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Jan Rameš, honzis@cmn.cz
foto: David M. Bodlák

V první řadě musím vysek-
nout poklonu designé-
rům. Udělat facelift tak, 
aby byl skútr mnohem lí-

bivější, nicméně pořád jasně po-
znatelný, je kumšt. Hned několik 
lidí se mě ptalo, co že je na tom 
PCX nového, když vypadá po-
řád stejně. Ehm, ono vůbec stej-
ně nevypadá. Stačí se podívat na 
obrázek toho starého a zjistíte, že 
tady fakt nezůstal kámen na ka-
meni. Jenže když předchozí ge-
neraci před sebou nemáte, tak 
vás to hned na první pohled ne-
trkne. Teda minimálně do doby, 
než někdo otočí klíčkem a PCX si 
na svět posvítí novými ledkový-
mi předními světlomety (vlastně 

veškeré osvětlení 
je z LED diod), 
to vás praští do 
očí tak, že hned 
víte, že je něco ji-
nak. A tahle hně-
dá metalíza vypa-
dá dost zajímavě. 
Nebýt toho pří-
šerného chromo-
vaného krytu krku řízení, který 
je před řidičem jako pěst na oko 
a který dle (nejen) mého soudu 
naprosto zbytečně zabíjí luxus-
ní „feeling“ z tohoto skútru, vy-
padalo by PCX mnohem dražší, 
než vlastně je. Ačkoli ona to v té-
hle druhé generaci a po loňských 
kurzových machinacích už tako-
vá láce jako dřív není, místo teh-
dejších šedesáti tisíc stojí dnes 
sedmdesát. Předchozí model se 

stále ještě prodává, konkrétně za 
necelých 64 Palackých, já osobně 
bych si však těch deset procent 
připlatil a vzal verzi 2014. Kromě 
designu, jenž se mi líbí podstat-
ně víc, má i spoustu drobných 
vychytávek navíc.

Malý maxík
Že sedíte na nové generaci, po-
znáte také podle přístrojovky. Ta 
byla dříve s tachometrem, pali-
voměrem, počítadly kilometrů 

a pár kontrolkami docela pří-
jemně vybavená, nyní je však 
ještě lepší. Zaprvé je jednoznač-
ně hezčí, hlavně tachometr s ru-
čičkou běžící po vnější straně 
vypadá super, pak také přibyly 
hodiny, které dříve trestuhodně 
chyběly, výstražné blinkry a nej-
větší novinkou je ukazatel spo-
třeby. Výrobce udává 2,1 litru na 
sto, o chlup míň než dříve, my 
jezdili za 2,3 v hustém provozu, 
často ve dvou a nikdy úsporně. 

Tenhle skútr musejí ropní šejko-
vé proklínat. Navíc se zvětšil ob-
jem nádrže o víc než třetinu, osm 
litrů je značně nadprůměrných 
a dojezd skoro 400 km u skút-
rů naprosto nevídaných. Kdy jsi 
tankoval? Na jaře, podruhé budu 
před zazimováním. Hustý.

Ergonomie zůstala stejná, což 
je super zpráva, protože PCX bylo 
vždy vozítko s velmi komfortním 
sezením. Ač se jedná o malý skú-
tr, je prostor pro řidiče velkorysý 

Řada Sportster má u Har-
leye funkci jakési „vstup-
ní brány“. Jediným dů-
vodem ovšem může být 

pouze cena, neboť proti ostatním 
modelům jsou Sportíky dosti od-
lišné. Dyny, Softaily i Touringy 
spojuje velký Twin Cam motor 
a když přesedáte z jednoho mo-
delu na druhý, vždy cítíte tu pro-
pojenost. Ovšem Sportstery mají 
Evolution s úplně jinou konstruk-
cí i chováním. Snad akorát to 
chlazení vzduchem, dvouventilo-
vý rozvod OHV a úhel rozevře-
ní válců mají společné. No dob-
ře, tak toho mají společného dost, 
ale když se svezete, zjistíte, že je 
to vážně jiný svět. Sportster je 
sportovec, ať už to v americkém 
pojetí znamená cokoli. A tenhle 
loni představený dvanáctistovko-
vý Custom je naprosto typickým 
představitelem své řady. Není to 
cruiser, není to ani pravověrný 
naháč, je to… prostě Sportster.

Nejhezčí ze tří
Harley za poslední roky mezi 
dvanáctistovkovými Sportste-
ry přicházel se samými uniká-
ty, Seventy-Two je chopper jak 
vyšitý a Forty-Eight s tou svou 
bambulí místo přední gumy, zr-
cátky pod řídítky a mikronádrží 
prostě městský showbike. Jen-
že najednou jste zjistili, že chy-
bí „normální“ motorka, ačkoli 
zrovna v případě H-D je to slo-
víčko „normální“ poměrně dis-
kutabilní. Ale Custom takový je. 
Krásná nahatá motorka bez vý-
střelků omezujících funkčnost. 
Když ji postavíte do řady vedle 
již zmiňované Dvaasedmdesát-
ky a Osmačtyřicítky, bude nej-
méně výrazná, a pokud budete 
muset vzpomínat, která motor-
ka tam byla, půjde určitě o Cus-
toma. Ovšem někteří lidé radši 
jezdí, než machrují, a pro ty bude 
Custom hvězda.

Nejdříve si ale budou muset 
vybrat tu správnou verzi, protože 

tahle motorka se prodává hned 
ve třech, standardní a dvou limi-
tovaných. Standard má vypléta-
né ráfky, středně vysoká řídítka, 
stupačky vepředu, lesklý mo-
tor a jednoduché barvy se zvý-
razněnou slzou na nádrži. Verze 
CB Custom Limited je černý drs-
ňák v matu, s černým motorem 
a ape-hangers řídítky, no a do 
třetice všeho dobrého je tu námi 
testovaná a podle mě i nejhezčí 
CA Custom Limited jako pocta 
americkým závodům NASCAR. 
Parádní oranžovo-bílo-černé la-
kování, dragsterová řídítka, stu-
pačky pod sebou a hlavně lité 
pětipaprskové ráfky z téhle mo-
torky dělají stroj hodný názvu 
Sportster.

Pro puristy
Když si na „naskára“ sednete, 
je vám na první dotyk jasné, že 
komfort v nabídce není. Tady 
není čas a prostor na nějaké ko-
chání, tohle bude zážitková jíz-

da v maximální míře. Sedátko je 
dobře tvarované, ale tvrdé, a od-
pružení má krátké zdvihy. Pro-
stě motorka pro drsňáky a pu-
risty. Tomu odpovídá i výbava 
– jako by tvůrci říkali „hej, vždyť 
to má zrcátka a tachometr, tak co 
byste ještě chtěli?“ Víčko nádrže 
je po americku bez zámku, spí-
nací skříňka u krku řízení, a ta-
chometr ukrývá akorát malý 
digitální displej s počítadlem ki-
lometrů, nad ním je pouze pár 
kontrolek. Na druhou stranu 
všechno vypadá bytelně a kvalit-
ně udělané, prostě kus poctivého 
železa, na které vás bude bavit se 
i jenom dívat.

Posaz je něco mezi uvolně-
ným a dragsterovým. Nohy ne-
máte samozřejmě pod sebou jak 
na japonském superbiku, ovšem 
nejsou natažené, nýbrž pokrče-
né, a tedy v intencích H-D spor-
tovní, a plochá řídítka jsou tak-
též docela nízko, akorát se k nim 
musíte docela natáhnout přes 

TEST  Honda PCX125

Honda PCX125 je fenomén, evropský, a hlavně český 
bestseller. Vždyť jen loni se u nás prodalo neuvěřitelných 
1249 kusů, což znamenalo téměř osmiprocentní podíl 
v rámci celé kategorie L, což jsou skútry, motorky 
i čtyřkolky. Pro letošní rok Honda přišla s druhou generací, 
která pécéikso posouvá zase o úroveň výš.

Verdikt
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Honda PCX125

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
jednoválec, OHC/2, vrtání × zdvih 
52,4 × 57,9 mm, kompresní poměr 11:1, 
vstřikování PGM-FI, systém Start-Stop, 
elektrický startér, variátor

Podvozek: ocelový rám, vpředu 
teleskopická vidlice ∅ 31 mm, zdvih 
100 mm, vzadu hliníková kyvná vidlice 
se dvěma tlumiči, zdvih 75 mm, propojené 
brzdy vpředu kotouč ∅ 220 mm, třípístkový 
třmen, vzadu buben ∅ 130 mm, pneu 
vpředu 90/90-14, vzadu 100/90-14, 
lité ráfky 1,85“/2,15“

Parametry: délka 1930 mm, šířka 740 mm, 
výška 1100 mm, sedlo 760 mm, rozvor 
1315 mm, úhel řízení 27°, stopa 86 mm, 
světlá výška 135 mm, nádrž 8 l, olejová 
náplň 0,9 l, udávaná spotřeba 2,1 l/100 km, 
max. rychlost 94 km/h, užitečná 
hmotnost 180 kg

Objem 125 cm3

Výkon 8,6 kW/11,7 k@8500

Točivý moment 12 Nm@5000

Hmotnost 130 kg (provozní)

Cena 69 900 kč

teCHNiCké údaje

Jan Rameš
honzis@cmn.cz

foto: David M. Bodlák
Sportovně 
laděné železo

Co je to motorka? Kola, řídítka, rám, sedátko a motor. Ideálně velký motor. 
A v případě tohoto Sportstera ještě nádherný lak a ráfky. Čistá motorka pro 
čisté emoce, americká představa o tom, jak vypadá sportovní svezení.

Bestseller v novém

Tříbarevné lakování a spousta chromu, to je tahle „limitka“

Přední bambule určuje jízdní 
vlastnosti, parádní ráfky 

zase styl NASCAR

Novinka kromě úplně jiných plastů 
nabízí osvětlení kompletně z LED diod

Hezčí přístrojovka umí i spotřebu

Model
2012
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17litrovou bandasku. Ta svým 
tvarem možná není tak sexy 
jako „burák“ na 72 a 48, ovšem 
taky má o deset litrů větší objem 
a dojedete s ní dál než do obcho-
du. A aspoň dá vyniknout tomu 
skvělému lakování.

Protaženější sezení a nízké se-
dátko mají ten pozitivní vedlejší 
efekt, že jste na motorce přikrčení 
a tachometr se zajímavým krytem 
světla vám tak zvedají protivítr 
výš, než byste od nahaté motor-
ky čekali. Na Customu v pohodě 
pelášíte po dálnici 140, aniž bys-
te museli mít krční svalstvo jako 
Arný Švarný. Na fotkách to sice 
nevypadá, tam Custom působí 
jako normální naháč, ale za jízdy 
je efekt citelný.

V hlavní roli plyn
Ke svižné jízdě vysloveně nabá-
dá hlavně motor. Jeho charakte-
ristika je tak odlišná od měkkých 
poddajných Twin Camů z vyš-
ších řad. Evolution je pěkný chu-
ligán a je náchylný na ty správ-
né otáčky. Převody jsou hodně 
dlouhé a zapomeňte na to, že 
byste mohli zapomenout řadit, 
pětku alias poslední kvalt dřív 
než v devadesátce nedáte, jinak 

vám některý z rozzuřených pístů 
dá přes držku. Otáčkoměr chybí 
(zbytečnostem vstup zakázán), 
nicméně těch twincamovských 
patnáct šestnáct stovek na Evo-
lutionu těžko docílíte. A když, 
tak vám to motor pěkně spočítá.
Ač Harley, tady se na žádné ka-
dle-kadle a softailovské poho-
dové kochání krajinou nehraje. 
Je tady plynová rukojeť? Je, tak 
s ní koukej točit, holomku! Jo, 
tohle Sportsteru vyhovuje. Papí-
rový výkon sice není kdovíjaký, 
ovšem skoro stovka newtonme-
trů potěší vždy a všude. Převo-
dovka je tradičně tvrdá a poma-
lá, ale to tak nějak patří k věci, 
ačkoli tady se řadí tak často, že 
byste občas jemnější chování 
ocenili. Jenže jsme zase u té pod-
staty – zážitky z každé otáčky na-
víc, z každé změny kvaltu…

ať jiskry lítají…
Motor svou charakteristikou 
i tomu největšímu flegmoušovi 
naordinuje jízdu ve stylu brzda-
-plyn, i když právě brzdy nejsou 
zrovna výkladní skříní. Rozhod-
ně se nesmíte stydět za ně vzít, 
na hranici zablokování je na su-
chu těžko dostanete. A i kdyby se 

vám to podařilo, je tady ukryté 
sériově montované ABS, takže 
bez obav.

Největší prču se Sportíkem za-
žijete, ostatně jako s 99 % všech 
jiných motorek, v zatáčkách. Jen-
že kde na japonských či němec-
kých, místy i italských strojích 
vlastně ani nevíte, že jedete, tam 
je to se Sportsterem jedno velké 
představení. Je to zajímavý pocit 
jízdy na skutečném železe, to ba-
culaté přední kolo působí docela 
těžkopádně, ale zase máte dojem, 
že vás nic nerozhodí. Opravdu 

se dá jet dosti sportovně, jen si 
musíte zvyknout na omezenou 
světlou výšku odpovídající spíše 
cruiserům. Nejdřív chytnou stu-
pačky, na pravé straně po chvil-
ce ještě výfuky, a celou motor-
ku to začne strkat stranou. Mám 
v živé paměti, jak jsem v nájezdu 
do jedné pravé pomalejší zatáčky 
„dal“ Davida, který jel na Street 
Bobu (mám Sportstera, tak toho-
hle bobbera prostě musím udo-
lat, i kdyby na něm jel Márquez!), 
jenže na nějaké velké brzdění už 
nebyl čas, tak jsem to prostě sklo-
pil a za gejzírů jisker a přetlačová-
ní s motorkou vypochodoval čás-
tečně v protisměru přímo před 
zkoprnělou hlídku dopravní po-
licie. Ani nám nezdvořáci neza-
mávali, a to jsme jim tam před-
vedli takové extra číslo…

Ocel jede!
A tohle s Customem zažíváte po-
řád. K dokonalosti má tahle mo-
torka daleko, jenže vám i během 
krátké projížďky dá tolik emocí, 
jak žádná z „dokonalých“ nikdy. 
Užší přední kolo by jistě udělalo 
s ovladatelností divy, avšak tím 
by tenhle NASCAR přišel o pod-
statnou část své osobnosti, a kas-
trovat ho, to by byla věčná ško-
da. Člověk velice brzy zjistí, co si 
v jeho sedle může dovolit, a pak 
už jen jede ocelárnou. 

Motocykl do testu zapůjčila 
firma H-d Central eastern 
europe.

a nenapadá mě moc konku-
rentů (takhle „z první dob-
rý“ vlastně žádný), kde byste 
si mohli pohodlně natáhnout 
nohy, zpravidla jsou všech-
ny tyhle menší skútry dělané 
jako „záchoďáky“, kde máte 
kolena do pravého úhlu. PCX 
má posaz maxiskútru narou-
bovaný na malou městskou 
štiku. A funguje to skvěle. 
Když si připlatíte ještě za vyš-
ší plexi, máte toho maxíka 
skoro taky.

Sedlo je nové a pěkně po-
hodlné, pod něj se pořád 
vejde hodně věcí (integrál-
ka a spousta drobností k ní) 
a konečně už drží ve zvednu-
té poloze. Je také pořád příjemně 
nízko i pro holky. Řidič má pod 
řídítky novou větší schránku, 
do které nacpete i malou petku, 
a v ní je 12voltová zásuvka.

jako šlehačkový dort
Motor je stejně jako v před-
chůdci ten slavný eSP s extrém-
ně nízkým třením, který se však 
nevyhnul drobným úpravám. 
Výsledkem jsou stejné maxi-
mální hodnoty výkonu i toči-
vého momentu, ovšem dosaho-
vané v jiných otáčkách – výkon 
o 500 výš, krouťák o 1000 níž. 
To je vždycky jenom dobrá zprá-
va. Dynamicky je PCX vybave-
no velmi dobře, výrobce udává, 

že padesát metrů s pevným star-
tem dá za 5,4 vteřiny, a pokud 
nemáte za soupeře zrovna Ferra-
ri, jste králem každé křižovatky. 
Neztratíte se ani na rychlostních 
silnicích, tachometrové kilíčko 
není problém.

Co vám žádná čísla neřeknou, 
jak je motor jemný. A ten v PCX 
je podobný šlehačkovému dor-
tu. Vibrace jsou pojem neznámý, 
vlastně o něm ani nevíte, tak je ti-
chý. Navíc při stání na křižovatce 
o něm ani vědět nemůžete, proto-
že zdechne. Ale ne jako u čínských 
vehiklů, kde následuje spousta na-
dávek, nýbrž plánovaně. PCX 
jako první skútr na světě dispo-
noval systémem start-stop, Hon-

da mu říká Idling Stop, který 
po třech vteřinách, co s tep-
lým motorem stojíte na mís-
tě, motor sám zastaví. Tenhle 
nový model má navíc silnější 
baterku a sleduje její stav, po-
kud by na tom nebyla zrovna 
hvězdně, tak raději motor ne-
chá běžet. Startování je přes 
altík (prostě se pustí proud do 
alternátoru, samostatný star-
tér zcela chybí) a je to nesku-
tečně rychlé a tiché. V pra-
xi to vypadá tak, že zastavíte 
na křižovatce, motor zhasne, 
a jakmile se rozsvítí oranžová, 
otočíte plynem a prakticky bez 
prodlevy vyrážíte.

Zasloužený šlágr
Vůbec se nedivím, že se PCX sta-
lo takovým šlágrem. V téhle nové 
generaci je ještě lepší. A to jsme 
ještě nemluvili o skvěle ovlada-
telném podvozku s úzkými 14" 
koly či velmi dobré brzdové sou-
stavě s propojenou funkcí. Prav-
da, tahle kombinace se mi má-
lem stala osudnou, když jsem 
při dobržďování na břehu Vltavy 
najel do psího exkrementu a má-
lem havaroval. David s foťákem 
byl mrtvý smíchy a já taky. Ani 
zábava zkrátka není na PCX ne-
známým pojmem. 

skútr do testu zapůjčila firma 
Honda Motor europe CZ.
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H-d XL1200 
Ca Custom Limited

Motor: čtyřdobý, vzduchem chlazený 
dvouválec Evolution V45°, OHV/2, 
vrtání × zdvih 88,9 × 96,8 mm, kompresní 
poměr 10:1, vstřikování ESFPI, elektrický 
startér, pětistupňová převodovka, 
sekundární převod řemenem

Podvozek: ocelový trubkový rám, vpředu 
teleskopická vidlice, vzadu ocelová kyvná 
vidlice se dvěma tlumiči s nastavitelným 
předpětím, brzdy s ABS vpředu 2 kotouče 
∅ 300 mm, dvoupístkový třmen, vzadu 
kotouč ∅ 260 mm, dvoupístkový třmen, 
pneu Michelin Scorcher vpředu 130/90HB16, 
vzadu 150/80HB16, lité ráfky

Parametry: délka 2225 mm, sedlo 
710 mm, rozvor 1520 mm, úhel řízení 30°, 
stopa 107 mm, světlá výška 110 mm, nádrž 
17 l, olejová náplň 2,6 l, užitečná hmotnost 
189 kg, max. rychlost 180 km/h, udávaná 
spotřeba 4,9 l/100 km

Objem 1202 cm3

Výkon 50 kW/68 k@5750

Točivý moment 96 Nm@3750

Hmotnost 265 kg (provozní)

Cena 12 040 eur (cca 330 000 Kč)

teCHNiCké údaje

V PŘÍŠtÍCH ČMN
Připravujeme průvodce pro nadcházející českou GP v Brně. V součas-
nosti nás ale stejně všechny trápí otázka její budoucnosti. Co myslíte, 
nepřijdeme o svou Grand Prix?

Pište na e-mail redakce@cmn.cz nebo na www.facebook.com/cmn.cz

Doprava opatrně, 
výfuky jsou často na zemi

Jedinou věcí nad rámec 
nutností jsou na téhle 
motorce hodiny 
na displeji

Ze všech tří verzí Customa berte 
jednoznačně tuhle, to je ten pravý Sportster!

PCX je pořád skvělé, živé 
a obratné. O metr dál jsem skoro 

havaroval na psím exkrementu :-)

inzerce

www.abus.cz

let
DOBRÝ  POCIT BEZPEČÍ

přilby

ZabeZpeční objektů

Kamerové systémy

Moto záMky

Cyklo zámky

visací zámky

AlArmy

Detektory kouře

Okenní zabezpečení

Domácí zabezpečení


