
4 ČESKÉ MOTOCYKLOVÉ NOVINY

Když jsem si hověl v po-
hodlném křesle zbru-
su nové Electry Glide 
Classic a uháněl pryč 

z Prahy vstříc klikatým silnič-
kám druhé třídy, burácel mi 
z repráků hlas brněnské bigbí-
tové legendy Petra Hradečné-
ho: „Velký drama, mezi prstama 
křížová dáma...“ A v tu chví-
li mi to blesklo. No jo vlastně, 
to je ono, křížová dáma! A už 
jsem měl titulek k testu jed-
noho z nejkultovnějších mo-
tocyklů všech dob. Tedy jeho 
poslední mutace. Electra Gli-
de je totiž opravdu dáma. Prv-
ní dáma království zvaného
Touring.

Možná je to jen můj osobní 
názor a konkurence se může 
ve vývoji a vylepšování svých 
variací na touringové moto-
cykly třeba stavět na hlavu, ale 
Electra Glide bude vždycky je-
nom jedna. Fenomén Electry 
Glide je totiž nesmrtelný.

46 let
Harley-Davidson sází v prv-
ní řadě na tradici, a to u větši-
ny svých modelů. A když se cca 
před deseti lety celý motocyklo-
vý svět začal rozhlížet, kam dál, 
co vymyslet jinak a čím šokovat, 
pánové v Milwaukee to uděla-
li zcela revolučně a nečekaně. 
Aby neztratili krok, respekti-
ve první příčku mezi choppery 
a cruisery, přišli s naprosto pře-
vratným pojetím cruiseru v po-
době V-Rodu a s extravagant-
ními modely chopperů jako 
Deuce a později Rocker, které 
byly z celosvětového hlediska 

vlastně prvními masověji pro-
dukovanými customy.

U zbytku modelových řad se 
však nepodívali dopředu, ný-
brž několik desítek let nazpět 
a zjišťovali, které konkrétní mo-
tocykly byly u bikerů oblíbe-
né a proč. Na ty vsadili a vyšlo 
jim to. Proto zkrácené blatní-
ky a zjednodušené konstrukce, 
proto šetření s chromem a celá 
ta „temná“ série modelů Dark 
Custom.

Jen řadu Touring, konkrét-
ně modely, které mají v názvu 
slovíčko „Glide“ (pozor, neplatí 
pro motocykly z řady Dyna, kde 
se názvy Super Glide a Wide 
Glide pyšní i dva lehké „spor-
ťáky“), potkal úplně jiný osud. 
Tyhle motorky se svým majite-
lům líbí prostě takové, jaké jsou. 
Pompézní, bachraté a velmi po-
hodlné. Už 46 let od chvíle, kdy 
vyjel první motocykl s označe-
ním Electra Glide. A tak začali 

konstruktéři po roce 2005 zjiš-
ťovat u majitelů a svých dealerů 
ne to, co se jim líbí, ale právě 
to, co jim nejvíce vadí na těch-
to strojích. Každý rok pak před-
stavili nějaké vylepšení. Zlepšo-
vala se ergonomie, zvětšoval se 
úložný prostor v kufrech, mě-
nila se poloha sedaček vs. stu-
paček a stejně jako u ostatních 
velkých hádéček se zvyšoval ob-
jem motoru.

Pak přišel převrat. V historii 
H-D opravdu podstatný. Na rok 
2008 byly představeny úplně 
nové podvozky, které přesvěd-
čily pro nákup Harleye spoustu 
majitelů touringů konkurenč-
ních značek. Především těch 
japonských. V tu chvíli začaly 
Electry jezdce nejen rozmazlo-
vat, ale i překvapovat!

Každá barva je dobrá, 
pokud je černá!
Electry Glide s přívlastkem 
Classic (ostatně jaký už jiný 
přívlastek by měly mít motor-
ky, které se 46 let na první po-
hled takřka nezměnily...) se sa-
mozřejmě nabízí v několika 
barevných provedeních. Zájem 
je celkem přirozeně především 
o dražší dvoubarevné kombi-

nace, které motorku ještě za-
traktivňují. Třeba taková ty-
picky americká Cool Blue Pearl 
kombinovaná s Vivid Black, to 
je opravdová chuťovka. Já jsem 
ale rád, že letošní testovací stroj 
je právě pouze v černé, tedy Vi-
vid Black. Černá je pro Electru 
Glide prostě ta správná klasika 
a právě černou se Electry zapsa-
ly do historie. Ostatně, jak řekl 
Henry Ford o svých vozech, 
když se ho novináři ptali, proč 
nepoužívá pro své vozy jinou 
barvu než černou: „Tak to není. 
Pro moje auta je každá barva 
dobrá. Tedy pokud je černá...“

Už při první prohlídce jsem 
zjistil, v čem je největší síla to-
hoto stroje. V Milwaukee se totiž 
začalo minimalizovat a cíleně 
šetřit se zbytečnými cingrlát-
ky, a to i u těchto korábů sil-
nic. Doba velkých kolotočo-
vých emblémů s hesly ve stylu 
„Co je silnější než slon? Harley-
Davidson!“ je dávno pryč, a to 
je jen dobře. Černý lak doplňují 
jen velmi decentní stříbrné lin-
ky, zmizela spousta nápisů i log, 
zmizely řady doplňkových svě-
tel i odrazek. Bez nápisů jsou 
i zrcátka či víčko nádrže. Prostě 
jen dokonalé plochy chromu.

Další body v kategorii de-
sign u mě získalo sedlo, které je 
oproti starším ročníkům Elec-
ter kratší a posazené víc vzadu, 
takže se netváří, jako by se cpa-
lo na nádrž. Když to zkrátím 
– až mi jednou rupne v bedně 
a rozhodnu se, že už nastal ten 
správný věk na Electru Glide, 
chtěl bych, aby vypadala nějak 
takhle. Takže za design u mě 
plný počet bodů.

Čertovsky dobré motory TC
Každý se mě vždycky po tes-
tu ptá: „Tak co na to říkáš?“ 
U Classicu jsem bez přemýšlení 
vyhrkl dvě věci – motor a pod-
vozek! Netuším, jak se to stalo 
a jak dlouho to vlastně trvalo, 
ale zcela nekriticky si dovolím 
tvrdit, že Amíkům se konečně 
povedl dokonalý motor.

Tenhle dvouválec má koneč-
ně všechno. Především to, co 
chybělo posledním Evolutio-
nům a prvním Twin Camům 
– nečekaně příjemný výkon 
a krouťák, a to není jen v ob-
jemu necelých 1700 cm3, ale ve 
zdokonalené a vyladěné elek-
tronice, jiném systému vstřiku 
apod. Velkoobjemové motory 
jako S&S nebo RevTech mají 
konečně adekvátní konkurenci 
v sériovém agregátu a poté, co 
jsem si důkladně vyzkoušel tu-
hle Electru a pak So� ail Black-
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TEST

Jako by se vůbec nezměnila. Pořád stejně majestátná, mohutná, ale přitom 
tak dokonale elegantní. Už takovou řadu let. Nic naplat. Electra Glide zřejmě 
ještě velmi dlouho zůstane vlajkovou lodí značky Harley-Davidson. 
A v mých očích touringem číslo jedna!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Harley-Davidson FLHTC 

Electra Glide Classic

Motor: čtyřdobý, vzduchem chlazený 
dvouválec V45°, OHV/2, vrtání × zdvih 
98,4 × 111,1 mm, kompresní poměr 
9,5 : 1, vstřikování ESPFI, elektronicky 
řízené přívěry výfuků, zdvojený tlumič 
výfuku, elektrický startér, šestistupňová 
převodovka, sekundární převod ozubeným 
řemenem s kevlarovými vlákny

Podvozek: ocelový rám „touring 2008“, 
vpředu teleskopická vidlice, vzadu ocelová 
kyvka se dvěma postranními tlumiči, brzdy 
Brembo s ABS vpředu 2 kotouče 
∅ 292 mm, čtyřpístkové třmeny, vzadu 
kotouč ∅ 292 mm, čtyřpístkový třmen, 
pneu vpředu Dunlop 130/80B17, vzadu 
180/65B16, litá hliníková kola Fang

Rozměry: délka 2515 mm, sedlo 740 mm, 
rozvor 1625 mm, úhel řízení 26°, stopa 
170 mm, světlá výška 150 mm, nádrž 
22,7 l, olejová náplň 3,8 l

Objem 1690 cm3 

Výkon neudán

Točivý moment 134 Nm@3500

Hmotnost 413 kg (provozní)

Cena od 579 900 Kč 

VERDIKT

H-D Electra Glide Classic
Motor 9/10
Podvozek 8/10
Brzdy 8/10
Ovladatelnost 7/10
Město 5/10
Cestování 10/10
Sport 4/10
Výkon/Cena 7/10

Ondřej Hrůza
ondrej@cmn.cz

foto: David M. Bodlák

Křížová dáma
Pár designových změn, zadeček 

níž, větší kufry, extravagantní 
kola a menší nálož doplňků. To je 

Electra Glide nové generace

Jízda s podvozky nové generace je zábava Na palubce nenajdete nic zbytečného, ale 
jinak je tu všechno jako v luxusním autě. 
Kdy přibude televize? Příští rok?

Nový Classic má oproti starším Electrám 
decentnější a jinak tvarované sedlo. To 

byla určitě správná cesta!

Křížová dámaKřížová dáma
Pár designových změn, zadeček 

níž, větší kufry, extravagantní 
kola a menší nálož doplňků. To je 

Electra Glide nové generace
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line, oba vybavené shodnými 
sedmnáctistovkami, už vím, 
že pokud po mně někdy někdo 
bude chtít postavit motorku, na 
které se bude především hodně 
cestovat, dám vždycky přednost 
tomuto motoru před aftermar-
ketem.

Twin Cam s konstrukčním 
označením 103 je hodný mo-
tor s neuvěřitelně velkým po-
lem využitelných otáček. A to, 
co produkuje, je opravdu slušný 
tah. Tohle Electry, které se pyš-
ní suchou váhou 400 kg, prostě 
potřebovaly. Najednou je jízda 
s Electrou obrovská hra a člo-
věk úplně zapomíná na všechny 
ty kufry a hi-fi soustavy. Někdo 
říká, že je to až moc uhlazený 
projev. Souhlasím v případě 
softailů, ale u stroje určeného 
především na velmi komfortní 
cestování mi to rozhodně neva-
dí. Energie je tolik, že proti za-
řazení šestky motor neprotes-
tuje ani při rychlosti kolem 100 
km/h, a pokud máte příslušné 
otáčky, na pětku zvládnete vět-
šinu kopců. Čtverku jsem na 
„výletě“ opravdu řadil podstat-
ně méně než na jiných motocy-
klech nebo Harleyích starších 
ročníků.

Královna zatáček
S každou Glajdou, která se mi 
dostala do ruky, jsem se snažil 
jezdit obezřetně. V zatáčkách 
především. Za prvé proto, že to 
nikdy nebylo moje, a za druhé 
proto, že se to vlnilo tak citel-
ně, že jsem ke starému elektro-
glajdímu podvozku nikdy ne-
našel tu správnou důvěru, aby 
mi obrušování stupaček dělalo 
radost. Tak to prostě bylo a ma-
jitelé mi tvrdili, že se s tím pro-
stě smířili.

První Electrou, kterou jsem 
se nebál poslat do zatáčky stej-
ným způsobem, jako třeba velké 
BMW GS, byla Electra od firmy 
Custom Ops. Bratislava s jinými 
tlumiči a hlavně stabilizátorem 
zadní kyvky, který z toho udělal 
úplně jinou motorku. Druhým 
kouskem, kterého mi dělalo ra-
dost pokládat „na plech“ (ne-
jsem prase, chlapci z Harleye mi 
to dovolili!), byla tahle klasika. 
Nové podvozky jsou prostě síla. 
Je to úplně jiná motorka. Samo-
zřejmě, nejvíce za to může kon-
strukce rámu a kyvky, ale třeba 
ve vedení do zatáček se na tom 
dost podepsala výměna 16˝ kola 
s balónem za nový, lehčí 17˝ ráf-
ek s nižší gumou. A to je právě 
ono! Když člověk přijde k motor-
ce, dokáže diagnostikovat jen de-
taily typu uzamykatelných kufrů 
nebo opravdu vychytanou pa-
lubní muziku od renomované 
značky Harman-Kardon, která 
nepřestává bavit posádku ani za 
hustého deště a ovládáte ji pal-
cem přímo na řídítkách. Ale ty 
podstatné změny oceníte až při 
jízdě. Budete-li mít možnost, pak 
vám rozhodně doporučuji tenhle 
stroj vyzkoušet. ABS, čtyřpístky 
Brembo s většími kotouči, nové 
tlumiče i tvar a rozměry pneu-
matik dokázaly udělat z líně se 
kolébajícího parníku na Vltavě 
luxusní motorovou jachtu pro 
vyjížďky kolem Monte Carla.

Teď jsem jen hodně zvědavý, 
co se bude vylepšovat dál, nebo 
jestli zase na několik desítek let 
nastane ve vývojových laborato-
řích v Milwaukee relaxační ob-
dobí... 

Motocykl do testu zapůjčila 
firma Harley-Davidson Czech 
Republic.
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Zážitky 
i v zatáčkách

Classic sází na 
jednoduchost

Twin Cam 103 posunul 
Touringy do dalšího levelu
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Rezidence na dvou Kolech  
aneb electRa včeRa a dnes

„Electra“ znamená něco 
elektrického a „Glide“ 
lze přeložit jako klou-
zání. Ovšem dohroma-
dy to rozhodně nezna-
mená „stroj nabouchaný 
elektronikou, se kterým 
se jen tak kloužete kra-
jinou“. První motocy-
kl s názvem Electra Gli-
de opustil brány továrny 
v Milwaukee už v roce 
1965. Tímto rokem vy-
vrcholila éra bájných motorů Panhead. Tehdejší vlajková loď H-D dostala název Electra 
podle toho, že to byl první Harley se sériově montovaným elektrickým startérem. 
Druhý přívlastek Glide zdědila Electra po svých předcích Hydra Glide a Duo Glide. Glide 
tehdy znamenalo, že je motocykl vybaven kluzáky, respektive teleskopickou vidlicí 
namísto tradičního vahadlového systému Springer. 
Současná Electra Glide má s tou původní společnou tak akorát duši a zařazení v té 
nejvyšší kastě, kterou H-D nabízí. Jinak je to ale továrna na zážitky po všech strán-
kách. I na očesané verzi Classic najdete kromě velmi komfortního posazu tako-
vé vymoženosti, jako rádio s CD přehrávačem a soustavou reproduktorů, které se 
ovládá pohodlně na řídítkách, ABS, tripmastery a dokonce i tempomat. Pokud bys-
te ale chtěli dosáhnout na opravdový topmodel a byli ochotni ho zaplatit, pak si 
objednejte Electru Glide Ultra Limited (cena k dnešnímu dni 28 612 eur!). To je 
opravdový „delux“. K již zmíněným vymoženostem Classicu přidává ještě mnohem 
vychytanější audiosystém, jehož součástí je i palubní interkom pro jezdce a spolu-
jezdce, plnohodnotná CB vysílačka, ukazatel teploty okolního vzduchu a třeba vy-
hřívané rukojeti.

Možná jste si už stači-
li všimnout, že se před 
dvěma lety objevila v ka-

lendáři novinka s názvem Euro 
Bike Fest (EBF). Na EBF bylo 
velmi zvláštní, že se od začát-
ku tvářil úplně jinak než ostat-
ní české motosrazy. Prostě měl 
navrch nejen v programu, ale 
i v celkovém pojetí a v nepo-
slední řadě i návštěvností. EBF 
se za velmi krátkou dobu stal fe-
noménem. Za pár týdnů se koná 
třetí ročník a bude to hodně vel-
ké, neboť pořadatelé posunu-
li laťku zase o kus výš. Lidé se 

ptají, kdo za tím vším stojí. Vy-
zpovídali jsme proto „obršéfa“ 
celé akce.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 V době, kdy jste se roz-

hodli uspořádat první Euro 
Bike Fest, byly už karty rozda-
né a na české scéně slušný 
přetlak motorkářských akcí. 
Jak jste mohli vědět, že se 
nová akce chytí a rychle si na-
jde své příznivce?
Myslím, že nejprve by bylo dob-
ré si ujasnit cíl Euro Bike Fes-
tu. Naším cílem nikdy nebylo 
udělat jen další český motosraz 
v českém stylu s českými kape-
lami, závislý tudíž pouze na čes-
kých motorkářích. Vždyť jsme 
ve středu Evropy a toho je tře-
ba náležitě využít. Proto jsme 
chtěli udělat akci, která přiláká 
do Česka motorkáře z celé Ev-
ropy, což se podařilo. EBF nemá 
být konkurencí už stávajícím 
srazům, ale podnikem, který je 
nad vším. Podnikem, který na-
bízí našim motorkářům kontakt 
se stejně naladěnými lidmi z ci-
ziny a opačně. 

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Zmínil jsi zahraniční ná-

vštěvnost. Dá se říct, jaké 
procento účastníků tvořili za-
tím cizinci?
Na druhém ročníku bylo cizin-
ců víc než 60 %, což mě samotné-
ho velmi překvapilo. V okolních 
zemích děláme velkou reklamní 
kampaň. Pořád totiž platí, že za-
hraničním bikerům se u nás pro-

stě líbí. Za čtyřdenní sraz zaplatí 
to, co je jinde stojí třeba jen jeden 
den na akci, a půllitr piva za jed-
no euro nenajdete nikde v Evro-
pě. Navíc je program Euro Bike 
Festu tak rozmanitý, že si tam 
každý najde to své a nic není or-
ganizované nějak centrálně. 

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Mezi Čechy panuje názor, 

že EBF je akcí pouze pro maji-
tele chopperů a cruiserů. Je 
to pravda? 
EBF je úplně pro všechny, kte-
ré baví motorky. Uznávám, že 
chopperů a cruiserů tam byla 
po oba ročníky nadvláda, ale 
to jsme my nijak neovlivňovali. 
Podle mě je to dané především 
tím, že majitelé právě těchto 
strojů jsou zvyklí jezdit na akce 
tohoto typu do různých kou-
tů Evropy a vyhledávají je víc. 
Pro piloty sportovních moto-
rek bylo také možná trošku ma-
toucí, že hlavními partnery jsou 
společnosti jako Custom Chro-
me a Harley-Davidson. Ale EBF 
je otevřený všem.
 

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
  A co všechno se tedy 

chystá na letošek? 
Hlavním lákadlem bude vel-
ké finále mistrovství Evropy ve 
stavění a úpravách motocyklů, 
Big Lake Custom 2011. Jedná se 
o největší soutěžní výstavu mo-
tocyklových customů v býva-
lém východním bloku s velkou 
mezinárodní účastí. V rámci 
této soutěže proběhne také fi-

nále projektu V4. Druhou vel-
kou atrakcí bude první mezi-
národní závod Czech Flattrack 
Serie na hliněném oválu. Ame-
rická plochá dráha je divác-
ky velmi atraktivním sportem, 
který u nás letos teprve startuje 
svoji kariéru. V rámci EBF také 
proběhne velký turnaj v thai-
boxu. V areálu bude půjčov-
na motocyklů Harley-David-
son a Harley Demo Truck, kde 
si můžete zcela zdarma půjčit 
a vyzkoušet všechny nové mo-
dely. K tomu samozřejmě kas-
kadérská vystoupení, pro zá-
jemce motoškola Míry Lisého, 
prezentace dragsterových spe-
ciálů, hotrodů, vyhlídkové lety 
vrtulníky, oblíbený turnaj druž-
stev ve sportovním paintballu, 
motorová brzda či zcela zdarma 
kompletní diagnostika vašeho 
motocyklu na systémech Diag 4 
Bike. A spousta dalšího. Kapely 
a večerní program jsou pak úpl-
ně samostatnou kapitolou, pro-
tože show pojede na dvou scé-
nách...

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Tak Michale, budeme dr-

žet palce a vám, milí čtenáři, 
připomínám, že my z redak-
ce ČMN vyrážíme na Euro 
Bike Fest všichni bez výjim-
ky. Takže pokud se s námi 
chcete potkat, myslím, že to-
hle je šance, která se už víc-
krát v této sezoně nenaskyt-
ne!

zpovídal Ondřej Hrůza

Od myšlenky k Euro Bike Festu

Michal 
Mnacakanov
Ředitel agentury
black MACHINE a šéf projektu
Euro Bike Fest

rOzHOvOr

Je to šlechtična. Své výsostné postavení 
na trhu touringů nemusí zbytečně 

zvýrazňovat. A černá jí sluší!


