
CFMOTO 700CL-X Heritage
vs. YAMAHA XSR700

ČASY SE MĚNÍ
Text: Ivan „Scoob“ Bezděk,foto: Jana Kolací, autor

JEŠTĚ PŘED NĚJAKÝMI DESETI, PATNÁCTI LETY BY BYLO TÉMĚŘ NEMYSLITELNÉ POSLAT PROTI SOBĚ DO 
SROVNÁVACÍHO TESTU JAPONSKOU A ČÍNSKOU MOTORKU. TEDA TAKHLE, MYSLITELNÉ JE TÉMĚŘ COKOLIV, 

ALE VÝSLEDEK BY BYL TÉMĚŘ STOPROCENTNĚ JISTÝ: ČÍŇAN BY SE ODPLAZIL S BREKEM UŽ PO PRVNÍM KOLE 
A NAD POMYSLNÝM RINGEM BY ZAVLÁLA VLAJKA S VYCHÁZEJÍCÍM SLUNCEM. JENŽE ČASY SE MĚNÍ...
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J o, je to tak, odsoudit šmahem 
z jakéhokoliv důvodu všechny 
motorky, vyrobené v Říši středu, 

je dnes docela mimo mísu. Nebudu se 
zabývat politikou (ta dle mého názoru 
k motorkám nepatří), navíc kdo z nás 
může s klidným svědomím říct, že nic 
čínského nepoužívá – myslím, že nikdo. 
Globalizace vládne světu a nejeden 
zarytý zastánce evropského, amerického 
či japonského motocyklu by se možná 
nestačil divit, kolik součástek jeho stroje 

pochází právě z Číny. A které stroje se 
v Číně nebo jinde v Asii vyrobí kompletně.

Bylo jen otázkou času, kdy začne nějaká 
čínská značka expandovat i jinam, než do 
asijských zemí. V podstatě jde o paralelu 
s expanzí japonských společností 
do Evropy a Ameriky v šedesátých, 
sedmdesátých letech minulého století. 
Tehdy se také mohli všichni přetrhnout, 
kdo vymyslí lepší hlášku, zesměšňující 
„rejži“. Ovšem mnoha tradičním 

výrobcům brzy pobavený úsměv zamrzl 
na rtech – japonské motorky nebyly tak 
poruchové, jak se předpokládalo a navíc 
drtily konkurenci cenou. A zatímco tzv. 
odborná veřejnost mávala národní vlajkou 
a plivala na Japonce jedovaté sliny, pro 
valnou většinu zákazníků byly na prvním 
místě právě finance – a díky tomu se 
řada do té doby prestižních značek ocitla 
v existenčních problémech. 
Jak známo, historie má tendenci se 
opakovat a dle mého názoru, pokud 
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se čínským značkám podaří zvyšovat 
kvalitu, rozšiřovat portfolio a zároveň držet 
podstatně nižší cenu, nebude to s nimi mít 
za pár let konkurence vůbec lehké.

Příkladem může být právě CFMOTO. 
Před pár lety tuhle značku znali důvěrně 
jen čtyřkolkáři, dnes se na nás hrnou její 
motocykly ve velkém. A nejde jen o pro 
Čínu typické malorážky 125 - 300ccm, 
CFMOTO má v nabídce i šestistovky, 
sedmikila a nově i osmistovku. A skoro 
bych se vsadil, že není daleko doba, kdy 
se vytasí s litrem.
Nebudeme ale předbíhat, litr tu ještě není 
a stejně tak i novinka 800MT je zatím 
v předprodukčním stádiu, budeme se 
věnovat stroji, který si lze v dohledné době 
pořídit. A tím je model 700CL-X Heritage. 
Před časem jsme zveřejnili jeho test, 

dnes ho pošleme do duelu s japonským 
soupeřem. A tím není nic jiného, než 
Yamaha XSR700.

DVAKRÁT HERITAGE
Dva řadové dvouválce, dvě podobné 
koncepce. Srovnání CFMOTA s Yamahou 
se doslova nabízí, oba dva stroje se 
designem vymykají ustáleným pravidlům, 
jak by měl vypadat klasický motocykl. 
Stručně řečeno, ani jeden z nich si, 
pokud se alespoň trochu orientujete 
v současných motorkách, nespletete 
s ničím jiným. Tedy snad jen sedmistovku 
od Yamahy s větším sourozencem 
XSR900 (který se už ale letos nevyrábí).
Soudit vzhled a vybírat mezi našimi 
soupeři tu motorku, která je hezčí, je 
nesmysl – vkus je věc tvrdě subjektivní. 

Takže na to se vykvákneme. I když musím 
pochválit Yamahu za to, že se nebála 
vsadit na neotřelý design a odolala 
pokušení jen lehce překopat svou MT- 07, 
ze které XSR700 technicky vychází. 
Pokud se zaměříme na zpracování, 
nemají si oba konkurenti co vyčítat, ani na 
jednom nenajdete nic, co by intelektuálovi 
s estetickým cítěním způsobilo oční tik 
a burana přimělo ke komentáři „no to se 
snad po_rali“. U Yamahy věc standardní, 
u Cfmota velmi milé překvapení (i když je 
fakt, že i ostatní motorky téhle značky jsou 
zpracovány vesměs dobře). Tady tedy 
vítěze nenajdeme, je to plichta.

TECHNICKÝ DUEL
Podíváme se tedy na techniku, kdo má 
k vítězství našlápnuto lépe. Obě motorky 

mají v rámu řadový dvouválec, shodně 
chlazený kapalinou. Agregát Yamahy má 
objem 689ccm, CFMOTO pak 693ccm. 
Rozdíl nepatrný. Výkon? U Yamahy 
jde o 55,0 kW (74,8 koní) v 9 000 rpm, 
u Cfmota o výkon totožný, jen přichází 
už v 8500 otáčkách za minutu. Opět 
nic zásadního. Co točivý moment? 
XSR700 ho má v hodnotě 68,0 Nm při 
6 500 otáčkách v minutě, u 700CL-X je 
to nachlup stejně. Sakra, my se snad 
ničeho nedobereme - že bychom mrkli na 
hmotnost? Yamaha váží 186kg, CFMOTO 
196kg. No, deset kilo je už docela znát, 
takže tady vede Japonka.
Povrtáme se v ostatních komponentech. 
Yamaha XSR se může pochlubit dvěma 
brzdovými kotouči na předním kole 
(282mm) a čtyřpístkovými třmeny, vzadu 
je jeden kotouč o průměru 245mm 

Díky nepřehlédnutelnému “X” na reflektoru je CFMOTO Heritage nezaměnitelné... ...ale ani Yamaha, které patří pochvala, že se nebála kontroverzního designu
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tel.: 601 164 555

Autorizovaní dealeři pro ČR:

TRIUMPH
TR DENT
NOVÝ

A DALŠÍ NOVINKY U NAŠICH DEALERŮ

TROJITÁ RADOST



ČERVENEC - SRPEN 2021 7978 MOTORBIKE-CZECH.CZ

a jednopístkový třmen. Přední vidlice 
je klasická, nic na ní nenastavíte, zadní 
centrál má stavitelné předpětí pružiny. 
CFMOTO 700CL-X Heritage si musí 
vystačit vepředu jen s jedním kotoučem 
320mm, ovšem s radiálním třmenem. 
Vzadu je též jeden kotouč – brzdy dodal 
španělský J.Juan. V tlumení má „číňan“ 
navrch, jeho přední USD vidlice KYB je 
plně stavitelná, stejně tak i centrální tlumič 
shodné značky. Elektroniku zastupuje 
u obou ABS, Heritage má, krom plně 
LED osvětlení, navíc i dva jízdní módy, 
Economic a Sport, a dokonce i tempomat. 
Přístroje zastupuje jak u Yamahy, tak 
u CFMOTA jeden digitální budík, dokonce 
s podobným uspořádáním: po obvodu 
stupnice otáčkoměru, uprostřed vpravo 
výrazný rychloměr, dole (u CFMOTA 

víc vpravo) palivoměr, na obou je vše, 
co potřebujete za jízdy vědět, včetně 
ukazatele zařazené rychlosti – nic víc, nic 
míň. Výbavou je na tom tedy o něco lépe 
Heritage.

NATOČTE MOTORY!
Zatím tedy jednoznačného vítěze nemáme 
ani náhodou. A ani nemůžeme, dokud se 
nesvezem – praxi nic nenahradí. A podle 
abecedy se nejprve povozíme na CFMOTU.

Výška sedla je zde 800mm, což je tak 
akorát jak pro menší, tak větší jezdce. 
Trochu předběhnu a napíšu, že oněch 
deset kilo navíc oproti Yamaze nepoznáte, 
Heritage má dobře vymyšlené těžiště 
a ani při pomalé jízdě nebo při posunování 

po garáži či parkovišti se nekácí jak 
nána. Řidítka jsou klasické „vlaštovky“ 
a společně s výš umístěnými stupačkami 
a solidně tvarovaným sedlem vám dovolí 
se při jízdě hýbat, jízdní pozice je tedy 
lehce sportovní. Sportovně je nastaveno 
už z továrny i tlumení, nicméně jak už 
víme, může si ho každý nastavit dle svých 
potřeb. Normální nerovnosti pobere 
absolutně v pohodě, v rychlých zatáčkách 
dobře drží, co chtít víc. Svižnější jízdu 
nekazí ani pneumatiky, jde o Pirelli MT60 
RS na předním osmnáctipalcovém 
a zadním sedmnáctipalcovém ráfku. Brzdy 
pracují slušně. Páčku přední brzdy je 
tedy nutné zmáčknout důrazněji, ale stroj 
následně zastaví spolehlivě.   
Motor není třeba nějak zběsile vytáčet 
a převodovka je nastavena optimálně, 

řazení je přesné. Navíc, pokud by se 
vám povedlo podřadit necitlivě, je zde 
antihopping, takže se vám nezablokne 
zadní kolo.
Zmíním ještě zvuk – Heritage má i se 
sériovou koncovkou krásný „chraplák“ 
a jde o jednu z motorek, kde bych se asi 
ani vůbec nesháněl po laďáku: tohle je 
zvuk, který k téhle kategorii patří.
Závěr? Jednou větou motorka, se kterou 
můžete (ale nemusíte) jet slušně rychle.

Na řadě je Yamaha. Sedlo je u ní o něco 
výš, jde o 835mm, což pořád není ani pro 
mrňousy žádná tragédie. Jízdní pozice, 
díky podobným řidítkům a téměř shodně 
umístěným stupačkám, je tady velmi 
podobná a protože motor má téměř 
identické parametry, nedá se čekat nijak 
zvlášť rozdílný projev. I když je pravdou, 
že je o něco sametovější, než dvouválec 
čínský. Zabývat se přesností nebo 

poskládáním převodovky je zbytečné, 
v tom je japonská značka tradičně silná. 
A v rozumných rychlostech na okreskách 
(tím myslím cca do 120km/hod.) funguje 
dobře i tlumení, byť nenastavitelné – až 
v rychlostech kolem sto padesáti kilometrů 

Jízdní vlastnosti a ergonomie jsou u obou strojů podobné... 

U Yamahy vsadili na klasiku...

...CFMOTO má osvětlení komplet LED

...stejně tak i výkon a točivý moment
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v hodině začne být stroj lehce nervózní. 
Ale co bychom chtěli: jde o naked bike 
s nulovou ochranou proti větru a navíc jste 
v takové rychlosti stejně mimo zákonnou 
normu i na dálnici. Výrobce osadil XSR 
dokonce i stejnými pneumatikami, jaké 
má CFMOTO, čili jde o  Pirelli MT60 RS. 
I když jedna diference zde je, Yamaha má 
obě kola sedmnáctipacová. Musím říct, že 
co se týká ovladatelnosti, výrazný rozdíl 
jsem nezaznamenal.
Rozdíl je ovšem v brzdách. Až teprve 
v přímém porovnání je znát, že je na tom 
XSR o poznání lépe, jeho brzdy jsou 
ostřejší. Myslím, že ani tak nejde o to, 
že má Yamaha dva kotouče (spousta 

motorek s podobným výkonem si 
vystačí s jedním), ani že je něco s brzdiči 
u Heritage (značka J.Juan se používá 
i u závodních motorek, například ve 
WSBK), spíš bych řekl, že problémem 
CFMOTA jsou brzdové desky. Já bych je 
zkusil vyměnit.
Stejně jako u Heritage jsem si nechal 
nakonec výfuk. Akrapovič, jeden 
z nejlepších, se super zvukem. Ale ouha, 
ten byl na naší motorce za příplatek 
a ne zrovna malý – stojí přes 36 000,-. 
V základu dostanete koncovku, která 
(je mi líto) není zrovna idolem krásy 
a rozhodně nemá tak pěkný zvuk, jako 
sériovka na Heritage.

DRAK NEBO 
VYCHÁZEJÍCÍ SLUNCE?
Málokdy se nám stane, že bychom 
posuzovali tak podobné motorky. Tedy 
myslím tím podobné charakteristikou. Na 
obou se svezete docela rychle a pokud 
by spolu měly závodit, těžko bych se 
rozhodoval, na kterou vsadit. Ale přesto 
jsou mezi nimi rozdíly, i když tentokrát 
nejde ani tak moc o techniku.
Z hlediska tradice je na tom lépe Yamaha. 
Má dlouhou, předlouhou historii a o její 
kvalitě či spolehlivosti není pochyb, 
nakonec jde o jednoho z největších 
japonských výrobců. CFMOTO je na 
trhu příliš krátce na to, abychom mohli 

zodpovědně říct, že stejně dobře, jako 
funguje teď, bude fungovat za pět, 
deset let nebo po padesátce či stovce 
tisíců najetých kilometrů. To nikdo z nás 
relevantně neví, můžeme jen odhadovat. 
Je tu ale ještě jedna věc a tou je cena. 
Námi testovaná Yamaha XSR700 
XTribute stojí 224 990,-Kč. Bez výfuku 
Akrapovič. Jasně, jedná se speciální edici, 
která zahrnuje nadstandardní výbavu, 
třeba terénní řídítka, robustní stupačky, 
speciální ploché sedlo, manžety vidlice 
ve stylu XT apod. Navíc má legendární 
barvy a grafické prvky, inspirované právě 
modelem XT. Ale i když vezmeme cenu 
základní XSR700, dostaneme se 

Zdá se vám Yamaha delší? Zdání klame, její rozvor je naopak o 3cm kratší

Tady CFMOTO za XSR700 zaostává - brzdy

Akrap má skvělý zvuk,
bohužel je jen za příplatek
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na 204 990,- Kč. A CFMOTO 700CL-X 
Heritage stojí 175 990,- Kč.
Otázkou je, zda si potenciální zákazníci 
budou ochotni oněch 29 litrů připlatit 
za „jistotu“, kterou Yamaha bezesporu 
znamená. Řekl bych, že slušná část 
dnes ještě ano. Ovšem jak tomu bude za 
pár let, až (a pokud) si u nás CFMOTO 
vybuduje pověst značky, ve všem všudy 
plně souměřitelné s japonskými továrnami, 
je otázkou. Osobně, kdybych byl čistě 
hypoteticky jedním z manažerů jakékoliv 
motocyklové fabriky, bral bych CFMOTO 
jako velmi vážného konkurenta raději už 
dnes. Aby mi pak nezamrzl pobavený 
úsměv na rtech.      
        

CFMOTO 700CL-X Heritage 

YAMAHA XSR700
MOTOR vlastní konstrukce
Typ čtyřdobý, kapalinou chlazený řadový dvouválec

Ventilů na válec DOHC/4

Vrtání x zdvih 80 x 68,6 mm

Zdvihový objem 689 cm3

Plnění motoru el.vstřikování

Nejvyšší výkon 75 koní (55kW) při 9000 ot./min.

Největší točivý moment 68 Nm při 6500 ot./min.

PŘEVODY
Převodovka šestistupňová manuální

Sekundární převod řetěz

PODVOZEK
Přední odpružení klasická teleskopická vidlice, nenastavitelná

Zadní odpružení centrální tlumič se stavitelným předpětím pružiny

Brzda vpředu 2 x 282 mm, čtyřpístkový třmen

Brzda vzadu 245 mm, jednopístkový třmen

Pneumatiky P/Z 120/70 - 17; 180/55 - 17 

ROZMĚRY A HMOTNOST
Rozvor 1405mm

Výška sedla 835mm

Hmotnost 186 kg (provozní)

Objem nádrže 14 l

NAMĚŘENÉ HODNOTY
Nejvyšší rychlost 220 km/hod.

Spotřeba v testu 5 l/100 km v celkovém průměru

CENA 204 990,- Kč (224 992,- verze Xtribute)

MOTOR vlastní konstrukce
Typ čtyřdobý, kapalinou chlazený řadový dvouválec 

Rozvod/ventilů na válec DOHC/4 

Vrtání x zdvih 83 x 64 mm

Zdvihový objem 693 cm3

Plnění motoru el. vstřikování

Nejvyšší výkon 75 k (55 kW)/8 500 1/min.

Největší točivý moment 68 Nm/6 500 1/min.

PŘEVODY
Převodovka šestistupňová

Sekundární převod řetěz

PODVOZEK
Přední odpružení plně stavitelná USD vidlice KYB 41mm

Zadní odpružení stavitelný centrální tlumič KYB

Brzda vpředu
320mm kotouč, 
čtyřpístkový radiální třmen J.Juan, ABS

Brzda vzadu kotouč, třmen J.Juan, ABS 

Pneumatiky P/Z 110/80 - 18; 180/55 - 17 

ROZMĚRY A HMOTNOST
Rozvor 1435 mm

Výška sedla 800 mm 

Hmotnost 196 kg (provozní) 

Objem nádrže 13 l

NAMĚŘENÉ HODNOTY
Nejvyšší rychlost přes 200 km/hod. 

Spotřeba v testu 5,2 l/100km v celkovém průměru

CENA 175 990,- Kč

www.ctyrkolky.cz www.cfmoto.cz

Navštivte naše originální
CF MOTO brand shopy:

ČR: CFMOTO Všechromy, CFMOTO Bavorov,
CFMOTO Brno, CFMOTO Č. Budějovice,
CFMOTO Č. Krumlov, CFMOTO Hlučín,

CFMOTO Hradec Králové, CFMOTO Jindřiš,
CFMOTO Liberec, CFMOTO Plzeň, CFMOTO Praha,

CFMOTO Třinec, CFMOTO Šternberk, CFMOTO Vítězov

SR:  CFMOTO Košice, CFMOTO Krakovany,
CFMOTO Martin, CFMOTO Nitra, CFMOTO Poprad,

CFMOTO Trnava, CFMOTO Zvolen

CENY OD 

92 990
vč. DPH

(model CFMOTO
300NK)

CENY OD 

129 990
vč. DPH

(model CFMOTO
X450 BE)

Motocykly CFMOTO - nejdostupnější moderní motocykly v ČR a SR
Kvalitní a dostupné motocykly ze společné dílny KTM a CFMOTO. Design Kiska (Rakousko) 

a Modena 40 (Itálie). Rok 2021 nové modelové řady a nové exkluzivní modely!

Čtyřkolky CFMOTO Gladiator - nejprodávanější čtyřkolky ČR a SR
Světová špička v ATV oboru. Profi stroje pro zábavu, cestování i nejtěžší pracovní nasazení!

má záruku 5 let

Skvělý test CFMOTO 300SR
od Michala „Indiho" Dokoupila


