
Nalijme si čistého vína. 
Kapotovaný bratr, který 
čeřil vody redakcí před 
třemi lety, moc nadšení 

v testovacích jezdcích nezane-
chal. Podivné zpracování, velká 
váha, málo agilní motor, hrozné 
brzdy. To vše přispělo k celkově 
špatnému hodnocení Quannonu 
a v očích mnoha to s předstihem 
přispělo k velice negativnímu 
pohledu na aktuálně testovaný 
model Naked ještě před nased-
nutím. Vzpomeňte si ale na pří-
sloví o � intě v žitě. Naked do žita 
totiž nepatří!

Osloví
Na první pohled je verze Naked 
mnohem dominantnější než ka-
potovaná varianta. Hodně vystr-
čené budíky pod moderním kry-

tem, odvážný moderní přední 
světlomet, zajímavé polepy pod-
sedlového plastu. Tady je prostě 
na co se koukat a motorka budí 
velký zájem i u kolemjdoucích. 
Design je zkrátka silnou stránkou 
Nakedu. K tomu je nízký a dlou-
hý, stavěný na pomezí café raceru 
a streetu. To poznáte při nased-
nutí na motorku již z ergonomie, 
která je v trojúhel-
níku řídítek, sedla 

a stupaček velice speci� cká. Pro 
nezasvěcené lze tuto větu přelo-
žit jako „velice asijská“.

Vybavenost znamená 
připravenost
Na motorce mě vždy potěší, když 
mám na palubním přístroji k dis-
pozici hodiny. Především při po-
hybu ve městě jsou velice důležité, 
a tak píši Nakedu první plus. Další 
si zaslouží LED-diodové blinkry, 

jejichž viditelnost je i za ostrého 
slunce velice dobrá. Motorka se 
může také pochlubit vzhledným 
palivoměrem, který ale v půlce 
testu začal z nevysvětlitelných dů-
vodů zlobit a vzhledem k absenci 
mechanicky přepínatelné rezer-
vy nádrže byly delší výlety s ne-
funkčním palivoměrem poměr-
ně adrenalinovým zážitkem. Co 
se tripmetru týče, jeho ovládání 
není zrovna z nejintuitivnějších. 
Nezodpovězenou hádankou po-
tom zůstává počítadlo kilometrů, 
které nelze vynulovat ani přena-
stavit, není nijak označené a uka-
zuje o cca 200 km méně než celko-
vé počítadlo kilometrů ODO.

Nemá problémy
A jdeme se podívat na zoubek 
technice. Rám je hliníkový, což 
znamená úsporu váhy. Zároveň je 
ale jediným nedostatkem celého 
stroje. Při průjezdu rychlejšími 
zatáčkami nemá takovou tuhost, 
jakou by takto nízký a dlouhý mo-
tocykl vyžadoval. Naopak doslo-
va radostí je čtyřventilový motor, 
chlazený vzduchem v kombina-
ci s olejem. Vzduchový čtyřven-
til je ve stopětadvacítkách ojedi-
nělou kombinací, ale čtyři ventily 
motoru v tomto případě nesmír-
ně svědčí. Je to zcela evidentní na 
jeho zátahu a chuti k vytáčení se. 
S tímhle motorem je na rozdíl od 

konkurence alespoň trochu sran-
da a i když pětistupňová převo-
dovka není odstupňovaná úplně 
nejšťastněji, především přechod 
mezi prvním a druhým rychlost-
ním stupněm není vůbec ideální, 
jedná se o velice kvalitní celek, se 
kterým není problém uhánět i na 
delší vzdálenost s rychlostí nekle-
sající pod 110 km/h.

Silná stránka
Po stránce odpružení můžeme 
u Kymca mluvit o standardu. 
Nejen přední vidlice, ale i zad-
ní centrální tlumič by si zaslou-
žily na naše silnice o něco vyš-
ší zdvihy. Buďte si jisti, že před 
zpomalovacím prahem budete 
muset opravdu ubrat. A právě 
kvůli menším zdvihům je i celé 
nenastavitelné pérování o něco 
tvrdší. To ale na druhou stranu 
lépe koresponduje s dvoupístko-
vými brzdovými třmeny, které 
jsou použity jak vpředu, tak vza-
du a podvozek na jejich funkci 
nereaguje nesmyslným potápě-
ním, jaké známe od konkuren-
ce. K pohotovému zastavení mo-
torky vám pak stačí dva prsty na 
přední brzdě. Vůbec, brzdy jsou 
jednoznačně největší předností 
Nakedu, což je z velké části zá-
sluhou velkého předního kotou-
če. Průměr 276 mm je opravdu 
nadstandard.

Co zastaví brzdy, ovšem neu-
drží gumy. Zde se bohužel dostá-
váme opět do tchajwansko-čínské 
třídy, ve které vývoj nejde dopředu 
rozhodně takovým tempem, jako 
u ostatních komponent tchajwan-
ských a čínských motocyklů. Spí-
še se dá říci, že se zasekl.

Nelehký boj
Nebudeme si nic nalhávat, Kym-
co Quannon Naked 125 není 
z nejlevnějších. Vzhledem k čtyř-
ventilové technice je i jeho provoz 
trochu nákladnější. Pro předsta-
vu, při kombinovaném provo-
zu spolyká 3,2-3,5 litru paliva na 
100 km. Za mírné navýšení spo-
třeby může bezpochyby i auto-
matický sytič, jenž po nastarto-
vání agregátu, a to i v případě 
zahřátého motoru, vyžene otáč-
ky nad 3000 za minutu po docela 
dlouhou dobu. Jinak toho Quan-
non Naked na svůj původ nabízí 
opravdu hodně a snad kromě ší-
lené tyče nad kyvnou vidlicí, are-
tující zadní brzdu, je i dostatečně 
sexy. Bohužel se svou cenovkou 
spadá mezi konkurenci, kde to 
lehké rozhodně mít nebude a ne-
pomůže mu k tomu ani hliníkový 
rám, který od kapotovaného mo-
delu Quannon nezaznamenal bo-
hužel větší pokrok. 

Motocykl do testu zapůjčila 
� rma MSA Motor Sport 
Accessoires GmbH.
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JUNIOR ZONE Žlutý 
tchajwanský � irt

Tvrdší podvozek 
kompenzují brzdy

FMI pustila čtyřdobé 
Hondy do italského cupuKymco Quannon Naked 125

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kymco Quannon Naked 125

Motor: čtyřdobý, vzduchem olejem chlazený
jednoválec, OHC/4, vrtání × zdvih
56,5 × 49,5 mm, kompresní poměr 11:1,
karburátor, elektrický startér,
pětistupňová převodovka

Podvozek: dvojitý páteřový hliníkový rám, 
vpředu nenastavitelná vidlice, zdvih 115 mm, 
vzadu ocelová kyvná vidlice s centrálním 
tlumičem, brzdy vpředu kotouč ∅ 276 mm, 
dvoupístkový třmen, vzadu kotouč 
∅ 220 mm, pneu vpředu 110/80-17, vzadu 
140/70-17

Rozměry: délka 2057 mm, šířka 783 mm, 
výška1174 mm, sedlo 800 mm, rozvor 
1355 mm, světlá výška 170 mm, nádrž 13,5 l

Objem 124 cm3

Výkon 9,6 kW/12,9 k@10 000
Točivý moment 9,8 Nm@8500
Hmotnost (provozní) 132 kg
Cena 69 990 Kč

VERDIKT

Kymco Quannon Naked 125
Motor 6/10
Podvozek 5/10
Brzdy 7/10
Ovladatelnost 6/10
Město 6/10
Cestování 6/10
Sport 5/10
Spolujezdec 5/10
Výkon/cena 6/10

Jakub „Hawk“ 
Dražan 
hawk@cmn.cz

foto: Jakub Nič

Jakub „Hawk“ Dražan, hawk@cmn.cz
foto: Honda

Objemem 150 cm3 ve čty-
řech dobách se snaží 
Honda co nejlépe připra-

vit začínající jezdce motokrosu 
na přestup do vyšších tříd MX2 
a MX1, kde se již prakticky jez-
dí pouze čtyřdobé motocykly. 
CRF150R jsou tak alternativou 
k dvoudobým motocyklům 
o objemu 85 cm3.

FMI podpora
Honda letošním rokem odstar-
tovala projekt Honda Racing 
Xtreme Academy, který úspěš-
ně běží ve Velké Británii, Švéd-
sku, Jižní Africe a Itálii, kde se 
snaží lektoři s tovární podpo-
rou Hondy vychovat nové ta-
lentované a nadějné motokro-
saře. A právě v Itálii se povedlo 
Hondě i FMI (Federazione 
Motociclistica Italiana) vyjed-
nat pro tamější nejprestižnější 

juniorský seriál závodů Italian 
Minicross výjimku, díky které 
se budou moci na start ve stej-
né třídě postavit vedle dvoudo-
bých osmapadesátek (85 cm3) 
i jezdci s čtyřdobými Hondami 
CRF150R. Pro Hondu to zna-
mená samozřejmě další úspěch 
tohoto produktu a pro jezdce 
možnost závodit na čtyřdobém 
motocyklu, který budou ná-
sledně sedlat například ve tří-
dě MX2. 

CRF150R i v prestižním italském 
dvoudobém cupu

jakou by takto nízký a dlouhý mo-

jeho zátahu a chuti k vytáčení se. 

nutí na motorku již z ergonomie, 
která je v trojúhel-
níku řídítek, sedla 

hybu ve městě jsou velice důležité, 
a tak píši Nakedu první plus. Další 
si zaslouží LED-diodové blinkry, 

Kapotované Kymco Quannon 125 je na trhu již zaběhlým modelem. Už 
přes rok má ale i nahatého sourozence s přívlastkem Naked, kterého jsme 
podrobili testu. A co myslíte? Byl Naked lepší, nebo se jedná pouze o kopii 
nepříliš vyvedeného staršího bratra?

Není to Street 
a není to Café. Je to 

Quannon Naked

Naked do 

žita nepatří!

Bezpečnost až na prvním místě
Při pohledu na tohoto instruk-
tora a jeho žákyni asijského pů-
vodu, se musí člověk zamyslet 
nad smyslem výuky autoškol 
v Čechách.

Instruktor s vlajícími dolní-
mi končetinami za motorkou 
po celou dobu jízdy, je obut do 
rozepnutých kanad, přes kte-
ré mu volně plandají džíny. 
Označovací vesta nesplňují-
cí předpisy (žákyně pro jistotu 
vestu nemá vůbec), instrukto-
rova přilba je bez homologace 
pro silniční provoz a ještě ro-
zepnutá. To vše je možné  vidět 
v centru Prahy. 

Naked se nechlubí kvantem informací, hodiny ale 
nepostrádá


