
CL XJak se
jezdí na 

Rozhovor I Eduard Šlampa

Zhruba před rokem se v Miláně představila trojice konceptů CFMOTO postavených okolo stejné dvouválcové 
sedmistovky. Všechny motorky osazené slušným podvozkem a kvalitními komponenty a s řadou neotřelých 

nápadů vzbudily hodně pozornosti. Dalo se ale čekat, že nějakou dobu potrvá, než se dostanou až 
k zákazníkům. V prodeji sice zatím ještě nejsou, ale u českého dealera se už jeden stroj, konkrétně CFMOTO 

CLX700 Heritage objevil. No, a protože nejvíc na něm zatím najezdil obchodní ředitel Journeymanu 
Eda Šlampa, zeptali jsme se na dojmy a vše, co souvisí s touhle mašinou, právě jeho. 
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Do konce podzimu jsme tak 
mohli pořádně vyzkoušet, 
co v nové modelové řadě 
CFMOTO CL-X dřímá.



Nebudeme to rozmazávat, jaká je 
tahle mašina?
Jedním slovem? Úžasná. Z mého 
pohledu to bude dost subjektivní, 
neboť tohle je přesně typ motocyklu, 
který mi maximálně vyhovuje a od 
kterého dostávám to, co čekám. Nejen 
optimální výkon sedmistovkového 
dvouválce, ale i skvělou celkovou 
ergonomii, lehkou ovladatelnost 
a v neposlední řadě jednu speciálně 
důležitou věc – emoce. Motorka je to 
krásná, ostatně je dílem zkušeného 
španělského designera Carlese S. 
Martiho, který léta pracuje ve známém 
italském designové studio Q-ID (pozn. 
studio, které spolupracuje se všemi 
velkými motoznačkami, např. Ducati, 
Aprilia, Piaggio, Energica…). Už loni 
na výstavě při představení celé řady 
mě Heritage „dostal“, a i proto jsem 
v průběhu roku pracoval na tom, aby 
první kus v Evropě zakotvil u nás. Mise 
splněna, v září nám opravdu přišel 
první evropský předsériový model na 

dlouhodobý test. Do konce podzimu 
jsme tak mohli pořádně vyzkoušet, 
co v nové modelové řadě CFMOTO 
CL-X dřímá.

Je tam velký skok v podvozku 
a motoru proti současnému naháči 
NK 650?
Kdybych měl k dispozici model CL-X 
Sport, tak by bylo hodnocení asi 
relevantnější, Heritage je přeci jen 
spíš zaměřen trochu jiným směrem, 
takže to srovnání je trochu zkreslené. 
Velký skok spíš vidím v celkovém pojetí 
a chování stroje. CFMOTO 650NK, 
speciálně pak facelift 2021 s poměrně 
zajímavými technickými úpravami, je 
regulérní naháč, prostě takový „chu-
ligán“, který láká na výrazně sportov-
nější a agresivnější jízdu. Oproti tomu 
CL-X Heritage je styl „caferacer“, není to 
mašina na zalehnutí a pálení po dálnici. 
Výkonově je na tom řada CL-X pocho-
pitelně lépe, 10 kw navíc a zároveň 
o 13 kg nižší provozní váha udělají 

samozřejmě svoje. Oba stroje mají 
japonské tlumiče KYB, které z mého 
pohledu fungují přesně tak, jak mají. 
Tam žádný extrémní rozdíl nevidím. 
Motor u sedmistovky má větší zátah, je 
tu menší potřeba řadit. I když neřadit 
mi přijde vlastně škoda, protože převo-
dovka funguje ukázkově.

Co se ti na motorce líbí nejvíc?
Jednoznačně design. Do posledního 
detailu si designeři doslova vyhráli. 
Všudypřítomné písmeno „X“, značící 
celou řadu, najdete na zrcátkách, 
sedadle, nádrži, koncovce sedadla, na 
víku motoru a v neposlední řadě přímo 
v krásné přední LED lampě. Emoce tak 
motorka vzbudí už při prvním pohledu. 
No a další dávku emocí pak přidá 
v momentě, kdy ji nakopnete a vyrazíte 
ujet první metry. Motorka je celkově 
špičkově zpracována a vše uděláno tak, 
jak to uděláno má být. Pro fanoušky 
tohoto stylu je tento model určitě velké 
a příjemné překvapení. 
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CFMOTO má motorky bez přehnané 
elektroniky, kterou jsou dnešní 
motorky prošpikované, není to proti 
konkurenci nevýhoda?
Já si myslím, že spíš naopak. Spousta 
lidí vzpomíná na časy bez ABS (to už je 
dneska povinné), bez kontroly trakce, 
asistentů, led panelů… I CFMOTO už do 
těchto „plně vybavených vod“ vstupuje 
(viz např. nově představený model 1250 
TR-G), ale právě stávající modely jsou 

ještě pořád „na půli cesty“, což spousta 
lidí oceňuje. Ostatně i Pepa Sršeň si 
v testu 650GT pochvaloval, že je to 
jednoduché a jasné. Dva režimy jízdy, 
ABS a hotovo. CL-X řada jde trošku dál, 
tady je přidán tempomat, na který si 
motorkáři evidentně stále více zvykají. 
A zaplať pánbůh, designeři se drželi 
stylu, a i budíky zůstaly klasické, odpo-
vídající zaměření motorky. Sice nejsou 
analogové, ale jsou stylové.
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Pro koho myslíš, že je model 
Heritage určený, je to stylovka 
do města, nebo spíš klasika pro 
vyježděné motorkáře?
CL-X Heritage je pro toho, kdo si 
užívá všechny styly jízdy. Já jsem stihl 
před zimou najet nějakých 1000 km, 
a rozhodně to nebylo jen město či 
jen okresky. S CL-Xkem jsem si střihl 
úplně vše – od dálnic přes takřka 
300 km celodenní výlet až po krátké 
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přesuny do práce přes silnice 3. třídy… 
Je to velmi přátelská motorka, která 
působí, že je dělaná na míru. Zároveň 
když chcete, tak z ní i toho chuligána 
uděláte a legální rychlost se stává 
velmi snadnou lovnou zvěří… Nejvíc 
jí to samozřejmě sluší v městském 
prostředí, ale naprosto reálně si umím 
představit ji osadit stylovými brašnami 
a vyrazit na x-denní trip. Nic vás nebolí, 
jede, jak potřebujete, a k tomu nic 
moc nežere. Takže za mě univerzál pro 
všechny bez rozdílu pohlaví, zkušeností 
i zaměření.

z prestižních motočasopisů, který řekl: 
„Já se přiznám, že bych neměnil nic 
(no dobře, možná by mohla líp vypa-
dat banda katalyzátoru). Ale jinak 
bych do Číny vzkázal: Na nic nešahejte 
a pusťte to do fabriky takhle.“ Pod to se 
rád podepíšu.

No a kdy bude v prodeji?
Za všechno může Covid… momen-
tálně asi nejčastější výmluva ve všech 
oborech. Ale bohužel je to tak, následky 
covidu jsou cítit i v naší branži, navíc 
s přechodem na normy EURO5 se 

Když by sis měl vybrat ze třech sedmis-
tovek od CFMOTO, kterou bys měl 
v garáži?
Hodně bojuji s tím, zda do té garáže 
nepřidat Adventuru… Ale já to spíš 
vidím, že si na Heritage pořídím již ty 
zmíněné stylové brašny a Adventuru 
nechám kolegovi, abychom je mohli 
zkusit porovnat při našich testech 
a pracovních cestách. Ostatně Heri-
tage je osazen ne úplně klasickými 
silničními gumami (Pirelli MT60RS), 
takže i mimoasfaltová jízda klapne. Styl 
Heritage je mi nejbližší, takže v garáži 

zůstane on. Ale na CL-X Sport s nízkými 
řídítky se taky hodně těším… :)

To, co vidíme na fotkách je předpro-
dukční Heritage, už víme, jaké změny 
dostane sériovka?
V zásadě už žádné. Pokud vůbec nějaké, 
tak to budou nepostřehnutelné změny. 
Jediné, co se ještě asi lehce změní, 
je „bandaska“ katalyzátoru (spíš jen 
kosmetické úpravy). CL-X Heritage je 
ve světě již od října v prodeji a od naší 
testovačky se v podstatě nijak neliší. 
Dovolím si citovat šéfredaktora jednoho 

Text: Matěj Oliva
Foto: Eduard Šlampa, 
Jana Kolací - Motorbike

v Evropě vždy vše zpožďuje, takže i CL-X 
dorazí později, než jsme chtěli. Ale když 
vše klapne, v létě tu CL-X 700 Heritage 
už bude a určitě slušnou část sezony 
ještě stihneme. 

Plánujete dovážet všechny tři 
modely sedmistovky?
Ano, určitě a rozhodně se celá řada zařadí 
po bok dalších modelových řad CFMOTO. 
Bude ale naprosto výjimečná. Ať již svým 
pojetím 3 v 1 (3 modely na zcela stejném 
základu, ale se zcela odlišným zaměře-
ním), tak i tím, že je to řada, která nepatří 
do rodiny motocyklů CFMOTO z KISKA 
design studio. O to víc si tato osobitá 
řada z italské designové školy zaslouží 
svůj vlastní specifický přístup. Na všechny 
modely se hodně těšíme.

Je asi ještě brzy, ale už víme, kolik 
budou stát?
Podobná odpověď jako s datem uve-
dení na trh. Na přesné částky a typy 
výbav je ještě trochu brzy, ale pokud 
se nestane nic zásadního, věříme, že 
se cena CFMOTO CL-X Heritage bude 
pohybovat do 180 000 Kč vč. DPH. 
Asi není od věci dodat, že na i na 
novinky plánujeme nadstandardní tří-
letou záruku a nové servisní intervaly… 

Díky za rozhovor.
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