
Americké 
železo

Dvanáctikilo je zase o něco lepší než 
loni. Mělo by být východiskem pro všechny, 
kteří si chtějí s americkou klasikou zařádit, 
ale tvrdí, že 883 je „chcíplá“ a Buell už má 
zase málo společnýho s tím, co dělá 
Harleye Harleyem...

Dvanáctikilo je navenek skoro 
stejná motorka jako 883 a obě 
od sebe dělí téměř jen objem 

motoru. Ten má větší vrtání a stejně 
jako menší devítikilo si vypůjčil pár 
dílů ze silnějšího Buellu a nabral 
tak na síle. Protivibrační komando 
zasáhlo i zde, ale ukázalo se, že větší 
objem je těžší soupeř. Na dvanáctikilu 
tak část vibrací pocítítíš i v sedle, tedy 
tam, kde si o nich na 883 ani netušil. 
1200 se teď taky líp točí a díky od-
klonění vibrací z jejich původní dráhy 
si můžeš ochotu správně užít. Za 

vylepšením chodu motoru stojí ostřejší 
vačky, lepší chlazení, větší kompresní 
poměr a upravené hlavy válců. Červe-
né pole se posunulo z 5500 na 6000 
otáček a jediný model, na kterém si to 
však opravdu ověříš, je Sportster 1200 
R (ten má totiž jako jediný otáčkoměr). 
I když má 1202 kubíků na starosti víc 
než čtvrt tuny motorky, oleje, benzínu, 
masa a kostí, umí si s tím vším poradit 
docela s přehledem. Motor se začíná 
probouzet v hodně nízkých otáčkách 
a už kolem dvou tisíc žene na řemen 
hutnou porci newtonmetrů. Otáčky 
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První Sportster z roku 1957 byl sbírkou 
high-tech řešení

Letošní XL 1200R je zase klasickým strojem, 
kterému úpravy pro letošek opravdu pomohly.
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Brakes & wheels

PM 4 and 6-piston differential bore calipers,
brackets, full floating rotors and custom wheels



pak letí statečně nahoru přes celé 
pole až do šesti tisíc, kde je s řáděním 
konec. Tady už má dvouválec s toč-
kami plné ruce práce a síla ho začíná 
opuštět. Ve středním pásmu se však 
Harley ozývá docela důrazně a nebojí 
se ani dunivého sprintu do horských 
průsmyků. 

Obratný buldok
I když má nízká řídítka jako 883, líp 
se skládá do zatáček, a jak tuhhle 
mašinu jednou dostaneš do náklonu, 
drží v něm. Jediná výjimka nastane, 
když v rychlé zatáčce zavřeš v náklo-
nu plyn, pak se předek motorky mírně 
zavlní. Co se týče podvozku, dá se 
o 1200 říct to samé co o devítikilu - 
přes malé díry motorka v klidu prosviš-
tí, ale větším se radši vyhýbej. Verze 
R má na rozdíl od ostatních Sportsterů 
litá kola, fakt pěknou „burákovou“ 
nádrž a jako jediná z celé rodiny je 
vybavena dvěma brzdovými kotouči 
na předním kole. A právě 1200R je ze 
všech Sportsterů tím nejzábavnějším 
motocyklem. Devatenáctipalcový 
ráfek na předku dělá mašinu oproti 
Customům s jednadvacítkou obratným 
buldokem, se kterým můžeš také díky 
dvěma kotoučům kosit zatáčky na H-D 
nevídaným stylem. Nárůst brzdné síly 
na předku je znát a brzdy tak můžeš 
používat s větším citem. Obratnosti 
něco přidala i litá kola a na co budeš 
v zatáčkách nadávat, jsou výfuky 
vyvedené po pravé straně. Ne že by 
se v náklonu leskly míň než normálně, 
ale při opravdové střelbě s nimi 
budeš frézovat vozovku jedna radost. 
Náklonu v levých zákrutách nic nevadí 
a s ohledem na kategorii se dá říct, 
že celá rodina Sportsterů 2004 má 
v zatáčkách dostatek prostoru, hlavně 
co se týče stupaček.

S křížkem po vývoji
Ani spojku už nemusíš mačkat tako-
vou silou (to platí o všech dvanáct-
kách), ale i tak si při jízdě po městě 
levé předloktí procvičíš minimálně 
stejně jako pravé ve chvílích, kdy 

jseš sám doma a partnerka daleko 
... Z motoru jde pěkný kovový zvuk, 
dávající najevo, že máš pod sebou 
poctivý železný motor. Jestli si s koupí 
Sportstera otálel, dobře jsi udělal, 
protože letošní modely jsou o hodně 
lepší motorky a dají se použít jak na 
cestování, tak na každodenní machro-
vání kolem hospody. A díky odstínění 
vibrací budou asi taky spolehlivější. 
Nakonec tě možná napadne jedna 
otázka: proč Harleyi trvalo tak dlouho, 
než provedl podobné změny? Pružné 
uložení motoru je na světě už jakou 
dobu a třeba H-D FXR měl motor 
uložený na gumách už někdy před 
dvaceti lety... Kdyby měl Sportster 
pružné uchycení motoru v sedmde-
sátých letech, šlo by asi o lamače 
prodejních rekordů. Před deseti lety 
by tohle řešení spoustu motorkářů 
přivedlo zpět z prodejen Japonců ke 
strojům z Milwaukee. Letos je ale mo-
tor na gumách spíš doháněním zbytku 
světa než zvyšováním úrovně. Ale co, 
kdo si chtěl koupit Harleye, vibrace 
stejně přešel, a tak má pro něj letošní 
model akorát další důvod navíc, proč 
si ho koupit. A konečně se taky dá říct, 
že Sportster za to fakt stojí!

Technická data Harley 
 - Davidson  
 XL 1200 R Sportster (Custom)
motor	 čtyřdobý	vzduchem 
		chlazený	dvouválec	do	V,	OHV/2
objem	 1202	cm3

vrtání	x	zdvih	 88,8	x	96,8	mm
výkon	51,5	kW	(70	k)/6000	ot./min.
točivý	moment	93	Nm/3300	ot./min.
kompresní	poměr	 10:1
plnění	motoru	 karburátor
startér	 elektrický
převodovka	 pětistupňová
brzdy	vpředu/vzadu	2	kotouče 
 Ø 292	mm,	dvoupístkový	třmen 
(1	kotouč	Ø 292	mm,	dvoupístkový	třmen)		
/1	kotouč	Ø 292	mm,	dvoupístkový	třmen
rozvor	 1520	mm
výška	sedla	713	mm	(668	mm)
suchá	hmotnost	251	kg	(255	kg)
objem	nádrže	 12,9	l	(17	l)
cena	386	661,-Kč	(380	139,-Kč)
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