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Jistě, u značky Yuki jde o čín-
ské výrobky v nejnižší cenové 
kategorii. Právě cena zůstává 

největším lákadlem a ať se nám to 
líbí, nebo ne, stáváme se za posled-
ní léta svědky podobného kvalita-
tivního přerodu čínských výrob-
ků, jako tomu kdysi dávno bylo 
i s dnes mnohem prestižnějšími 
japonskými značkami.

Designu letošní novinky, skútru 
125 City, se dá vytknout skutečně 
málo – LED diody v zadním svět-
le a všech blikačích, rovná podla-
ha, průměrný prostor pod sedlem, 
hlavní i postranní stojánek, vše vy-
hovující standard. I to dříve tolik 
odsuzované dílenské zpracování 
se rok od roku zlepšuje. Čínské 
skútry se postupně stávají čím dál 
tím použitelnějšími. Určitě tomu 
pomáhá i skutečnost, že se znač-

ka Yuki rozhodla spolupracovat 
jen se dvěma vybranými čínský-
mi výrobci, v minulosti jich bylo 
až deset. Dá se tak nejen lépe po-
ukazovat na kvalitativní problémy, 
ale i rychlost dovozu náhradních 
dílů se zlepšila.

City je vylepšená Fairy 
Yuki 125 City je tak trochu vy-
lepšenou verzí modelu 125 Fai-
ry. Je sice o 3000 Kč dražší (27 990 
oproti 24 990 Kč za 125 Fairy), ale 
může se chlubit bohatší výbavou. 
Oba modely pohání stejný čtyř-
dobý motor, City používá na roz-
díl od Fairyho zadní kotoučovou 
brzdu a má třináctipalcová kola, 
Fairy jen dvanáctipalcová.

Na modelu City jsem během 
několika desítek najetých kilo-
metrů nic zásadně negativního 
neobjevil. Dříve špatně fungují-
cí tlumiče, kterými bývaly mno-
hé modely čínských motocyklů 

a skútrů vybaveny, se 
tu o hodně zlepšily. Za-
dek teď opravdu fungu-
je, už to není jen hopsají-
cí koza. Tahle vlastnost se 
dá prověřit hned na prv-
ní zpomalovací překážce, 
jen pár metrů od prodejny 
Yuki v pražských Průho-
nicích. Dva zadní tlumi-
če s přídavnými nádobkami (dal-
ší změna proti Fairy) překonaly 
překážku s přehledem. Rezervu 
ale stále ještě mají přední tlumi-

če, s čím se musí při přejezdu po-
dobných nerovností počítat.

Ostudu neudělá
Čtyřtakt pracuje bezproblémově, 

na avizovanou stovku jsem však 
skútr nerozjel. Možná mít o dvacet 
kilo méně, jel by skútr o deset kilo-
metrů rychleji. Upalovalo to však 
i tak docela svižně. Po čase jsem 
si všimnul, že digitální rychloměr 
podle upozorňovacích radarů po-
dél cesty docela dost proměřuje. 
Rychlost 85 km/h z technických 
údajů však odpovídá i při mé 
váze. Jízda po městě ovšem vyža-
duje nejen spolehlivý motor, ale 
také dobré brzdy, a v tomto přípa-

dě jsem nemohl stopětadvacít-
ce City nic vytknout. 

Nevím, co mašinka udě-
lá po delším používání, ale 
když jsem tak uháněl a brz-
dil po silnicích na kraji Pra-
hy, říkal jsem si, že pokud by 
tohle městské přibližovadlo 
fungovalo stejně dobře i po 
pár letech, klidně bych si ho 
jako doplněk do garáže po-
řídil. Žádnou ostudu na uli-

cích rozhodně nedělá a ta cena je 
vážně špičková. 

Skútr do testu zapůjčila firma
Pyramida Průhonice s.r.o.

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

Z  téhle řady je námi testo-
vaný model NC-X mým 
nejoblíbenějším, opro-
ti naháči S či motorko- 

skútru Integra je prostě největ-
ším univerzálem. Taková hol-
ka pro všechno, pokud si pod 
tím „všechno“ nepředstavu-
jete motokrosovou trať nebo 
závodní silniční okruh. Ačko-
li, letošní premiérový ročník 
Geocachingrally vyhrál právě 
kluk na iksku, pouze obutém 
do špuntů, takže jak vidno, ne-
bojí se vůbec ničeho.

Ještě úsporněji
Já osobně jsem s předchozí sedmi-
stovkou a jejím výkonem 48 koní 
neměl vůbec problém. Jenže pra-
xe ukázala, že mladé piloty s řidi-
čáky A2 tyhle stroje poněkud mí-
její, osmnáctiletí raději sahají po 
točivých půllitrech CB se stejným 
výkonem a příznivější cenovou po-
litikou. Encéčka si naopak kupují 
spíše vyzrálí jezdci, kteří nejsou le-
gislativou nikterak limitováni, tak 
proč jim nenabídnout trochu toho 
objemu a hlavně síly navíc? O sedm 
koní a osm newtonmetrů nahoru, 
to vážně není špatný výsledek, kte-

rého konstruktéři dosáhli převr-
táním válců o 4 mm a tím pádem 
zvýšením objemu o 75 cm3.

Ruku v ruce se zvýšením ob-
jemu i výkonu paradoxně kles-
la o decku průměrná spotřeba, 
za což může prodloužení sekun-
dárního převodu o 6 %, na šest-
ku teď při třech tisících jede-
te přes kilo, při čtyřech potom 
135 km/h. I při těchto rychlos-
tech zůstává spotřeba naprosto 
směšná, na dálnici při konstant-
ních 140 po rovině ukazoval bu-
dík, který nově umí zobrazovat 
i spotřebu, aktuální průměr 
4,3 litru, já jsem to měl kombi-
novaně i s okreskami nakonec 
za 3,8, a to jsem se vážně nelou-
dal. Pouze okresky a rychlost 
kolem 110 m/h potom zname-
nala famózních 3,3 l/100 km, 
při průjezdu Pardubicemi chvíli 
po natankování to bylo dokon-
ce 3,0. A to se prosím nebavíme 
o malém městském skútru, ný-
brž o téměř 220 kilo těžké sed-
msetpadesátce!

Motorka pro reálný život
Novinkou je přidání druhého 
vyvažováku, prý na zdůraznění 
těch „správných“ vibrací, ovšem 
zrovna v tomhle ohledu mi stará 
sedmistovka, resp. řadový dvou-

válec tehdy o objemu 670 cm3 
a s přesazením ojničních čepů 
o 270°, přišla lepší. Nový motor 
je takový hrubší. Ale taky odpo-
vídajícím způsobem silnější. Ná-
růst výkonu cítíte v celém otáč-
kovém spektru, a to navzdory 
zmiňovanému delšímu převodu.
Není to samozřejmě pořád žád-
ný superbike, ale pro reálný život 
naprosto skvělý kompromis mezi 
výkonem a servisní nenáročnos-
tí, která je u tohoto motoru le-
gendární. Jelikož je to takový au-
tařský půlmotor s maximálními 
točkami kousek za šestitisícovou 
hranicí, musíte si zvyknout na 
úplně jiný otáčkový rozsah než 
u ostatních motorek. Od dvou ti-
síc plná použitelnost, ve třech ti-
sících už velmi pěkný zátah, na 
pětce si potom říkáte, že to fakt 
nejede zle, a najednou vás chytne 
omezovač. To je tradiční bolístka 
tohoto jádra, prostě si musíte hlí-
dat otáčkoměr, jinak neděláte nic 
jiného, než kuckáte v omezovači.

Pro mě to byla premiéra, pro-
tože to bylo poprvé od roku 2012, 
co byla řada NC uvedena na trh, 
kdy se mi poštěstilo svézt se na 
verzi s běžným nožním řaze-
ním. Doposud jsem testoval pou-
ze dvouspojkové automaty DCT, 
které vás do omezovače jen tak 
nepustí. A musím říct, že já bych 
si tuhle motorku koupil raději 
právě ve verzi DCT. Ten automat 
totiž dokáže neuvěřitelně dobře 
vydolovat z NC všechen výkon 
tím nejefektivnějším způsobem, 
já jsem často cítil, že dvouválec 
buď zbytečně přetáčím, nebo na-
opak nedotáčím. Prostě že mu 
v mnoha případech nejsem scho-
pen porozumět tak dobře, jako 
elektronický mozek naprogramo-
vaný přímo v Hondě.

Nákupní taška místo nádrže
Na podvozku je jediná změna, ta 
skvělá hondí propojená brzdová 
soustava C-ABS s třípístky vpředu 
byla nahrazena lehčí (a výrobně 
bezesporu levnější) dvouokruho-
vou oddělenou variantou, která 
sice nebrzdí o nic hůř, ale já ten 
duál prostě měl radši. Naopak 
skvělou zprávou je, že řidič má 
konečně k dispozici nastavitelnou 
brzdovou páčku, encéčko už ne-
vypadá tak sociálně jako dřív.

Na téhle motorce vyloženě 
žeru úložný prostor v místě, kde 
mají jiné motorky nádrž (NC ji 
má pod sedlem). To považuji za 
vynález století. Co by naopak 
z mého pohledu chtělo vylep-
šit, je přední štítek, jehož výška 

je sice v pořádku, ovšem na šíř-
ku je hodně úzký a žene mi vítr 
i na má útlá ramínka. Možná to 
je důvod, proč potkávám tolik ik-
sek s doplňkovými většími plexi. 
Má zhýčkaná zadinka by snesla 
i pohodlnější sedátko, a kdyby si 
odpružení dokázalo lépe poradit 
s ostrými příčnými nerovnostmi, 
taky bych se nezlobil, takhle je to 
vždycky poměrně bolestivá rána.

Jinak proti chování podvoz-
ku nemůžu říci půl křivého slo-
va. NC je kus motorky, což mám 
rád, ale díky své konstrukci (té-
měř ležatý motor, rám s bočními 
tahy jen těsně nad motorem) má 
většinu z těch svých 219 kg dole 
a vodí se jednoduše parádně. Ve 
městě, na okreskách, na dálnici, 
kdekoli. Už jsem říkal, že je to 
skvělý univerzál? A tahle verze 
2.0, řečeno počítačovou termi-
nologií, je zase o chlup lepší. 

Motocykl do testu zapůjčila 
Honda Motor europe CZ.

Verdikt

Honda NC750X
Motor 7/10
Podvozek 5/10
Brzdy 6/10
Ovladatelnost 6/10
Město 7/10
Cestování 7/10
Sport 6/10
Výkon/Cena 7/10

Honda NC750X

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený řadový 
dvouválec, OHC/4, vrtání × zdvih 77 × 80 mm, 
kompresní poměr 10,7:1, vstřikování PGM-FI 
∅ 36 mm, elektrický startér, šestistupňová 
převodovka, sekundární převod řetězem

Podvozek: ocelový trubkový rám, vpředu 
nenastavitelná teleskopická vidlice  
∅ 41 mm, zdvih 153,5 mm, vzadu ocelová 
kyvná vidlice s nenastavitelným tlumičem 
a přepákováním Pro-Link, zdvih 150 mm, 
brzdy s ABS vpředu kotouč ∅ 320 mm, 
dvoupístkový třmen, vzadu kotouč  
∅ 240 mm, jednopístkový třmen, pneu 
Dunlop Trailmax vpředu 120/70ZR17, vzadu 
160/60ZR17, lité ráfky 3,50“/4,50“

Parametry: délka 2210 mm, šířka 840 mm, 
výška 1285 mm, sedlo 830 mm, rozvor  
1540 mm, statické rozložení hmotnosti  
48/52 %, úhel řízení 27°, stopa 110 mm, 
světlá výška 165 mm, nádrž pod sedlem  
14,1 l, olejová náplň 3,7 l, užitečná hmotnost 
209 kg, udávaná spotřeba 3,46 l/100 km

Objem 745 cm3

Výkon 40,3 kW/54,8 k@6250

Točivý moment 68 Nm@4750

Hmotnost 219 kg (provozní)

Cena 179 900 kč

teCHNiCké údaJe

Mr. Univerzál, 
verze 2.0

Honda pro letošek posílila 
svou úspěšnou řadu 

NC/Integra. 
Ze sedmistovek se staly 

sedm set padesátky 
s výkonem vyšším o téměř 

15 %. Jestli je to znát? To 
jsou ale hloupé otázky…

TEST  Yuki 125 City

Rozhodující bude cena

Verdikt

Yuki 125 City
Motor 5/10
Podvozek 5/10
Brzdy 7/10
Ovladatelnost  6/10
Praktičnost 6/10
Výkon/Cena 8/10

Yuki 125 City

Motor: čtyřdobý, vzduchem chlazený 
jednoválec, vrtání × zdvih 52,4 × 57,8 mm, 
kompresní poměr 9,2:1, variátor

Podvozek: ocelový rám, vepředu 
teleskopická vidlice, vzadu kyvná vidlice 
se dvěma tlumiči, brzdy kotoučové, pneu 
vpředu i vzadu 130/70–13, jednodílný 
hliníkový ráfek

Parametry: délka 1890 mm, šířka 710 mm, 
výška 1170, rozvor 1334 mm, nádrž 4,8 l, 
udávaná spotřeba 3,5–4 l/100 km

Objem 124,6 cm3

Výkon 6,0 kw/ 8,2 k @8000

Točivý momen  8,4 Nm@5500

Hmotnost 117 kg (provozní)

Cena 27 990 kč

teCHNiCké údaJe

Encéčko je velmi racionální motorka. 
Ale i praktické věci mohou být hezké

Nejlepší vychytávkou je úložný prostor 
místo nádrže, který pojme i jednoho 
mikročlověka

Větší kola a lepší 
zadní tlumiče vidíte 

na první pohled

Prostor pod sedlem 
není nijak ošizený


