
NÁŠ DLOUHODOBÝ TEST CFMOTO 650MT – MOTORKY, KTERÉ V REDAKCI NIKDO 
NEŘEKL JINAK NEŽ MARUŠKA. A PROTOŽE LOUČENÍ PROBĚHLO DOST 
NARYCHLO, POSÍLÁME JÍ NA PAMÁTKU TĚCHTO PÁR ŘÁDKŮ.      
Text Petr Poduška / Foto David M. Bodlák

TESTY A TECHNIKA / DLOUHODOBÝ TEST / CFMOTO 650MT

Uteklo to jako voda. Když jsme se na 
jaře poprvé potkali, zrovna se začí-
naly nosit roušky už i u nás, a za-

víraly se některé obchody, včetně těch 
s motocykly. Nikdo netušil, jak dlouho   
ta patálie kolem tajemného viru bude trvat,  
ale benzinky i silnice zůstaly otevřené, 
a tak jsme si spolu užili pěknou sezonu. 

Nejdřív nás příjemně překvapilo, jak 
pěkně vypadáš. Před pár lety jsme mě-
li v redakci na pár dní tvou starší sest-
ru, a  té naštěstí vůbec nejsi podobná. 
Je dobře, že se k vám do rodiny dostaly 
ty rakouské geny. Také se nám líbilo, ja-
kou pěknou výbavu jsi z domova dostala. 
Pancéřové hadice na brzdách nemá ani 
ta tvoje vzdálená japonská sestřenice, co 
jste se s ní potkaly ve srovnávacím testu 
– pamatuješ? Nebo botky od Metzeleru, 
ty se v každé továrně motorkám neobou-
vají. Někde se na tom šetří každý halíř, ale 
ty jsi k nám z Číny přijela obutá tak dob-
ře, že jsme tě nemuseli celý rok přezou-
vat a nikdy jsme se nebáli, že uklouzneš. 
Ani když tě náš David proháněl po okruhu 
ve Vysokém Mýtě a ošoupal při tom obě 
stupačky. 

Na některé tvoje vrtochy jsme si ale 
museli na začátku zvykat. Než ti po oto-
čení klíčku doběhne palivové čerpadlo, tr-
vá to celou věčnost. A dřív nechceš star-
tovat. Také se ti v malých rychlostech 
zavírá řízení – vyřiď prosím doma, ať s tím 
něco udělají. Není to nic, co by se neda-
lo přežít, ale kazí to dojem z jinak celkem 
povedených jízdních vlastností. Naopak 

moc rádi jsme si zvykli na to, jak pěkně 
se dá schovat za to nové plexi a za ka-
potáž. Že za nimi nefouká, je fajn, ale že 
tam skoro vůbec ani neprší – to je pros-
tě super! A to jsme toho v dešti spolu ně-
co najezdili. Pořád mi to pak připomínala 
ta rezavá ploška na pravém závaží řídít-
ka. Barva se z něj ošoupala asi po týd-
nu (chtělo by to širší řídítka, aby je každý 
nedržel až úplně na konci) a rez se pak 
objevila hned, jak jsi zmokla. Ne že by se 
s tebou kvůli tomu hůř jezdilo, jenom to 
nevypadá dobře. Zvlášť když si jinak do-
cela pěkná a každý si tě všimne.

Důležitější ale je, že je na tebe spoleh-
nutí. To víš, že jsme si ze začátku říkali, 
jestli se ti během sezony něco neporou-
chá. To jsme se tedy spletli, omlouváme 
se za ty pochybnosti. Když nepočítám 
ten povolený padací rám, který začal drn-
čet někdy po dvou tisících kilometrech 
(asi ho jen někdo v servisu málo utáhnul), 
nemuseli jsme řešit nic jiného než mazání 
řetězu. K tomu by se tedy moc hodil hlav-
ní stojan, to také prosím vyřiď doma. Jo, 
a čím jsi byla starší, tím častěji se povolo-
val ten šroubek, co se s ním seřizuje brz-
dová páčka. Jednou jsme se kvůli tomu 
málem nevešli do zatáčky. 

Celkově vzato jsi po těch dvanácti tisí-
cích kilometrech – jak se mezi motorkáři 
říká – dobře zajetá motorka a určitě bu-
deš někomu ještě dlouho dělat radost. 
Slyšeli jsme, že takové jako ty v pohodě 
slouží, i když mají najeto třikrát tolik. Tak 
snad se ještě někde potkáme!  

AŽ NA PÁR DROBNOSTÍ  JSI NÁM
SPOLEHLIVĚ SLOUŽILA CELOU SEZONU!
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