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Y amaha s Tmaxem alias 
Téčkem samozřejmě přišla 
mnohem dříve, než BMW 
vůbec napadlo udělat dva-

náctistovku z géesa. A trefila díru 
na trhu přímo na komoru, až se 
jednou bude dělat encyklopedie 
skútrů, najdeme ho na titulní stra-
ně. Rozměrově a praktičností ješ-
tě skútr, motoricky a podvozkově 
už dospělá motorka. A navzdory 
dnes opravdu vysoké ceně prodeje 
po tunách.

To se samozřejmě konkuren-
ci zajídá, a tak když v BMW roz-
hodli, že udělají skútr, vzali si Téč-
ko za laťku, kterou za každou cenu 
překonají. Tehdejší šéf BMW 
Motorrad Hendrik von Kün- 
heim si při uvedení Céček (Sport 
má dvojče, kom-
fortní C 650 GT) 
na trh pochvaloval, 
že se jim úkol po-
dařil a že navíc sám 
absolvoval bezpo-
čet sprintů v sedle  
C 600 Sport proti 
různé konkurenci 
a nikdy neprohrál. 
Bude však pouhé 
nadání k rychlým 
odpalům z křižovatek sta-
čit na pokoření Tmaxe, jenž 
je ve své poslední genera-
ci, představené stejně jako 
skútry BMW v sezoně 2012, 
vybroušený k dokonalosti?

Prostor, nebo obratnost?
Agresivita a sportovní duch 
z obou skútrů čiší už na 
stojánku. Ať už centrálním, nebo 
bočním, který má Bávo spojený 
s aktivací ruční brzdy, u Yamahy 
je ručka odděleně. My jsme navíc 
Téčko dostali na test ve speciální 
verzi Black Max s jiným sedlem, 
zlatými ráfky a v matném černém 
lakování, které sice ze zásady ne-
musím (ani matnou, ani černou), 
ale v případě Black Maxe vypa-
dá prostě dobře. Tedy, já nemu-

sím ani stříbrnou, co má BMW, 
i když možná pořád lepší než ta 
prapodivná modrá. Já jsem pros-
tě na ty červený…

Každopádně není to hrou ba-
rev, že BMW vypadá větší – ono 
je větší. A především vyšší, to 
výrazně. Zatímco na Yamahu si 
kecnete a cítíte skútr, bavorák 
připomíná dospělý motocykl. 
I těžištěm, popojíždění rychlos-
tí chůze neprobíhá zdaleka v ta-

kové pohodě jako na Yamaze, 
pro niž je město přirozenějším 
biotopem. Je zde ve svém živ-
lu, ostré vingly na křižovatkách, 
kličkování kolonami, hravost 
a dravost… Nízká černá střela!

Větší stavba BMW zase dává 
posádce více místa, Céčko půso-
bí v otázce prostornosti opravdu 
velkoryse. Nabízí více místa na 
nohy, sedlo je pohodlné i na delší 

vzdálenosti, řídítka výš a přiroze-
něji tvarovaná a je tady také lep-
ší štítek. Ten se šteluje do tří po-
loh velkými maticemi (s trochou 
odvahy to jde i za jízdy), nejlépe 
ale stejně funguje v té nejvyšší. Na 
štítek Tmaxu musíte s vercajkem, 
spodní poloha je městská, na me-
ziměsto to chce přešroubovat do 
té vyšší, pak jste v klidu. Na del-
ší jízdu je sportovní kulaté sedlo 
méně vhodné, po 150 km jsem na 

konci dé-jedenáctky už nevěděl, 
jak si sednout, a s plochými ří-
dítky tou dobou měla problém 
také moje zápěstí.

s bohatou výbavou
Při porovnávání detailů poznáte, 
že Tmax má za sebou dlouhá léta 

cizelování. Je zajímavěji 
zpracovaný, přijde mi ta-
kový festovnější než stro-
hý Němec, u něhož kazí 
dojem poněkud čínské 
zavírání přihrádek pod ří-
dítky. Jsou dvě a obě pěk-
ně hluboké, ale nedají se 
zamknout. Tmax má také 
dvě, levá je plochá třeba 
na parkovací kartu a pra-
vá velká zamykací. Také 

podsedlový prostor Yamahy, který 
se typicky otevírá proti směru jíz-
dy, na první pohled vypadá větší, je 
to taková násypka a leccos se tam 
vejde, u bavoráka musíte trochu 
přemýšlet, jak věci naskládat. Jen-
že C 600 Sport má jednu naprosto 
unikátní vychytávku, při stání na 
místě dokážete sklopit dno pod-
sedláku až na zadní kolo a získáte 
tím místo na dvě integrálky!

Přístrojové panely nemohou být 
odlišnější. Bavorák sází na velký 
ručičkový tachometr a rozměrný 
LCD displej vpravo, který nabíd-
ne kromě palivoměru a běžných 
údajů palubního počítače (teploty, 
spotřeby, hodiny…) také grafický 
otáčkoměr, Yamaha se zase drží 
dvou klasických ručičkových bu-
díků a malého displeje uprostřed, 
jenž umí ukázat prakticky to samé 
co Céčko a přidává ještě intervaly 
výměny oleje a řemene variátoru.

Možná se mi svými hranatými 
tvary tak nelíbí, ale plusové body 
dostává za přesnost. Palivoměru 
a ukazateli spotřeby (průměr 4,8) 
na Yamaze se dalo v pohodě vě-
řit, Bavorák mě naopak pěkně 
vyšplouchl – v Praze palivoměr 
ukazoval půlku šestnáctilitrové 
nádrže a mě čekalo 110 km po 
dálnici na Hradec Králové, s je-
dinou benzínkou necelých 40 km 
od Prahy. Ovšem jen co jsem ji 
minul, přemohl palivoměr náh-
lý zásah gravitace a 35 km před 
Hradcem jsem byl na rezervě. 
V jedenáct večer bezva zážitek. 
Nakonec jsem se tam nějak do-
ploužil, dodneška však nechá-
pu, jak je možné, když jsem ce-
lou cestu udržoval okamžitou 
spotřebu na 3,6 litrech, že mi na 
konci cesty stoupla průměrná 
o dvě decky na 5,2…

skuteční 
sportovci
Z a p o m e ň m e 
na noční šoky 
a představme si, 
že máme plnou 
nádrž, nad hla-
vou slunce a před 
sebou vlnící se 
silnici. Oba skút-
ry si radostí po-
skočí, Bavorák 
víc, na hrbolech 
je uskákanější, 
Yamaha je lépe 
filtruje a půso-
bí o chlup důvě-
ryhodnějším do-
jmem. Sportovci 
to jsou ale oba, 
široké pneuma-
tiky na 15" ráfcích, pevné rámy, 
u Tmaxe dokonce hliníkový, na 
Sportu zase USD vidlice… Také 
brzdy jsou docela husťárna, Ya-
maha má ostřejší nástup, BMW 
zase sériově ABS, v obou přípa-
dech jste při plně zmáčknutých 
páčkách rádi, že se zapíráte no-

hama vepředu, jinak byste pro-
filovali svůj velectěný čuchome-
tr do plexi.

Jak tyhle skútry jedou, by doká-
zalo rozproudit krev i žulovému 
masivu. Na Tmaxu byl namonto-
vaný doplňkový Akrapovič, s kte-
rým chvílemi zněl jak motokro-
sová čtyřipade, a jak nová větší 
pětsettřicítka visí na plynu, to také 
nemá nic společného s poklid-
ným skútrováním krajinou. Žádná 
prodleva, co dáte plynem, to máte 
hned na zadním kole. Klíčem k té-
hle charakteristice jsou samozřej-
mě vyšší otáčky a ve městě to do-
káže být chvílemi protivné, na 
Tmaxu se prostě nefláká!

Bavorák těží ze své objemové 
nadřazenosti a o bezmála 30 % 
většího výkonu, jenže také má 
30kilovou nadváhu, takže ve fi-
nále je to na dynamiku skoro 
plichta, akorát na dálnici dotla-
čí tachometr dál. Zcela odlišný je 
však projev jeho motoru, reakce 
je zpočátku vlažnější a až potom 
se dostaví mohutný zátah. Dvou-
válec BMW je poměrně mecha-
nicky hlučný, Tmax i s laďákem 
působí kultivovaněji.

Jak BMW C 600 Sport, tak Ya-
maha Tmax jsou určeny pro spor-
tovně založené jezdce. Téčko oce-
ní ten, kdo jezdí denně po městě 
a občas si zavejletí, Bávo je nao-
pak spíše ten výletní typ, jenž ve 
městě nabídne komfort neřazení. 
Má také typicky bavorské mož-
nosti příplatkové výbavy, náš kou-
sek měl příjemné vyhřívání heftů 
i sedátek. To sice poněkud zved-
ne cenu, která je však v základu 
výrazně příznivější než u Yama-
hy – ábéeskem sériově vybavený 
bavorák stojí jen o dva a půl tisíce 
víc než Téčko bez ABS, za které 
si musíte dvacku připlatit. Němci 
svůj útok na královský trůn vzali 
opravdu důkladně. 

skútry do testu zapůjčily 
firmy Yamaha Motor Middle 
europe a BMW Motorrad 
Česká republika.

Zdají se vám skútry včetně těch velkých nudné? Tak byste někdy měli zkusit 
BMW C 600 Sport a inovovanou Yamahu Tmax, abyste viděli, že i „maxíci“ 
dokáží pošimrat v rozkroku. Oba si navíc od svého vzniku jdou fest po krku.

V PŘÍŠtÍCH ČMN
Jawa na konci 60. let představila designově naprosto odlišnou 
řadu motocyklů, které se záhy začalo přezdívat Bizon. Nedoceněný 
nápad, nebo krok vedle? 

Pošlete nám svůj názor na e-mail redakce@cmn.cz 
nebo na www.facebook.com/cmn.cz

Jan Rameš
honzis@cmn.cz
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Yamaha tmax Black Max/ABs

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
řadový dvouválec, DOHC/4, vrtání × zdvih 
68 × 73 mm, kompresní poměr 10,9:1, 
vstřikování ∅ 34 mm, elektrický startér, 
variátor, sekundární převod řemenem

Podvozek: hliníkový rám, vpředu 
teleskopická vidlice ∅ 43 mm, zdvih 
120 mm, vzadu hliníková kyvná vidlice 
s jedním tlumičem, zdvih 116 mm, brzdy 
volitelně s ABS vpředu 2 kotouče 
∅ 267 mm, čtyřpístkové třmeny Sumitomo, 
vzadu kotouč ∅ 282 mm, jednopístkový 
třmen, parkovací brzda, pneu vpředu 
120/70R15, vzadu 160/60R15

Parametry: délka 2200 mm, šířka 
775 mm, výška 1420–1475 mm, sedlo 
800 mm, rozvor 1580 mm, statické rozložení 
hmotnosti 48/52 %, úhel řízení 28°, stopa 
95 mm, světlá výška 125 mm, nádrž 15 l, 
užitečná hmotnost 198 kg, 
max. rychlost 161 km/h

Objem 530 cm3

Výkon 34,2 kW/46,5 k@6750

Točivý moment 52,3 Nm@5250

Hmotnost 217/221 kg (provozní)

Cena 264 990/284 990 kč

teCHNiCké údAje

BMW C 600 sport

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený řadový 
dvouválec s ojničními čepy přesazenými 
o 270°, DOHC/4, vrtání × zdvih 79 × 66 mm, 
kompresní poměr 11,6:1, vstřikování BMS-E 
∅ 38 mm, elektrický startér, variátor, 
sekundární převod řetězem v olejové lázni

Podvozek: ocelový prostorový rám 
s přišroubovanou hliníkovou zadní částí 
držící čep kyvky, vpředu nenastavitelná USD 
vidlice Marzocchi ∅ 40 mm, zdvih 115 mm, 
vzadu hliníková jednoramenná kyvná 
vidlice s tlumičem Sachs s nastavitelným 
předpětím, zdvih 115 mm, brzdy s ABS 
Bosch 9M vpředu 2 kotouče ∅ 270 mm, 
dvoupístkové třmeny, vzadu kotouč 
∅ 270 mm, dvoupístkový třmen, 
automatická parkovací brzda, pneu vpředu 
120/70R15, vzadu 160/60R15,  
lité ráfky 3,50“/4,50“

Parametry: délka 2155 mm, šířka 877 mm, 
sedlo 810 mm, rozvor 1591 mm, úhel řízení 
25,4°, stopa 92 mm, nádrž 16 l (4 l rezerva), 
olejová náplň 3,1 l, užitečná hmotnost 
196 kg, udávaná spotřeba 4,8 l/100 km při 
rychlosti 100 km/h, akcelerace z 0 na 
100 km/h za 7,1 s, top speed 175 km/h
*testované provedení: denní svícení, 
vyhřívané rukojeti a sedla, LED blinkry, 
kontrola tlaku pneumatik

Objem 647 cm3

Výkon 44 kW/60 k@7500

Točivý moment 66 Nm@6000

Hmotnost 249 kg (provozní)

Cena 267 500 kč 

 (testované provedení* 290 112 Kč)

teCHNiCké údAje

První liga maxíků

Tmax těží ze své univerzálnosti,
 i ve městě je doma

Bávo je větší a prostornější, 
víc připomíná motorku

Bávo umí fikaně 
zvětšit podsedlák

Yamaha má sportovnější sezení

Typické informacemi nabité BMW

Yamaha sází na dva klasické budíky


