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Chopper, bobber, bagger, 
alias po česku čopr, bobr, 
bagr, čert aby se v těch ná-
zvech vyznal. O bobrech 

jsem až donedávna věděl jen to, 
že žijí ve vodě, ohryzávají stro-
my a mají placatý ocas. Ani jed-
no se na tohohle Street Boba ne-
hodí a řekl bych, že povětšinou 
ani na jejich majitele (jen tipuji, 
zkušenosti mi chybějí a doufám, 
že chybět budou i nadále). Wi-
kipedie tvrdí, že bobbery jsou 
cosi jako choppery, čili hodně 
minimalisticky pojaté stroje čis-
tých linií a s blatníky buď hodně 
seřezanými, nebo zcela chybějí-
cími, ovšem oproti chopperům 
s dlouhými podkopnutými vid-
lemi vycházejí ze standardních 
rámů s normální geometrií. 
Tenhle styl se objevil po druhé 
světové válce, kdy si Amíci pře-
dělávali ex-vojenské hodně za-
kapotované motorky do štíhlého 
evropského stylu. Štíhlý a mini-
malistický, a přitom i s vysoký-
mi řídítky normálně ovladatelný, 
tak to už na Street Boba pasuje. 
Ideální kompromis mezi stylem 
a funkčností, chtělo by se říci.

Píseň v tónině Dyna
Člověk v Harleyích ne úplně 
zběhlý by si Street Boba mohl 
na první pohled splést s loň-
skou novinkou Seventy-Two 
z rodiny Sportsterů, hlavně 
v téhle nové barevné kombi-
naci. Právě Sedmdesát-Dvoj-
ka loni přišla s velice efektním 
lakováním jakousi metalízou 
s velkoformátovými zrnky, kte-
ré výrobce nazval Hard Can-
dy Custom, a letos si v tomto 
provedení můžete pořídit hned 
několik dalších modelů. Street 
Boba, kterému jinak velice sek-
ne černá matná (tuhle barvu 
nesnáším, ale k téhle motor-
ce prostě sedí), posunuje ještě 
o úroveň výš, i když už nepů-
sobí tak drsně, nýbrž tak nějak 
luxusně, což u bobbera, jehož 
charakterizuje minimalismus 
a spartánská výbava, zní jako 
protimluv. Ať to zní jakkoli, 
Street Bob a Hard Candy Cus-
tom dohromady prostě: ano!

Že nesedíte na 72, to poznáte 
hned. Seventy-Two je totiž ty-
pický Sportster a ještě hodně na-
tvrdo udělaný, maličká motorka 

s vysokými řídítky, ještě teď se 
lámu smíchy, když si vzpome-
nu na dvoumetrového Ond-
ru Hrůzu v jeho pidised-
le. To Street Bob je jiná 
písnička, zahraná v tó-
nině řady Dyna. Roz-
měrově opět nejde o žád-
ného mastodonta, motorka 
je pěkně štíhlá a nízká, ale 
náš David, jenž si s Ondrou 
kouká z očí do očí a souboj na 
váze by taky byl vyrovnaný, už 
na ní zdaleka nevypadal tak žer-
tovně. Ovšem na druhou stranu 
ani prcek mého typu netrpí po-
citem „maminko pomoc, jsem 
tak maličký a osamělý na téhle 
velké lodi“, což se mi třeba na 
Touringách stává pořád.

Ono to dost souvisí s tím, co je 
Street Bob za stroj. Ano, exteriér 
je vnadný a atrak-
tivní vzhled je ne-
dílnou součástí jeho 
osobnosti, ovšem 
není prioritou. To-
hle není showbike 
s nesmyslně širo-
kou zadní gumou, 
řídítky prořezáva-
jícími přízemní 
oblačnost a před-
ní vidlicí dlou-
hou tak, že více 
než teleskopicky 
pruží prohnutím 
trubek. Tohle je 
motorka na kaž-
dodenní ježdění 
pro malé i velké, 
kluky i holky, pro-
stě Dyna. Dlouho 
jsem tuhle řadu 
opomíjel, ale za-
číná mě nějak za-
jímat…

Ruce vzhůru
Jestli si Jeremy Clarkson v Top 
Gearu dělá srandu z Porsche, že 
je 911 už desítky let stejná proto, 
že tahle značka má nejlínější de-
signéry na světě, co by asi tak řekl 
na adresu designérů H-D? Street 
Boba Američané hrdě uvádějí 
jako novinku 2013, přičemž jeho 
změna proti minulým ročníkům 
spočívá v černě zbarvených klu-
zácích přední vidle, černých brý-
lích a černě vyvedeném motoru, 
plus přibyla tahle nová metalizo-
vaná barva. Tohle že má být no-
vinka?! Ano, u Harleye to tak je. 
Z tohohle musejí mít manažeři 
od konkurence žaludeční vředy, 
všude jinde když se zákazníkům 
snaží natlačit své stroje, musejí 
je pravidelně technicky i optic-
ky inovovat, a v Milwaukee ako-

rát změní pár barev a – prodá-
vá se vesele dál. Ono co také na 
Street Bobu měnit, resp. proč ho 
vyřazovat z nabídky? Vždyť tahle 
motorka je ztělesněním jednoho 
z mnoha směrů, jimiž se značka 
Harley-Davidson ubírá. Kdyby 
nenabízela motorky s vysokými 
řídítky, bylo by něco špatně.

Právě ta vysoká řídítka u vět-
šiny laiků vyvolávají největší 
otazníky: nebudu tam viset jako 
opice (taky se jmenují ape-han-
gers, čili věšáky opic) a neodkr-
ví se mi po deseti kilometrech 
ruce tak, že mi odpadnou z ru-
kojetí? Tak to buďte v klidu, já 
sice žádnou dálkovou jízdu ne-
dal, ale pár desítek kilometrů 
v kuse jsem na Silničním Bob-
kovi najel a i se svou nížkou si 
medil, jak pohodlně se to drží. 
Jasně, musíte si zvyknout, ruce 

máte přeci jen o dost výš, než jste 
zvyklí, ale zahnutí konců řídidel 
je přirozené (asi je v H-D nedě-
lali poprvé…) a dokonce i otá-
čení ve stísněných prostorách, 
jako třeba na úzké silnici, jde 
s nimi docela dobře. Mají navíc 
jednu humornou vlastnost, jak 
jsou vysoká a uložená v gumě, 
tak mají nahoře při změně za-
tížení citelný výkyv. Prostě když 
prudce brzdíte, tak se ohnou 
dopředu. Jenom o kousek, tak 
centimetřík, možná dva, na bez-
pečnost to vliv nemá a ještě se 
při tom pobavíte.

schopnější, než čekáte
Úplně do zpěvu vám při delší 
cestě nebude ze sedla, které je 
poměrně tvrdé (pochvalu však 
získává za tvarování, drží vás 
a nepustí) a ve spojení s krátký-
mi zadními tlumiči víte o kaž-
dé díře, na druhou stranu zase 
máte z podvozku poměrně dost 
jistý pocit, a když si zvyknete na 
logicky tupější odezvu od řídí-
tek, dá se se Street Bobem po-
měrně slušně prasit. Já vím, že 

se to k téhle motorce nehodí, ale 
zkrátka když vletíte do zatáčky 
rychleji, než by se při brbly-brb-
ly projížďce slušelo, podvozek 
vás podrží.

A jsme zase u toho, že tohle je 
bobber, a ne chopper. Nesedíte 
totiž v záklonu, s nohama kdesi 
vpředu a předním kolem o za-
táčku dál. Street Bob má normál-
ní rám s rozumnou geometrií 
a stupačky máte překvapivě blíz-
ko, posaz je takový skoro zácho-
dový. Dejte nízká rovná řídítka 
a máte pěkného roadstera, úhel 
řízení je stejný jako na městském 
Fat Bobu (to je ten sportovec se 
dvěma světly vpředu) a stopa do-
konce ještě kratší.

Celou show vhodně doplňu-
je motor. Měli jsme půjčeného 
ještě jednoho Sportstera (testu 
se dočkáte někdy příště) a pře-
sednutí z něj na Boba, to byl 
po motorické stránce obrovský 
rozdíl. Zdejší šestadevadesátka 
Twin Cam působí tak kultivova-
ně, jemně, tedy ve srovnání s tím 
Sportíkem. Ta správná míra vi-
brací, abyste věděli, že jedete na 
Harleyi, ale jinak je to hodně 

příjemné jádro. Malý displej na 
konzoli pod rychloměrem umí 
zobrazovat i otáčky a zařazený 
kvalt, tak si jen hlídáte, aby tam 
nebylo méně než takových 1600, 
občas tam s typickým lupnutím 
dáte jiný kvalt, a když potřebuje-
te něco předjet, prostě dáte plyn 
a necháte 124 newtonmetrů dě-
lat jejich práci. S tímhle jádrem 
není Street Bob zbytečně překo-
ňovaný a jízda působí hezky ply-
nule, jak od motorky s vysokými 
řídítky chcete.

speciálka, nebo lak?
Jestli se mi Street Bob líbil? No 
jéje, z řady Dyna je to můj jasný 
favorit. A jestli bych si ho koupil? 
Tak to prrr. Jak by řekli v Rádiu 
Jerevan: „Ano, ale…“ Street Boba 
si totiž letos můžete koupit ještě 
ve verzi SE čili Special Edition, 
která se od základu liší modro-
černým lakováním s červenými 
linkami, bílým emblémem a čer-
venými ráfky, což tolik nežeru, ale 
hlavně má ABS v základu, větší 
motor Twin Cam 103, jenž na-
opak žeru dost, a stojí ještě sko-
ro o sto éček méně, než na kolik 
vycházela naše testovačka s pří-
platkovým ABS a v tomhle Hard 
Candy lakování. To by byla moje 
volba, ačkoli po tomhle laku by se 
mi opravdu hodně stýskalo… 

Motocykl do testu zapůjčila 
firma Harley-Davidson Cen-
tral eastern europe.

Tohle je bobr, bejby!
Harley-Davidson prostě nemůže nemít ve své 
nabídce motorku s vysokými řídítky. Jenže tenhle 
Street Bob není žádný nafintěný čopr, nýbrž 
pohodový bobr. Že nechápete? Čtěte dál.

Jan Rameš
honzis@cmn.cz

foto: David M. Bodlák

H-D FXDB street Bob

Motor: čtyřdobý, vzduchem chlazený 
dvouválec V45°, OHV/2, vrtání × zdvih 
95,3 × 111,1 mm, kompresní poměr 9,2:1, 
vstřikování, elektrický startér, šestistupňová 
převodovka, sekundární převod řemenem

Podvozek: ocelový rám, vpředu 
teleskopická vidlice, vzadu ocelová kyvná 
vidlice se dvěma tlumiči s nastavitelným 
předpětím, brzdy s příplatkovým ABS vpředu 
kotouč, čtyřpístkový třmen, vzadu kotouč, 
dvoupístkový třmen, pneu Michelin Scorcher 
vpředu 100/90B19, vzadu 160/70B17, 
vyplétané ráfky 

Parametry: délka 2355 mm, sedlo 
680 mm, rozvor 1630 mm, úhel řízení 29°, 
stopa 119 mm, nádrž 17,8 l, olejová náplň 
2,8 l, udávaná spotřeba 5,5 l/100 km

*testované provedení: lakování Hard Candy 
Custom, ABS

Objem 1584 cm3

Výkon neuveden

Točivý moment 124 Nm@3250

Hmotnost 305 kg (provozní)

Cena od 13 503 eur 

 (cca 350 000 Kč, testované 

 provedení* 14 592 Eur/cca 

 380 000 Kč)

teCHNiCké úDaje

Šestadevadesátka Twin Cam je 
příjemná a od letoška černá Klasika maskující hi-tech: malý 

displej ukrývá i otáčkoměr, je tu 

bezklíčkové zapalko, alarm, ABS...

VeRDikt

H-D street Bob
Motor 6/10
Podvozek 6/10
Brzdy 5/10
Ovladatelnost 6/10
Město 6/10
Cestování 4/10
Sport 3/10
Výkon/Cena 6/10

Šedesátiny kaskadéra Petra Hnětkovského
Některé věci dokážou překvapit. 
Patří mezi ně i věk známého kas-
kadéra Petra Hnětkovského. Roz-
hodně jsem si nemyslel, že tenhle 
kluk, který stále předvádí při vy-
stoupení své skupiny Stunt Riding 
Show krkolomné kousky, jež bych 
čekal spíš od dvacátníka, oslavil 
5. srpna už své šedesáté narozeni-
ny. Oslava proběhne následně bě-
hem kaskadérského vystoupení 

jeho přátel uspořádaném na letišti 
v Milovicích. A tak se ke gratulaci 
připojuje i naše redakce, Petře, ať 
ještě dlouho neztrácíš odvahu!

Petr Hnětkovský je nejen kaska-
dér na dvou či čtyřech kolech, ale 
od mládí i motorkář. V patnác-
ti mu rodiče koupili pionýra Jawu 
21, v sedmnácti mu děda daroval 
Jawu 250, v osmnácti si pořídil Har-
ley-Davidson „Unra“, jak sám říká: 

„Protože jsem měl touhu jezdit rych-
le...“ Po vojně si koupil legendární 
Matchless G80 a v roce 1978 přišla 
na řadu Honda Four 750. „Po třech 
letech začala být i sedmsetpadesátka 
málo, a tak jsem si v roce 1983 kou-
pil šestiválcovou Hondu CBX 1050. 
V té době jsme byli takoví blázni, 
že jsme byli ochotni dát za motor-
ku tolik jako za barák,“ vysvětluje 
dnes. Pak se trochu zklidnil a v roce 

1994 si pořídil Suzuki Intruder 
1400 a tu má dodnes. Ovšem 
zase tak moc velké zklidnění 
to nebylo: „Pro nevlídné zim-
ní dny jsem si postavil speciální mo-
torku na led, protože v zimě je pro 
mě jediná zábava jízda na motorce 
na zamrzlým rybníku u nás v Kun-
raticich, kde se scházejí motocykloví 
závodníci, mechanici a vůbec lidi od 
motorek.“ hell, foto: archiv 

Nenechte se zmást 
vysokými řídítky a štíhlou 

linií, tohle není chopper


