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Osobně si myslím, že Vision 
je tak trochu obětí svého 
označení. Kdyby ho Hon-

da prezentovala jako Vision 125 
(takových drobných lží se výrob-
ci dopouštějí pořád), určitě by se 
prodával lépe, než když zákazní-
kovi sdělujete, že ten skútr, u kte-
rého je pouze jméno a žádné 
číselné označení, je „pouze“ sto-
desítka. Tedy, on se Vision vůbec 
neprodává špatně, jenže ve srov-
nání s famózním PCX jde o pě-
tinové počty. Což mě samotného 
dosti překvapuje – jistě, PCX je 
opravdu dobré, jenže Vision roz-
hodně není o čtyři pětiny horší 
a ještě je o čtvrtinu levnější.

Na velikosti záleží
V čem jsou tedy ty největší roz-
díly, které vám mají pomoci 
se rozhodnout, jestli jít do Vi- 
siona, nebo si připlatit a poří-
dit PCX? Oba skútry se světem 
pohybují na 14" kolech s úzký-
mi pneumatikami, ovšem za-
tímco na PCX je vidět, že jsou 
menší, na Visionu vypadají do-
cela velká. A jsme u toho – dost 
zásadním rozdílem jsou celko-
vé rozměry obou skútrů. Vision 
je prostě klon legendárního SH, 
ovšem to používá šestnáctky, 
a Vision je proporčně podobný 

jako SH. Je to malý skútr, který 
nebude příliš vhodný pro habá-
ny a tlusťochy.

Na PCX je podstatně více mís-
ta a také se na něm jinak sedí. 
Vision je typický „záchoďák“, 
zkrátka židle, na které máte nohy 
zalomené do pravého úhlu, za-
tímco na PCX sedíte více vzadu 
a můžete si nohy i docela dobře 

natáhnout. Prostoru tady máte 
výrazně víc a stejně tak i spolu-
jezdec, ačkoli díky výklopným 
stupačkám se docela dobře vza-
du sedí i na Visionu.

S rozměry souvisí i nabídka 
úložných prostor, i když musím 
říct, že Vision mě vyloženě pře-
kvapil svou schopností bez pro-
blémů pojmout integrální hel-
mu. Do PCX ale nacpete k přilbě 
i spoustu drobností (já tam do-
stal taky rukavice a MX chrániče 
kolen), podsedlák se navíc oteví-
rá pohodlně ze spínací skříňky, 
na Visionu je oddělený zámek 
pod sedlem. PCX řidiči nabízí 
uzavíratelnou schránku pod ří-
dítky, Vision má zase dvě ote-
vřené kapsy.

Dříč vs. elegán
Zatímco Vision je městský dříč 
s jednoduchým designem, kdy 

i přístrojovka si musí vysta-
čit jen s rychloměrem, palivo-
měrem a celkovým počítadlem 
kilometrů, PCX má nádech lu-
xusu. Palubní deska působí 
dražším dojmem, nechybí den-
ní počítadlo kilometrů, palivo-
měr je digitální, oba skútry však 
trestuhodně postrádají hodiny.

U PCX na palubce laika za-
ujme symbol písmene „A“ ob-
točeného šipkou – tenhle skú-
tr byl totiž první, který nabídl 
start-stop systém, kdy se vám 
při stání vypíná motor a naha-
zuje se pouhým otočením ply-
nu, a navíc ještě startování přes 
alternátor, což je neskutečně 
rychlé a tiché. V porovnání s tě-
mito hi-tech fičurami vypadá 
Vision jako chudý příbuzný, on 
je normální skútr, kde má star-
tování na starosti startér a mo-

tor se chcípá klíčkem. 
Ale že by vám to mělo 
trhat žíly? Je to Hon-
da se stříkačkou, tak-
že chytne vždycky 
a hned, a co se spo-
třeby týče, je ještě dvě 
decky pod pécéiksem. 
Mimochodem u obou 

strojů je konzuma-
ce drahých ropných 
produktů na směš-
né úrovni.

s podobnou dyna-
mikou
Oba skútry dělí 
značných 26 kilo 
a šest centimet-
rů v rozvoru, což 
dost napoví o ovla-
datelnosti. PCX je 

hmotnostně na úrovni jiných 
stopětadvacítek a díky úzkým 
kolečkům se navzdory své pl-
noštíhlosti vodí mnohem lépe, 
než byste do něj řekli, jenže Vi-
sion je metrákový diblík ve sty-
lu SH, takže je to prostě kolo. 
Šviháte to zácpou zprava zle-
va, co chvíli to ohnete do pra-
vého úhlu, a máte při tom pusu 
do rohlíku.

Odpružení je u obou skútrů 
spíše komfortně měkčí, u Visio-
na potom cítíte, že to není žádný 
Öhlins, když přední vidli dosta-
nu i já se svou mikrohmotnos-
tí při zhoupnutí na doraz. Ovšem 
pozor, podvozek se i při jízdě 
ve dvou chová úplně stejně, což 
mě teda překvapilo, čekal jsem, 
že budeme na dorazech pořád, 
a ono ne. Také brzdy, u obou skút-
rů propojené, fungují skvěle.

A co konečně to porovnání 
motorů? PCX má při 15% zvý-
šení objemu téměř o 40 % vět-
ší výkon i krouťák, jenže taky 
váží o čtvrtinu víc než Vision. 
Pocitově? U PCX cítíte výkon, 
na Visionu muší váhu. Dyna-
micky sice PCX vyhrává, ovšem 
Vision se drží v hodně těsném 
závěsu. Vždyť třeba maximál-
ku má o pouhých 6 km/h nižší! 
Ve dvou šel na dálnici do mír-
ného stoupání přes osmdesát, 
z kopce se dal dotlačit tacho-
metrově na kilo, PCX při reál- 
ném provozu nebývá nijak zá-
sadně rychlejší.

Pokud nechcete Visiona kvů-
li tomu, že je to „jen stodesít-
ka“ a že nepojede, tak vězte, že 
frčí lépe než spousta čínských 
stopětadvacítek, nabízených za 
podobné peníze s nesrovnatel-
ně horšími jízdními i uživatel-
skými vlastnostmi. Dynamické 
kvality PCX jsem očekával, Vi-
sion mě ale překvapil v pozitiv-
ním smyslu. Statečný skútr, a za 
pár peněz. Koupí PCX nepro-
hloupíte, ale Vision taky stojí 
za úvahu. I když je to „jen“ sto-
desítka… 

skútry do testu zapůjčila firma 
Honda Motor europe ČR.

Nejlevnější vs. bestseller

Honda vládne českému motocyklovému trhu 
se svým stopětadvacítkovým skútrem PCX. 
Za šedesát tisíc je to skvělá nabídka, ovšem 
tato značka má v nabídce ještě levnější náčiní, 
stodesítku Vision za pětačtyřicet. O patnáct kubíků 
a patnáct tisíc korun méně. Výkonový handicap 
tady samozřejmě je, ale zdaleka ne takový, jak 
byste si mohli myslet.

Honda Vision

Motor: čtyřdobý, vzduchem chlazený 
jednoválec, OHC/2, vrtání × zdvih 
50 × 55 mm, kompresní poměr 9,5:1, 
vstřikování PGM-FI ∅ 22 mm, elektrický 
startér, variátor

Podvozek: ocelový rám, vpředu 
teleskopická vidlice, vzadu jednoramenná 
kyvná vidlice s jedním tlumičem, obojí 
nenastavitelné, propojené brzdy vpředu 
kotouč ∅ 220 mm, dvoupístkový třmen, 
vzadu buben ∅ 130 mm, pneu vpředu 
80/90-14, vzadu 90/90-14, lité ráfky 1,85“

Parametry: délka 1845 mm, šířka 
670 mm, výška 1090 mm, sedlo 755 mm, 
rozvor 1255 mm, úhel řízení 26,5°, stopa 
83 mm, světlá výška 120 mm, nádrž 5,5 l, 
olejová náplň 0,8 l, udávaná spotřeba 
1,9 l/100 km, užitečná hmotnost 166 kg, 
max. rychlost 88 km/h

tecHNické úDaje

Objem 108 cm3

Výkon 6,2 kW/8,4 k@8000

Točivý moment 8,7 Nm@6500

Hmotnost 102 kg (provozní)

Cena 44 900 kč

Honda PcX125

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
jednoválec, OHC/2, vrtání × zdvih 
52,4 × 57,9 mm, kompresní poměr 11:1, 
vstřikování PGM-FI ∅ 24 mm, systém 
Start-Stop, elektrický startér, variátor

Podvozek: ocelový rám, vpředu 
teleskopická vidlice ∅ 31 mm, zdvih 
100 mm, vzadu 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 1915 mm, šířka 
740 mm, výška 1090 mm, sedlo 760 mm, 
rozvor 1315 mm, úhel řízení 27°, stopa 
86 mm, světlá výška 130 mm, nádrž 5,9 l, 
olejová náplň 0,9 l, udávaná spotřeba 
2,1 l/100 km, max. rychlost 94 km/h, 
užitečná hmotnost 181 kg

tecHNické úDaje

Objem 125 cm3

Výkon 8,6 kW/11,7 k@8000

Točivý moment 12 Nm@6000

Hmotnost 128 kg (provozní)

Cena 59 900 kč

VeRDikt

Honda Vision  / Honda PcX125 
Motor 6/7 
Podvozek 6/7
Brzdy 7/7
Ovladatelnost 10/8
Praktičnost 7/7
Výkon/Cena 8/7

Vision (vlevo) je takové malé SH, oproti tomu PCX si s ničím nespletete

Z Visiona vyzařuje jednoduchost...

...z PCX naopak sofistikovanost. 
Hodiny ale chybí oběma

inzerce

BMW Motorrad

bmw-motorrad.cz Radost z jízdy

Máte řidičský průkaz (ŘP), který 
má datum vydání od 1. 1. 2001 
do 30. 4. 2004? Pak je třeba ho do 
konce tohoto roku vyměnit.

Vydat se musíte na Magistrát 
nebo Městský úřad podle svého 
trvalého pobytu. „Žádost o vydání 
ŘP“ získáte na místě, s sebou mu-
síte mít platný doklad totožnosti 
(občanský průkaz, pas), fotografii 
o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a stáva-
jící ŘP. Výměna je zdarma a trvat 
může až 20 dnů, v případě, že byste 
ji rádi provedli do pěti pracovních 
dnů, vás to vyjde na 500 Kč.

Vzhledem k množství měně-
ných řidičáků je možné, že na-
razíte na dlouhé fronty. Pokud je 
nemáte rádi, zkuste si zjistit, zda 
se v místě výměny lze objednat 
přes web nebo telefon předem na 
konkrétní termín. Žádost za vás 
může podat i zástupce s neověře-
nou plnou mocí, musí však s se-
bou mít navíc váš platný doklad 
totožnosti. Vyzvednout nový ŘP 
pak zástupce může pouze s pl-
nou mocí ověřenou.

A na závěr upozornění. Průka-
zy, u nichž nestihnete do 31. 12. 

2013 požádat o výměnu, jsou od 
1. 1. 2014 neplatné! Sice nepo-
zbudete řidičské oprávnění, ale 
výměna už bude stát správní po-
platek (aktuálně 50 Kč). Jízda bez 
platného průkazu je dopravním 
přestupkem, za který může být 
řidič potrestán pokutou do dvou 
tisíc korun, případně do 2500 Kč 
ve správním řízení. O bodovaný 
přestupek se nejedná. 

zdroj: www.vymentesiridicak.cz

Čas na výměnu řidičáku se krátí
aktuálNě

Tenhle se m
ění


