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Pro mě osobně byl tohle 
důležitý test. Protože, no, 
jak to říct, zkrátka jsem 
nikdy nebyl fanouškem 

značky Harley-Davidson. Sve-
zení 20 metrů po parkovišti na 
postarším Sportsteru 883 kdy-
si před lety mě rozhodně neu-
chvátilo, a jinak byl pro mě H-D 
symbolem toho, jak vyrábět ob-
starožní motorky, které dělají 
všechno špatně (prastarý vibru-
jící vzducháč OHV s mizerným 
výkonem zamontovaný do má-
lem tunového měkkého podvoz-
ku), přitom stojí nesmysl a ješ-
tě se kolem nich vznáší gloriola 
výjimečnosti. Prostě jsem to bral 
jako jeden velký marketingový 
podfuk. Výborně zmáknutý, ale 
podfuk.

O to víc jsem se těšil a vy test 
můžete brát jako zprávu ne od 
příznivce značky, který lecjakou 
nectnost přejde s tím, že „tak to 
u H-D prostě je“, nýbrž od člově-
ka, který je skutečně zvědavý na 
to, jak to doopravdy funguje.

Čtyři metráky, no páni!
Čím mě tahle legenda překvapí 
příjemně, co naopak bude ješ-
tě horší, než jsem čekal, a vů-
bec, dýchne na mě ten americký 
spirit osvěžující vzduch, nebo to 
bude, jako bych vlezl do mordy 
hrochovi? Samé otázky…

Ta první otázka, když jsem 
v pražské centrále H-D motor-
ku přebíral, byla ovšem daleko 
esenciálnější – dokážu s touhle 
almarou vůbec vyjet z garáží? 
„Má to čtyři metráky,“ upozor-
ňovali mě harleyáři a Electra se 
pranic nesnažila, aby toto tvr-

zení nějak maskovala. Zase mě 
takovým zvláštně odpadlickým 
způsobem hřál u srdce pocit, že 
když to bude vypadat bledě, pro-
stě to pošlu rovně a projedu ven 
stěnou. Takové cihly, které by 
odolaly rozjeté půltuně, ještě ni-
kdo nevypálil. Vkusně by v ten-
to okamžik vypadalo i barevné 
provedení testovaného kousku 
– černá s šedými linkami, chybí 
jen obrázek vavřínového věnce 
a kříže vpředu na kapotě (mís-
ta je tu habaděj), iluze pohřebá-
ku by byla dokonalá. Já osobně 
bych Electru bral v jakékoli jiné, 
hlavně ne v téhle barvě.

Ještě k hmotnosti – ve volné 
chvilce jsem Electru pěkně pro-

šmejdil odpředu dozadu, nelenil 
vzít k ruce vercajk a leccos od-
strojit, abych se podíval, jak je to 
udělané. A řeknu vám, na žele-
ze teda Amíci nešetří. Při troše 
dobré vůle by tahle motorka šla 
klidně udělat o padesát kilo leh-
čí, možná o víc. Jenže to by po-
tom byla samý plastík a uzná-
vám, že pak by to už nebylo ono. 
Normálně se mi začal vkrádat 
pod kůži pocit, že takhle je to 
správně. I o padesát kilo lehčí by 
to pořád byla ultra těžká vozba, 
tak vem to čert a ať je to aspoň 
všechno železný.

Tvary staré 40 let
Mnohem zajímavější je ale 

Electra zvnějšku, z toho „uživa-
telského rozhraní“, jak by řek-
li ajťáci. Na každý pád je to ne-
přehlédnutelná motorka, však je 
to také druhý nejluxusnější Ha-
ryk v nabídce – o stupínek výš už 
je jen Electra Glide Ultra Limi-
ted vybavená větším 103palco-
vým motorem a pár drobnost-
mi (vyhřívání he� ů, nosič na 
kufru atd.). Mimochodem na-
přesrok bude mít i Ultra Classic 
větší agregát a podruhé mimo-
chodem, nikdy jsem nepocho-
pil, proč mají všechny varianty 
Electra Glide své další jméno za 
„rodovým označením“ (jako EG 
Standard, EG Classic, EG Ultra 
Limited), jenom tohle je Ultra 
Classic Electra Glide. Zní mi to 
prostě blbě.

Dominantou téhle motorky je 
její nezaměnitelná a mnohými 
kopírovaná kapotáž známá pod 
označením Batwing, tedy neto-
pýří křídlo. Pozor, tuhle kapo-
tu dostala Electra Glide v roce 
1969, tedy v páté sezoně svého 
života! Fakt, neupsal jsem se, 

před více než 40 lety. Tomu se 
říká nadčasové tvary.

Možná ještě impozantnější 
pohled je zezadu. Jeden obrov-
ský vrchní a dva menší postran-
ní kufry jsou přísně hranaté, 
dvojice výfuků se zdá být ulo-
žena proklatě nízko a vůbec celá 
motorka zezadu vypadá, že si co 
chvíli kecne na zadek. V zatáč-
kách je to pohled pro bohy, pro-
stě jako když jedete za Karosou, 
akorát že se nevyklání ven, ný-
brž dovnitř. Cool!

Ach ta výbava…
Na první pohled máte z motorky 
neučesaný dojem pro samé pa-
dáky a rampy, na ten druhý ale 
zjistíte, že má všechno své mís-
to. Výbava je taková, že těch čud-
líčků a hejblátek tam prostě musí 
být tolik.

Pro posádku jsou připrave-
ny zástrčky na interkom, řidič 
i spolujezdec potom mají jeho 
ovládání (já bych tohle nevyu-
žil, spokojeně používám bezdrá-
tový Interphone F4), stejně jako 
oba dva mohou sahat do ovládá-
ní audia, kvalitní aparatury Har-

man-Kardon se čtyřmi repráky. 
Řidič má všechno tohle na řídít-
kách a aby to byla dokonalá ori-
entační hra, musí se ještě popaso-
vat s tempomatem. Do toho ještě 
harleyácké přepínání blinkrů (na 
obou řídítkách čudlík na zapíná-
ní/vypínání), je toho dost.

Jestli máte zepředu pocit, že 
ze zadní strany kapoty bude ob-
rovský nevzhledný plast, jste na 
omylu. Celá tahle plachta je to-
tiž jedna velká přístrojová des-
ka. V centru dole je panel rádia, 
pod nímž se nachází čtveřice 
kolébkových přepínačů (reprá-
ky, mlhovky…), a kolem něj na-
jdete šestici kruhových analo-
gových přístrojů. Pamatujete na 
patnáctku Žigula? Akorát chybí 
dřevěný dekor. Uprostřed jsou 
tachometr a otáčkoměr, po stra-
nách palivoměr, voltmetr, tlak 
oleje a teplota vzduchu. Ten tep-
loměr mě trochu zklamal, jako 
by byl problém udělat stupnici 
ve stupních Celsia namísto Fa-
hrenheitů, nota bene když ta-
chometr je v kilometrech a ne 
mílích. U motorky za takový ra-
nec zlata zarážející.

H-D FLHTCU Ultra Classic Electra Glide
23. září, 38/2010

TEST Vibrace zná jen 
z vyprávění

Čtyři metráky 
poctivého železa

Komfort, který 
vás dostane

Jan Rameš
honzis@cmn.cz

foto: autor, 
Květa Ramešová

Legenda non plus ultra

Hledám šoféra. 
Zn. spěchá, zatáčka se blíží

Není na světě moc motorek, které by měly rodokmen jak 
královská rodina, charisma Elvise Presleyho a k tomu všemu ještě 
fungovaly tak, že vám zbortí předsudky. H-D Electra Glide ve 
verzi Ultra Classic je legendou, na niž to platí beze zbytku.

před více než 40 lety. Tomu se man-Kardon se čtyřmi repráky. Jako největší devizu vidím ale 
vibrace. Tedy – jejich totální 
absenci

Electra v zatáčce, to je vždy zajímavý pohled. Pro pilota je to ale rozhodně příjemný zážitek



5ČESKÉ MOTOCYKLOVÉ NOVINY

Křesla místo sedel
Electra jedním slovem? Kom-
fort. Nemá sedlo, nýbrž ortope-
dicky tvarované křeslo, vzadu 
s vtipnou dírou na odvod vody. 
Pozor, komfort neznamená 
měkkost a rozbředlost, naopak 
sedlo je poměrně tuhé, ale tak 
akorát a v těch správných mís-
tech, abyste v něm vydrželi celý 
den. Pozice řídítek snad nemůže 
být intuitivnější a nohy spočívají 
na velkých plošinách vpředu. Ty 
bych na svou výškou 173 cm bral 
trochu víc vzadu, při delší jízdě 
po dálnici jsem cítil, že bych po-
třeboval mírně zostřit úhel v ko-
lenou, stačilo by o pár centime-
trů. Pravou nohu jsem si dával 
na zadní kraj plošiny, ale vlevo 
je řadička pata-špička, a tam to 
šlo jen obtížně. Jinak je ergono-
mie pro cestování vynikající. No, 
po 40 letech cizelování, aby ne-
byla…

Totální výhra je místo spolu-
jezdce. Moje Kytí skuhrala, že na 
bundu od sportovní kombinézy 
s pevným páteřákem to není, ta 
není dělaná na vzpřímený posaz, 
ale já jsem si v cestovním „Hubí-
kovi“ kolikrát na dálnici dal tem-
pomat a sedl na chvíli dozadu, 
protože tam mi to přišlo mož-
ná ještě pohodlnější než vep-

ředu! Ač jindy tvrdím, že motor-
ka je pro jednoho, tady dopravu 
se spolujezdcem doporučuji, za 
prvé se mu/jí to bude líbit, za 
druhé při hmotnosti motorky 
ani nepoznáte, že vezete něko-
ho navíc, a za třetí se další osoba 
setsakramentsky hodí, když ně-
kde potřebujete zacouvat. Kon-
kurenční Gold Wing nebo staré 
BMW K 1200 LT mají zpátečku, 
tady by se šikla taky.

Cestovní, ne sportovní
Stačí jen otočit přepínačem (bez-
klíčkové zapalování a automa-
tický alarm jsou fajn) a kdo ješ-
tě nikdy neslyšel startovat velký 
dvouválec, ten se při oživová-
ní téhle šestnáctistovky prchne 
schovat do houští. Nebojte, ne-
rozpadne se to… Alternativní 
kapely si tenhle zvuk ale určitě 
nahrají a použijí ve svém reper-
toáru, stejně jako ránu, která se 
ozve při zařazení jedničky. Mno-
hem libější zvuk ovšem vydává 
motor v chodu. Vybavuji si re-
klamu, kterak americkou ospa-
lou vesnicí profrčí chlapík na há-
déčku a slepý černoch jen uznale 
kývne hlavou a řekne: „� at´s 
Harley.“ Tohle pětačtyřicetistup-
ňové véčko prostě hrozně hezky 
bafe, i se sériovými výfuky (laďá-
ky bych na cestovní motorku ne-
dával).

Motor mi způsobil šok a já 
začal po čase Electru přirovná-
vat k mému VW Transporteru 
2,4D – ten není žádné dělo, ale 
má úžasně měkký nízkootáčko-
vý motor, je to hrozně pohodlné 
auto a odvezu s ním neuvěřitel-
né množství nákladu. Stejně tak 
Electra.

Nejdřív zklamalo, že moc ne-
jede. Prostě jsem odmítal vzít 
na vědomí, že s výkonem leh-
ce přes 70 koní (H-D o� ciálně 
neudává) těžko může letět jako 
stejně silné, ale o polovinu leh-
čí naháče typu Suzuki SV. Krou-
ťák 130 newtonmetrů nevypadá 
zle, tolik mají cesťáky jako Hon-
da VFR nebo Kawa GTR, jen-
že ty váží o metrák míň. Zkrát-
ka tahle motorka není o žádné 
extrémní dynamice, o čemž vás 
přesvědčí i ručička tachometru, 
již ani z kopce nepřetlačíte přes 
180 km/h – stejně je to obdivu-
hodný výkon, když si uvědomíte 

hmotnost stroje a aerodynamiku 
letící cihly…

Tempomat jde aktivovat jen do 
150 km/h, které dokáže Electra 
bezpečně držet pořád. Mimo-
chodem jeho funkce se mi hodně 
líbila, neboť se nedržel rigoróz-
ně dané číslice. Většinou mívají 
tempomaty problémy, když mají 
z režimu „z kopce“ přejít „do 
kopce“ – elektronika kopec ne-
vidí, uvědomí si ho, až když za-
čne motor ztrácet výkon, a v tu 
chvíli tam začne rvát palivo pod 
tlakem a roste průměrná spotře-
ba. U Electry to elektronika tak 
hystericky neřeší, klidně nechá 
rychlost o pár jednotek klesnout 
a vytlačí ji zpátky za chvíli.

Vibrace – co to je?
A další pozitiva. I při svižném 
tempu vám displej hlásí na pl-
nou 22,7litrovou nádrž dojezd 
čtyři sta kilometrů, což je na tu-
hle krabici z říše snů. Řazení je 
sice hlučné, ale jinak jde zlehka, 
stejně jako spojka, a obojí fungu-
je naprosto bezproblémově.

Pro mě neznámý byl charakter 
motoru. Ještě jsem nejel na mo-

torce, kde by reálně využitelné 
pásmo i na nejvyšší kvalt začína-
lo na 1500 otáčkách! A že rych-
losti jsou tady pekelně dlouhé, 
při zákonné stotřicítce na dálni-
ci si motor brblá dieselové 3000. 
To je mimochodem hranice, kde 
na nižší kvalty motor výrazně za-
bere a celkem lineárně se vytáčí 
až do červeného pole v pěti a půl 
tisících. Jinak těch 1500 otáček 
znamená na pětku 60 km/h, tedy 
ještě akceptovatelnou městskou 
rychlost, na výjezdu lehce přidá-
te, cvaknete šest a na řadičku za-
pomenete…

Jako největší devizu vidím ale 
vibrace. Tedy – jejich totální ab-
senci. Motor je uložený pruž-
ně a do sedla, stupaček ani ří-
dítek neuteče jediné zadrnčení. 
Z žádného jiného stroje jsem po 
200 km neměl tak klidný krok 
i rukopis. Zklamalo mě akorát, 
jak mi při vyšší rychlosti vítr 
jemně fackoval helmu. Na vině 
není asi plexi, zdálo se mi, že 
problém byl v přístupu vzdu-
chu mezi kapotáží a kryty ko-
len. Když jsem si vyklopil takové 
malé de� ektory, bylo to výrazně 
lepší. Zajímavé a účinné jsou 
také nastavitelné kryty nohou.

Do zákrut bez bázně
Jaké bude mít čtyřmetrákový 
Harley jízdní vlastnosti? Papíry 
na náklaďák mám, tak to snad 
nějak zvládnu…

Na místě vám motorka na 
svých 400 kilo nedá zapome-
nout, jak jsem byl poučen, zasta-
vovat je potřeba vždy na dotyk 
obou nohou a při otáčení jsem 
poctivě ťapkal rychlostí šneka 
a modlil se, aby mi pulzující mo-
tor nezdechl, protože už takhle 
jsem měl co dělat krotit tenden-

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Jak jste se dostal k podni-

kání v motocyklovém oboru?
Na výstavě INTERMOT v Mni-
chově roku 1997 jsem se na 
první pohled zamiloval do mo-
tocyklů KTM, hlavně do kate-
gorie hard enduro LC4 640. Na 
základě této lásky jsem se roz-
hodl, že tuto značku budu pro-
dávat.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Nejste jen prodejce, ale 

i vášnivý motorkář, kde jste 
byl nejdál?
Jízda a poznání blízkých i vzdá-
lených krajin je to, co mě na 
motorkách baví. Nejvzdáleněj-

ší krajina? To bylo letošních 
7555 km v sedle na Expedici 
Chile - Bolívie 2010 (cestopis 
ČMN 26/2010).

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Máte nějaký oblíbený 

motocykl a proč?
KTM 690 LC4 a KTM 990 Ad-
venture pro jejich výkon, spo-
lehlivost, univerzálnost použití 
a výborné jízdní vlastnosti.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Co byste našim čtenářům 

vzkázal?
Odpoutejte se od všedního dne, 
ujeďte na motocyklu co nejdel-
ší vzdálenosti, jeďte až na okraj 
únavy. Zjistíte, že se budete 
druhý den na svůj motocykl 
víc těšit.
 zpovídal Martin Houška

23. září, 38/2010

H-D FLHTCU Ultra Classic Electra Glide

Electra jedním slovem? Komfort. 
Nemá sedlo, nýbrž ortopedicky 
tvarované křeslo, a totální výhra 
je místo spolujezdce

Martin Trojan
dealer značky KTM

MINIROZHOVOR
TECHNICKÉ ÚDAJE

Harley-Davidson FLHTCU 
Ultra Classic Electra Glide

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

Podvozek: ocelový páteřový rám, vpředu 
teleskopická vidlice ∅ 41,3 mm, zdvih 
117 mm, vzadu ocelová kyvná vidlice se 
dvěma tlumiči s nastavitelným množstvím 
vzduchu, zdvih 76 mm, brzdy Brembo vpředu 
2 kotouče ∅ 300 mm, čtyřpístkové třmeny, 
vzadu kotouč ∅ 300 mm, čtyřístkový 
třmen, pneu Dunlop vpředu 130/80B17, 
vzadu 180/65B16

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 1584 cm3

Výkon neudán

Točivý moment 127 Nm@3500

Hmotnost 400 kg (bez náplní)

Cena 25 861 EUR 

 (cca 640 000 Kč)

VERDIKT

Harley-Davidson FLHTCU Ultra 
Classic Electra Glide
Motor 6/10
Podvozek 6/10
Brzdy 6/10
Ovladatelnost 5/10
Město 4/10
Cestování 10/10
Sport 3/10
Spolujezdec 9/10
Výkon/Cena 4/10

Honda GL1800A Gold Wing
Motor B6 voda  objem 1832 cm3  výkon 
118 k@5500  krouťák 167 Nm@4000 
 hmotnost 405 kg (provozní)  rozvor 
1690 mm  nádrž 25 l  sedlo 740 mm 
 cena 779 900 Kč

Kawasaki VN1700 Voyager
Motor V2 voda  objem 1700 cm3  výkon 
73 k@5000  krouťák 136 Nm@2750 
 hmotnost 406 kg (provozní)  rozvor 
1655 mm  nádrž 20 l  sedlo 750 mm 
 cena 499 000 Kč

Victory Vision Tour
Motor V2 vzduch  objem 1731 cm3  výkon 
97 k  krouťák 153 Nm@3500  hmotnost 
387 kg (bez náplní)  rozvor 1670 mm 
 nádrž 22,7 l  sedlo 673 mm 
 cena 595 900 Kč

KONKURENCE

Na fotce Electra vypadá jako pořádný kus 
motorky. Ve skutečnosti je ještě větší

Analogové budíky a audio souprava zabírají celou zadní část kapotáže

Zmateni počtem čudlíků? 
Na pravém řídítku je to samé...

Spousta železa a cingrlátek, 
to je přesně Ultra Classic

ce předního kola zváhnout se do 
strany. Stejně tak cítíte, že pojem 
centralizace hmoty do angličtiny 
přeložili Japonci.

Musíte jet. Ne rychle, když je 
to rovně, stačí se jen hýbnout 
z místa a motorka se z módu 
„těžká samice skotu“ přepne do 
režimu „běžné cestovní jednos-
topé vozidlo“. Nebudu vám vě-
šet bulíky na nos, jak ta motorka 
najednou nic neváží. Že nejede-
te na „běžném pracím prostřed-
ku“, cítíte neustále, ale je to jen 
takové lehké memento, co vní-
máte pod sedlem: „Klidně jeď, já 
ti toho dovolím dost, jen nepřežeň 
nápřah, protože potom to budou 
moje kila, která rozhodnou, kudy 
se vydáme dál.“

Hlídejte si brzdné body (tři ko-
touče a čtyřpístkové brzdy s ABS 
fungují bez výhrad), nepřehá-
nějte nájezdové rychlosti, pros-
tě jeďte plavně a Electra se vám 
odvděčí elegantní rychlou jíz-
dou. Dopravní značka „Dvojitá 
zatáčka, první vlevo“ s dodatko-
vou tabulkou „5 km“ pro vás zna-
mená stejný úsměv na rtech jako 
na kterékoli jiné motorce. Vlnění 
v rychlých táhlých vinglech měla 
na svědomí placatá zadní guma, 
podvozek sice není betonový, ale 
snese toho dost. Překvapivě dob-
rá je také světlá výška, teprve až 
po dokonalém sžití se strojem, 
případně při větším zatížení za-
čnete plošinami drhnout o zem. 

Jako byste ani nejeli na motorce, 
která má tak blízko k cruiseru. 
Zajímavé…

Menší díry vůbec neřešte, 
za prvé tuhle hmotnost jen tak 
něco nerozhodí a za druhé vy-
soké pneumatiky a dobré odpru-
žení to zvládnou za vás. Komfort 
zadních dvou tlumičů se vzdu-
chovou podporou (přifukuje 
se pumpičkou) je na tak krátký 
zdvih až absurdní.

Jak se boří předsudky
Ultra Classic Electra Glide mi 
ukázala, jak se boří předsud-
ky. Vibrující motor? Ani omy-
lem, tahle motorka je přeborni-
cí v bezvibračním běhu. Mizerný 
výkon? No, koní by mohlo být 
víc, ale hladký chod a příjemný 
krouťák vám to vynahradí. Tu-
nový měkký podvozek? Kil je 
hodně, nicméně rám i odpruže-
ní fungují tak, jak od dobré ces-
tovní motorky čekáte. Gloriola 
výjimečnosti? Tak tady musím 
poznamenat, že na mě „duch 
H-D“ nedýchl. To je dobrá zprá-
va, Electra mi tak dokázala, že 
její pořízení nemusí být gestem 
náležitosti k určité skupině, je to 
bez debat úžasně komfortní ces-
ťák. Snad jen ty výhrady k ceně, 
ty mi zůstaly.  

Motocykl do testu zapůjčila 
� rma Harley-Davidson 
Czech Republic.


