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Když jsem se loni na jaře svezl a v tomto časopise vám představil motocykl CFMOTO 
700CL ‑X Heritage, bylo už předem jasné, že dalším z trilogie modelů bude verze 

Sport. Zatímco svezení na Heritage se neslo v duchu výjimečnosti – protože testovací 
předprodukční model byl u dovozce Journeyman CZ už od podzimu 2020 –, došlo 

v případě modelu Sport už na sériovku. Ta už byla od stejného data k mání na 
showroomech u prodejců CFMOTO. Text: Jaroslav Šíma Foto: Michaela Přibilová

X – GAME pokračuje

Vlevo: Testovací jezdec je vybaven: kožená 
kombinéza B“use (MAXRPM.CZ), přilba LS2 
FF327 Challenger Carbon (ASP Group, s. r. o.)

U 
ž jen pouhý pohled na tuhle 
krasavici ve vás vyvolá touhu 
po tom ji zkusit. Prohnat ji 

po asfaltu, zlomit do zatáček, dát jí za uši, 
porovnat s konkurencí. Je až neuvěřitelné, 
jak rozdílné mohou být dva motocykly, 
přestože vycházejí ze stejného podvoz‑
ku a  jsou osazeny totožnou motorovou 
jednotkou, kterou je osvědčený kapali‑
nou chlazený osmiventilový dvouválec 
o objemu 693 ccm s výkonem 71 koní. Za 
bezesporu líbivým a výrazným designem 
nestojí nikdo menší než slavný španělský 
designer Carles Solsona Martí. Nemá vý‑
znam více se o něm zde rozepisovat, pro‑
tože vše důležité bude řečeno v rozhovoru 
o vzniku modelu na dalších stránkách to‑
hoto materiálu. I  zde, stejně jako u  před‑
chozího modelu Heritage, dominuje coby 
výrazný designový prvek nepřehlédnutel‑
né iksko, tedy písmeno X. Najdete jej na 
benzinové nádrži, na motoru, na předním 
blatníku, ale i na krytu sedadla spolujezd‑
ce, a nejdominantnějším zůstává v obrysu 
předního světlometu. Nezbytné X může‑
te při sklonění se k  přednímu kolu tušit 
i v překřížení svodů výfuku. Prostě doko‑
nalost sama.

POTĚŠENÍ PRO OKO
Nejmarkantnější změnu zaznamenal mo‑
del Sport v  oblasti řídítek. Ta jsou spor‑
tovní, dělená, nízko posazená s  malými 
kruhovými zpětnými zrcátky na jejich 
konci. Uprostřed je umístěn jednoduchý 
kruhový digitální přístroj překrytý malou 
kapličkou, která ale perfektně plní svoji 
aerodynamickou funkci. Další velká změ‑
na se odehrála v  zadní partii motocyklu. 
Jak sedadlo řidiče, tak i  sportovní kryt 

sedadla spolujezdce je právě dominantou 
této změny. Sportovní styl je zde umocněn 
mnoha „karbonovými“ díly, u kterých mě 
díky jejich věrohodnosti ani neuráží, že 
jsou pouhou napodobeninou. Pro přesněj‑
ší zatáčení ve vysokých rychlostech moto‑
cyklu bylo vpředu použito kolo o rozměru 
17 palců. No a teď to přijde. Na předním 
pětipaprskovém litém kole modelu Sport 
najdete dva brzdové kotouče o  průměru 
300 mm. Ale ta nejzásadnější změna je 
ještě trochu jinde. Sport totiž dostal brz‑
dovou soustavu, kterou najdete na těch 
nejdražších a nejrychlejších motocyklech. 

Vždyť kdo by čekal, že na motocyklu pod 
200 000 Kč se objeví brzdiče BREMBO 
Stylema!

JE TO RADOST
Nejlepší je ale stejně vše vyzkoušet v pohy‑
bu. Krátké stlačení tlačítka startéru a mo‑
tor už si poklidně přede. Zvuk z  krátké, 
zato na průměru silné tlumivky je líbivý, 
neagresivní. Posez přímo luxusní, násle‑
duje nalehnutí na řídítka, cvaknutí jednič‑
ky a radost na dvou kolech může začít. Vý‑
konný motor používá dvě mapy. Mód ECO 
je o nižší spotřebě, ale i o bezpečné reakci 
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na elektronickou plynovou rukojeť za deš‑
tě nebo na podchlazené vozovce. Mně ale 
na cestu svítí sluníčko, takže tam jde hned 
mód SPORT – to je teprve ta dravá jízda. 
Ovšem díky antihoppingové spojce a leh‑
kému a přesnému řazení naprosto klidná, 
neucukaná, hlaďoučká. Díky oběma plně 
nastavitelným tlumičům značky KYB 
(přední obrácená vidlice umožňuje na‑
stavit předpětí, kompresi a odskok a zadní 
předpětí a odskok) vás sedmistovka Sport 
přenese ladně i přes nerovnosti našich sil‑
nic a velmi dobře se chovají i obuté pneu‑
matiky MAXXIS MA ‑ST2. Podrží vás jak 
ve vysokých rychlostech, tak i  na mokré 
vozovce, ale i při tom brutálním brzdění, 
které brzdiče BREMBO Stylema nabízejí. 
Dotknete se brzdové páčky a stojíte. Je jas‑
né, že při tomto osazení jsou pancéřované 
brzdové hadice samozřejmostí.

CAFE ‑RACER I ĎÁBEL
V  sedle CFMOTO CL ‑X Sport si připa‑
dám jako závodník. Ten pocit umocňuje 
i  kožená kombinéza, kterou jsem opět 
vytáhl ze skříně. Motocykl jde hravě do 
zatáček a výkonu je také dostatek. Hlavně 

je třeba dodržet otáčkové pole – čím výš, 
tím líp. Pokud by se motocykl z jakéhokoli 
důvodu převrátil, zareaguje náklonové či‑

dlo, které vypne zapalování. Ono vůbec je 
zde pár prospěšných asistentů, které jízdu 
dělají příjemnější. Jedním z  nich je tem‑
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pomat, který pracuje od rychlosti 40 do 
120 km/h. Další příjemností je automa‑
tické vypínání LED blinkrů a  samostat‑
nou kapitolou je přední LED světlomet, 
který pracuje v  automatickém režimu. 
Rozeznává okolní jas, sám spouští denní 
svícení, přes den rozpozná např. vjezd do 
tunelu. Motocykl také disponuje funkcí 
Limp Home Mode. V  případě poruchy 
řídící jednotky vás motocykl dopraví  – 
sice omezenou rychlostí  – až do servisu 

či domů. CFMOTO 700CL ‑X Sport je 
prostě neskutečně sexy, proevropsky ladě‑
ný sportovní naháč s  jemným nádechem 
retro prvků. A pozor, jízda na něm je silně 
návyková. Pokud mi nevěříte, vyzkoušej‑
te sami. Možnost máte u  prodejců znač‑
ky CFMOTO. Tam si také potvrdíte tu 
neskutečně příznivou cenu  – bez deseti 
korun dvě stě tisíc a k tomu nadstandard‑
ní  záruka pět  let! To už stojí za zamyšle‑
ní… •

 
Pár otázek ke vzniku modelu  
CL ‑X Sport jsem položil 
Mgr. Eduardu Šlampovi, obchod‑
nímu a marketingovému řediteli 
firmy Journeyman CZ, která je 
importérem značky CFMOTO.

 
JAROSLAV ŠÍMA: Španělského designera 
Carlese Solsona Martiho znáš osobně. Můžeš 
nám ho tedy, prosím, představit?
EDUARD ŠLAMPA: Carlese jsem poznal 
v  roce 2019 na oficiálním představení 
nové modelové řady CL ‑X. V  průběhu 
roku 2020 jsem si pak s  Carlesem vymě‑
ňoval zajímavé informace o  směřování 
motocyklů CFMOTO, o dílčích úpravách 
modelu CL ‑X Sport a  zjišťoval, jak moc 
je Carlesovo designové studio se sídlem 

CFMOTO 700CL ‑X Sport
Motor: čtyřdobý kapalinou chlazený řadový 

 dvouválec, DOHC/4

Zdvihový objem:  693 ccm

Vrtání x Zdvih:  83 x 64 mm

Komprese:  11,6 : 1

Plnění motoru:   el. vstřikování

Výkon:  52 kW (71 koní) /8750 ot./min.

Kroutící moment:  68 Nm/6500 ot./min.

Převodovka:  Šestistupňová

Rám:  Trubkový

Přední odpružení:  plně stavitelná USD  

 vidlice KYB Ø 41 mm

Zadní odpružení:  plně stavitelný  

 centrální tlumič KYB

Brzda přední:  2 x kotouč Ø 300 mm,  

 čtyřpístkový radiální třmen BREMBO Stylema

Brzda zadní:  1 x kotouč Ø 260 mm

Pneu přední/zadní:  120/70-17, 180/55-17

Rozvor:  1435 mm

Výška sedla:  795 mm

Pohotovostní hmotnost:  205 kg

Nádrž:  13 l

Cena: 199 990 Kč
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v  Rimini vázáno na CFMOTO. Carles, 
původem Katalánec z  Barcelony, je ma‑
jitelem studia Modena 40, které se stalo 
výzkumným a vývojovým oddělením mo‑
tocyklové divize CFMOTO. Právě jemu 
a  jeho skupině patnácti spolupracovníků 
vděčíme za nejnovější výtvory značky 
z  čínského Hangzhou, domovské fabriky 
CFMOTO. Motocykly CFMOTO jsou 
v Evropě relativně krátce (pátým rokem), 
ale sám, Jardo, dobře víš, jak víří vody a jak 
se o nich mluví. Carles je také člověk, který 
navrhl prototyp SR ‑C21 Concept, jenž na 
poslední výstavě Eicma přitáhl pozornost 
nadšenců i odborníků z oboru a v podsta‑
tě ukradl pozornost i motocyklům s dale‑
ko jiným znakem na nádrži.

 
JŠ: Myslím, že k pochopení jeho tvorby stačí 
nahlédnout do jeho životopisu.
EŠ: Přesně tak. Solsona je dítětem nejslav‑
nější italské školy motocyklového desig‑
nu: „Není náhoda, že jsem chtěl zůstat 
v  Rimini,“ vysvětluje, „ve městě, kde se 
zrodily jedny z  nejkrásnějších italských 
motocyklů.“ Odkazuje především na mo‑
del F4  – mistrovské dílo, které pro MV 

Agustu navrhl Massimo Tamburini v roce 
1997. Carles pracoval pro MV Agustu 
těsně předtím, než si v  roce 2016 založil 
vlastní firmu Modenu 40. Při práci pro 
MV Agustu navrhoval takové motocykly, 
jako je tříválcová Brutale a  Dragster pro 
značku Schiranna. Jeho životopis zahrnu‑
je také vedoucí pozice u Ducati a Benelli. 

Nynější práce pro jednu z  nejprogresiv‑
nějších značek ho katapultovala do pozice 
ředitele motodivize CFMOTO. Tedy do 
pozice, kde zodpovídá za směr a vývoj mo‑
tocyklů CFMOTO. Celkem zodpovědně 
mohu říct, že po podzimních rozhovorech 
s  Carlesem je jisté, že se s  ním ve vedení 
motodivize máme nač těšit. Jeho práce je 
nejen neskutečně líbivá, ale hlavně kom‑
plexně promyšlená s  návazností na další 
vývoj a plány CFMOTO. To je ale asi na 
úplně samostatný článek.

 
JŠ: Sám jezdíš na předchozím modelu 700 CL ‑X 
Heritage, čím je pro tebe model Sport?
EŠ: Heritage je pro mě srdcovka. Měl jsem 
úplně první kousek na evropské pevnině 
a pořád mi slouží a věřím, že dlouho sloužit 
bude. Aktuálně mám nějakých 7000 km 
a určitě mi zůstane. Na jeho sportovního 
sourozence jsem se moc těšil, zvědavost 
a  očekávání byla velká. Zdánlivě shodná 
motorka, ale zdání klame. Je to vyloženě 
sportovní jízda, svižná, i jen maličká krycí 
kaplička tachometru oproti Heritage pak 
umí udělat divy se stylem jízdy. Je to mo‑
torka asi ještě více do detailu propracova‑

MOTOSALON — Rozhovor



DRŽ STOPU — 21

ná, tady si Carles opravdu pohrál, a italská 
škola je tu opravdu vidět. S čím si ale po‑
hrál nejvíc, to byla celá nová brzdová sou‑
stava. Evidentně si řekli: Když už, tak už, 
a Sporta osadili top systémem BREMBO 
Stylema. Brzdy, které jsou na mašinách za 
statisíce, jsou zde na stroji do 200 000 Kč. 
V  kombinaci s  neskutečně příjemnými 
jízdními vlastnostmi a  zábavností jde 
opravdu o motorku čistě pro radost. Tohle 
prostě dobře vypadá, dobře jede a vykouz‑
lí úsměv pod helmou i ve svižné jízdě. A to 
byl evidentně účel. I když u mě vzhledem 
k mému stylu jízdy bude asi stále hrát prim 

Heritage, tak nejen podle mého názoru se 
SPORT moc povedl.

JŠ: A pocity z prvního svezení?
EŠ: V  podstatě doplním předchozí odpo‑
věď. Nejlepší je, když přesedneš z dvojčete 
Heritage. Rázem máš úplně jiný styl jízdy, 
chceš si trochu zalehnout na nízká řídít‑
ka a točit to až tam, kde to má 700 CL ‑X 
nejradši  – tedy někde 7000 RPM. Dob‑
rá silnice, žádný provoz, a  pak je silnice 
tvoje. Pocity jsou pak jasně dané – radost 
z parádně zpracované motorky, která dělá 
přesně to, co od ní čekáš. Je to přesně ten 
typ motorky na kterou sedneš, a máš po‑
cit, že ti jí někdo ušil na míru.

JŠ: Proslýchá se, že se v České republice 
brzy objeví i poslední z ikskové trojice model 
Adventure…
EŠ: Proslýchá. Abych si ale nenaběhl. 
Jako obvykle se snažím dostat k  nám je‑
den z prvních kusů na testování. Jestli to 
klapne, bude to samozřejmě skvělé, na 
Adventuru se moc těším, a co jsem tak za‑
registroval, tak nejsem rozhodně sám. Po 
předchozích letech různých covidových 

nejistot ale raději nic neslibuji. Ale mů‑
žeme být zase příjemně překvapeni. Udě‑
lám pro to jako vždy maximum. 700CL ‑X 
Adventure bude krásně doplňovat ostatní 
motorky, i cenově by měla pasovat do jed‑
notlivých řad.

JŠ: Můžeme prozradit alespoň některé odliš‑
nosti?
EŠ: Tak určitě zásadní změnou budou drá‑
těná kola s bezdušovými pneu s více terén‑
ním vzorkem. Dále to bude dvojice kufrů/
brašen, příprava na Topcase, zvýšený 
přední blatník, řídítka, stylové plexi, jiná 
sedačka, možné je i jiné naladění palivové 
mapy. Uvidíme a velmi se těším. Adventu‑
ra skvěle doplní stávající dvojici, která ač 
na stejném základu, tak se každý model 
chová jinak. A to je dobře.

JŠ: A co takhle termín prodeje?
EŠ: S  vysokou pravděpodobností to bude 
jedna z novinek sezony 2023. Pokud by to 
bylo dříve, byl bych překvapen. Vzhledem 
k sezónnosti motorek je ale rok 2023 logic‑
ký. CL ‑Xka mají roční interval – Heritage 
21, Sport 22, takže Adventure 23. •


