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R oad King, to je klasika 
všech klasik, krásná 
velká motorka, nád-
herně udělaná do po-

sledního detailu. Pokud máte 
rádi festovní věci, musíte mít 
rádi Rouďase. Každý šroubek 
váží o kilo víc, než by Japo-
nec uznal za vhodné, ale tak 
je to u H-D správně. Železo, 
chrom, a všeho hodně. Do-
konce i v jinak naprosto ne-
záživné černé pastva pro oči. 

A v modelovém ročníku 2014, 
čili s inovacemi v rámci pro-
jektu Rushmore, i velmi pří-
jemné svezení.

Vstřícnější k jezdci
Na předchozí verzi Road Kinga 
mám parádní vzpomínky plné 
pohody Orlických hor a pod-
zimního sluníčka, takže už do-
předu jsem se navzdory podstat-
ně horšímu počasí (naštěstí jen 
mrholilo) těšil na příjemně strá-
vené chvíle v sedle, které snad 
už nemůže být pohodlnější. 
A to není ani nijak zvlášť měk-
ké, tak možná i proto. Onehdy 
jsem se na Road Kingovi cítil 
takový nicotný, bylo znát, že to 
je motorka pro velké kluky, jen-

že tentokrát jsem do něj doslo-
va zapadl a nechtěl z něj slézt. 
Příčinu jsem měl hned – já jsem 
nevyrostl, změnil se Rouďas. 
Nikde jsem se to sice oficiálně 
nedočetl, ale okamžitě jsem po-
znal jiná řídítka, která jsou vyšší 
a víc natažená k řidiči, takže už 
jsem se k nim nemusel předklá-
nět jak k lištové sekačce, ale na-
opak jsem seděl přesně tak, jak 
si to od motorky tohoto typu 
představuji. K pocitu absolut-
ního pohodlí mi po čase vadi-
la (u mě tradiční záležitost) jen 
zadní část kolébkové řadičky, 
při delší jízdě jsem si nemohl 
trochu víc pokrčit nohy.

O chlup lepší sezení má i spo-
lujezdec, kterému méně překá-

ží jinak tvarované padáky chrá-
nící pevné brašny. To je jedno 
z mnoha vylepšení v rámci pro-
jektu Rushmore, což byl čtyř-
letý proces, během něhož, ve-
lice stručně řečeno, zástupci 
značky po celém světě sbírali 
od zákazníků i jiných motorká-
řů poznatky a na jejich zákla-
dě vylepšovali stávající mode-
ly. Na Road Kingovi toho moc 
k měnění není, je to vlastně 
hrozně jednoduchá motorka, 
to na Glidách toho bylo oprav-
du hodně (viz test Ultra Limi-
ted v ČMN 23/2013), nicméně 
zásahy vstříc uživatelské přívě-
tivosti jsou citelné. Elegantněj-
ší přední blatník je jen blbina, 
duální halogenový světlomet 

už funkční záležitost, a nejví-
ce toho poznáte na ovladačích 
– ukazováčkem levé ruky přepí-
náte funkce digitálního displeje 
uprostřed tachometru se změ-
něnou grafikou (konečně se do-
zvíte i zařazený kvalt a otáčky či 
dojezd jako na Softailech), pal-
cem potom aktivujete naprosto 
intuitivní tempomat. Jinak je to 
harleyácká klasika, samovypí-
nací blinkry, bezklíčkové zapal-
ko s alarmem…

Neviditelná překvapení
Spousta neviditelných, nicméně 
pro jízdu významných vylepšení 
proběhla uvnitř. A dost možná 
za to mohla právě nová silněj-
ší a citlivější přední vidlice, že 

se mi téměř čtyřmetrákový ko-
los vodil ještě lehčeji, než jsem 
si pamatoval z dřívějška. Jest-
li máte z téhle motorky strach, 
hoďte ho za hlavu. Respekt sa-
mozřejmě rozumně uvažující 
jedinec má, nicméně jízdy na 
třetitřídkách, po městě či otá-
čení ve stísněných prostorách 
jsou i díky pevnějšímu podvoz-
ku v pohodě zvládnutelné i pro 
jezdce kategorie ultralight.

Jediným okamžikem při 
běžné jízdě, kdy potřebujete 
opravdu dobré svaly, je brzdění 
– byl jsem zaskočen, jak skvě-
le Road King kotví. To je totiž 
další z rushmorovitých změn, 
brzdová soustava Reflex, která 
v nízkých rychlostech funguje 
odděleně a ve vyšších se přední 
a zadní kolo propojí a elektro-
nika chytře rozděluje potřeb-
ný tlak. Nechápete, jak dokáže 
brzdit takováhle kráva, musíte 
za brzdy (obě naráz) sice vzít, 
jsou dost tvrdé, ale pak stojí-
te na fleku. Radši si předtím 

Jan Rameš, honzis@cmn.cz
foto: David M. Bodlák

Na obrázku na mě BW´s 
vždy působil jako úplně 
normální skútr, ovšem když 

jsem si ho před testem prohlédl na-
živo, pusa se mi roztáhla do široké-
ho úsměvu. Robůtek! Kdo je nu-
cen se svými ratolestmi sledovat 

šílené současné animované seriá-
ly, pochopí, proč jsem do výčtu in-
spirací musel přidat Transformers. 
Vždyť se na něj podívejte, velké oči, 
samá trubka, do prostoru vytrčená 
jednoduchá přístrojovka (zvenku 
to nevypadá, ale za řídítky vás to 
trkne do očí) nad jednoduchými 
trubkovými řídítky… Ten skútr je 
vtipný, ještě ani nevyjel. Značně mi 
vzhledově připomíná padesátkové-
ho Zoomera od Hondy, další tako-
vou specialitku.

Komfort a kultivovanost
Pod kapotou samozřejmě žer-
ty končí. Tohle je Yamaha, tak-
že na techniku musí být spoleh. 
Čtyřventilový čtyřtakt se vzdu-
chovým chlazením je krmený 
vstřikováním, čili ranní starty 
nebudou problém ani po letech 
provozu a spotřeba je tradičně 
velmi nízká. S maximálkou pod 
hranicí 90 km/h to není žádná 
dálniční střela, nicméně osmde-
sát dokáže jet kdykoli, a víc od 

městského skútru žádat nemu-
síte. Zásadní předností čtyřdo-
bého jednoválce je jeho kulti-
vovanost, tichý, klidný a měkký 
chod, tak vzdálené od drnče-
ní a hrubosti čínských pseudo-
konkurentů.

Naprosto odlišný je také pod-
vozek, který snad jen Japonci 
dokáží na skútrech udělat kom-
fortní. Odpružení je příjemně 
měkké, takže nevadí ani použití 
malých koleček, která jindy bý-
vají označována za viníka drn-
cavého projevu. Tady akorát 
využijete jejich výhody, skvělé 
obratnosti v městském provozu.

Součástí osobnosti tohoto 
stroje je netradičně pojatá brz-
dová soustava, která sice fungu-
je stejně jako třeba na Xenteru, 
ovšem zde je odhalena a doká-
že člověku zamotat hlavu. Tak 
až budete pátrat po tom, proč od 
pravé páčky vede lanko k levé, 
kde je nádobka na brzdovou ka-
palinu k přednímu třmenu (za-

dek je lankem ovládaný buben), 
tak vězte, že levou páčkou brzdí-
te vše, zatímco pravou jen pře-
dek, protože tím lankem zprava 
taháte jen za brzdový pístek na-
levo. Jak říkám, součást osob-
nosti…

Praktický uličník
Přestože vypadá velký a hřmotný, 
je BW´s určený spíše pro menší 
piloty. Řídítka jsou natažena do-
zadu a jezdec si připadá jako na 
Vespě, kde se také sedí skoro nad 
zadním kolem. Je to velmi odliš-
ná pozice od jiných skútrů, které 
vás často nutí sedět na předním 
okraji sedátka, tam byste však se-
dět nechtěli, je tam víčko od ná-
drže, další z vtipných detailů to-
hoto stroje (mě aspoň tankování 
do rozkroku rozesmálo).

Ani z praktického hledis-
ka není BW´s nijak ošizený. 
Jednoduchá přístrojová des-
ka je skvěle přehledná a nabí-
zí i palivoměr, nechybí háček 
na tašku před koleny, spínací 

skříňka má uzávěr proti lap-
kům a umožňuje otevřít pod-
sedlový prostor i při zapnu-
tém motoru. Právě podsedlák 
pro mě byl největším překva-
pením. Očekával jsem místo 

test  Yamaha BW´s 125

Kouzlo jednoduchosti
E. T. Mimozemšťan? 
Číslo 5 žije? Někde 
v těchto filmech zřejmě 
designéři našli inspiraci 
pro vzhled tohoto 
navýsost jednoduchého 
a hlavně příjemně 
cenově dostupného 
skútru od Yamahy.

Aristokrat
Sice se jmenuje Silnic král, jenže na královském 
trůně v hierarchii H-D sedí Electra Glide. Král 
zapadlejších silniček? To by mohlo být. Ale 
je to vlastně jedno, Road King pluje světem 
s aristokratickou majestátností.

VerdiKt

H-d FLHrC road King Classic
Motor 7/10
Podvozek 7/10
Brzdy 7/10
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Město 6/10
Cestování 9/10
Sport 3/10
Výkon/Cena 4/10

Jan Rameš
honzis@cmn.cz

foto: Ivo Helikar, 
autor

Rouďas je „žrádlo“ i v jindy nezajímavé černé barvě. 
Nový model poznáte podle jiných světel, chráničů brašen a řídítek

Digitální displej nově umí 

i otáčky a zařazený kvalt

Brašny jsou vlastně 
kufry potažené kůží

Tachometr, palivoměr a pár kontrolek, 

víc nepotřebujete

Komfortní podvozek a kultivovaný motor 
potěší při každodenním provozu
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zkontrolujte ve vý-
borných, vibrací zcela 
prostých zrcátkách, že 
za vámi nikdo nejede, 
když to budete chtít 
vyzkoušet.

síly pořád dost
Poslední velkou změ-
nou je samotná pohon-
ná jednotka, legendární 
Twin Cam, zde ve vari-
antě 103 kubických pal-
ců a nově s označením 
High-Output. Najde-
te tu nový airbox, kte-
rý motoru zajišťuje lep-
ší dýchání a vaší pravé 
noze více místa než ten 
starý, a jiné vačky, to vše 
kvůli nižším emisím a spotřebě 
plus silnějšímu nízkému a střed-
nímu otáčkovému pásmu. Také 
výrobce říká, že nyní jsou Tou-
ringy nejlépe akcelerujícími 
hádéčky na pátý kvalt mezi 60  
a 80 mph, čili zhruba mezi 95 
a 130 km/h po evropském.

Samozřejmě nechybí poho-
dový mód, kdy si motor jen tak 
bublá to svoje „kadle-kadle“, 
v tom jsem se na Road Kingu po-
hyboval nejčastěji. Na pětku ta-
chometrových 60 při 1500 otáč-
kách, na okreskách klidně 80, 
protože kam bych pospíchal… 
Takové normální, ještě poho-
dové tempíčko je mezi 90 a 110, 
zrovna jako na potvoru mi jinak 
velmi účinné plexi dělalo kolem 

stovky trochu turbulence a zají-
mavé je, že při 150 byl klid. Dob-
rá zpráva pro spěchající a špat-
ná pro vaši peněženku, když vás 
lapnou, že těch sto pade můžete 
jet furt. Motor to dává s prstem 
v nose, vždyť při dálničním limi-
tu se převaluje lehce nad třítisí-
covou hranicí a má ještě spoustu 
otáček jako rezervu.

Plný plyn totiž můžete dát 
v osmnácti stovkách, to už je 
motor v plné síle, a kdo drží 
nad dva tisíce, jede velmi sviž-
ně. Skutečně jen málokdy jsem 
se dostal ke třem a půl, v nichž 
je maximum krouťáku, tam 
motor znovu praští do kovadli-
ny, a když jsem chtěl vědět, ko-
lik vlastně točí, musel jsem na 

dálnici dát trojku a plný plyn – 
omezovač přišel až ve 130 km/h 
a 5600 otáčkách! Důvodů, proč 
na Road Kingu používat převo-
dovku, skutečně moc není. Přes-
ně jak čekáte od motorky, která 
se sama nazývá králem silnic. 
Oprávněně. 

Motocykl do testu zapůjčila 
firma H-d Central eastern 
europe.

inzerce

H-d FLHrC road King Classic

Motor: čtyřdobý, vzduchem chlazený 
dvouválec V45°  Twin Cam 103, DOHC/4, 
vrtání × zdvih 98,4 × 111,1 mm, kompresní 
poměr 9,7:1, vstřikování ESFPI, elektrický 
startér, šestistupňová převodovka, 
sekundární převod řemenem

Podvozek: ocelový trubkový rám, vpředu 
teleskopická vidlice ∅ 49 mm, vzadu 
ocelová kyvná vidlice se dvěma vzduchem 
nastavitelnými tlumiči, brzdy propojené 
s ABS vpředu 2 kotouče, čtyřpístkové 
třmeny, vzadu kotouč, čtyřpístkový třmen, 
pneu Dunlop vpředu 130/90B16, vzadu 
180/65B16, lité ráfky

Parametry: délka 2450 mm, sedlo 
715 mm, rozvor 1625 mm, úhel řízení 26°, 
stopa 170 mm, světlá výška 135 mm, nádrž 
22,7 l, olejová náplň 3,8 l, udávaná spotřeba 
5,6 l/100 km

Objem 1690 cm3

Výkon 64 kW/87 k@5010

Točivý moment 138 Nm@3500

Hmotnost 371 kg (provozní)

Cena 23 062 eur (cca 635 000 Kč)

teCHNiCKé údaje

VerdiKt

Yamaha BW´s 125
Motor 6/10
Podvozek 7/10
Brzdy 6/10
Ovladatelnost 7/10
Praktičnost 6/10
Výkon/Cena 7/10

Yamaha BW´s 125

Motor: čtyřdobý, vzduchem chlazený 
jednoválec, OHC/4, vrtání × zdvih 
52,4 × 57,9 mm, kompresní poměr 10:1, 
vstřikování, elektrický startér, variátor

Podvozek: ocelový trubkový rám, vpředu 
teleskopická vidlice, zdvih 78 mm, vzadu 
kyvná vidlice se dvěma tlumiči, zdvih 
71 mm, propojené brzdy vpředu kotouč 
∅ 189 mm, jednopístkový třmen, vzadu 
buben ∅ 150 mm, pneu vpředu 120/70-12, 
vzadu 130/70-12, lité ráfky

Parametry: délka 1910 mm, šířka 715 mm, 
výška 1110 mm, sedlo 780 mm, rozvor 
1290 mm, světlá výška 130 mm, nádrž 6 l, 
max. rychlost 87 km/h

Objem 125 cm3

Výkon 6,7 kW/9,1 k@7500

Točivý moment 9,6 Nm@6000

Hmotnost 121 kg (provozní)

Cena 59 990 Kč

teCHNiCKé údaje

V PŘÍŠtÍCH ČMN
Yamaha svou dvouválcovou Mt-07 pořádně motá konkurenci hlavu. 
Za cenovkou pouhých 130 tisíc ale nečekejte žádnou zradu, nýbrž 
opravdu hodně muziky. Žádný div, že se na ni u dealerů dělají 
pořadníky! stoupnete si taky do fronty?
Napište nám na e-mail redakce@cmn.cz nebo na www.facebook.com/cmn.cz

tři nové Harleye
Orel z Milwaukee zřejmě nemá po pozd-

ně letním představení nových Touringů 
z projektu Rushmore a podzimní premié- 

ře malých modelů Street dost, a tak si na prv-
ní březnový pátek připravil premiéru dalších 
tří novinek. Dvě jsou z řady Dyna, jedna patří 
mezi Sportstery.

Doposud označení SuperLow znamenalo 
malou 883 s velmi nízko položeným sedlem, 
teď přichází SuperLow 1200T. Jak název na-
povídá, má větší ze sportsterovských motorů, 
a původ písmene T na konci hledejme v tu-
ristice. Tenhle Sportík totiž dostal velké plexi, 
pohodlně se tvářící dvojsedlo a pevné braš-
ny, a je to nejlehčí a nejlevnější (od 
12 281 eur, čili cca 
335 tisíc kaček) 
cestovní mo-
tocykl v na-
bídce H-D.

J m é n o 
Low Rider 
a vlastně i ce-

lou filozofii si výrobce 
vypůjčil od modelu, 

který se v na-
bídce objevil 

už v roce 
1977, a při-
šel s na-
prosto jed-

n o d u c h ý m 
n e o k á z a l ý m 

strojem. Jak říkají tiskové materiály, tento mo-
tocykl „nestál o to být naleštěný v garáži, ale 
byl postaven pro drsnou jízdu bez limitů“. Stot-
rojka motor, dva kotouče vpředu, výfuk 2-1, 
tlumiče nastavené na celodenní pohodlí, tohle 
vypadá na stroj velice ryzího charakteru.

Poslední z novinek je Street Bob Spe-
cial Edition. Většinou se SE verze od ori-
ginálů liší drobnostmi, tenhle Silniční Bo-
bek ale svůj základní model připomíná jen 
vzdáleně. Na vině jsou především řídítka, 
ape-hangers byla vyměněna za rovná drag-
sterová řídítka a stroj dostal úplně jiný vý-
raz. Ten ještě dále prohlubuje dvojsedlo Bad 
lander, velmi efektní litá pětipaprsková kola, 
dvoubarevný metalický lak a černě lakovaný  
Twin Cam 103. jr

STYL – ZÁBAVA – ADRENALIN!
Vytáhni se s nejzábavn jším modelem ve stop tadvacítkách! KTM 125 DUKE 
má styl: krásný p íhradový rám, úžasn  lehká litá hliníková zadní kyvka 
a namakaná p ední 43mm USD vidlice od WP Suspension. Dokonale zábavnou 
jízdu si mohou užívat nejen za áte níci, ale i zkušení jezdci. Safety  rst! 
O tvou bezpe nost se postará sériov  montované ABS od zna ky Bosch. 
A koukni taky na obrovskou nabídku originálních tuningových díl  KTM 
PowerParts! Tohle je tv j styl, tohle je oranžová zábava a adrenalin! 

- BOSCH 9MB dvoukanálové ABS
- Multifunk ní p ístrojovka
- Dokonalá jezdecká ergonomie
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A1I na idi ský 

pr kaz A1!

KTM Group Partner

facebook.com/ktm.czech

»Vždy jezd te bezpe n  a dodržujte bezpe nostní p edpisy! 
»Vždy noste p im ené bezpe nostní oble ení a nikdy nejezd te bez p ilby! 

»Všechny vyobrazené jízdní scény provedli profesionálové na uzav ených silnicích! 

  »NENAPODOBUJTE VYOBRAZENÉ JÍZDNÍ SCÉNY!

UPOZORN NÍ!

KTM PRODEJCI: BRNO: AUTONOVA BRNO S.R.O., MASNÁ 418/20, TEL. 543424238 • ESKÉ 
BUD JOVICE: SMRŽ MOTO, RUDOLFOVSKÁ 161/56, TEL. 724060046 • HRADEC KRÁLOVÉ: 
KTM TROJAN, BRNĚNSKÁ 1800, TEL. 495269492 • CHOMUTOV: AUTO MARKET S.R.O., 
MÁLKOV 80, TEL. 474622929 • LIBEREC: UNIVOK S.R.O., DOPRAVNÍ 711, TEL. 777682227 
• MLADÁ BOLESLAV: FLASH TEAM S.R.O., BOLESLAVSKÁ 902, TEL. 326334827 • OSTRAVA: 
KMOTO S.R.O., MARTINOVSKÁ 3037, TEL. 596630859 • PRAHA: RACE TOOL, VRBOVA 
19, TEL. 225110936 • PRAHA: SHIVA MOTOSHOP, PECERADSKÁ 108, TEL. 267712041 • 
ST ÍBRO: B&P RACING S.R.O., TOVÁRNÍ 503, TEL. 374627000 • SVITAVY: AMD, NÁMĚSTÍ 
MÍRU 89, TEL. 461532256 • VLAŠIM: SETTE S.R.O., VLASÁKOVÁ 844, TEL. 317844775-6

KTM_125_Duke_2014_CZ_131x185.indd   1 23.2.2014   16:01

maximálně na svačinu, a mís-
to toho se objevil velký pro-
stor schopný bez problémů 
pojmout integrálku. Navíc je 
sedlo na pružině, takže se po 
odjištění samo otevře.

A tak to má BW´s se vším. Je 
to minimalisticky pojatý skút-
řík, plný vtipných detailů, s jen 
bezpodmínečně nutným počtem 

plastů a bytelně se tvářící trubko-
vou konstrukcí, takže člověk nemá 
strach ho za něco chytit. Městský 
uličník poněkud extravagantní-
ho vzhledu, ale za pěkné peníze 
a s kvalitou značky Yamaha. 

skútr do testu zapůjčila 
firma Yamaha Motor Middle 
europe.

Nový motor dostal i menší airbox

Pevnější podvozek, silné brzdy, výkonný motor... 
Při jízdě poznáte změny z projektu Rushmore okamžitě

Drsňácký Low Rider

Street Bob SE

Nejlevnější cesťák od H-D 
se jmenuje SuperLow 1200T

Dvě velké oči, pár plastů 
a trubky kolem dokola. BW´s je 

opravdu nezaměnitelný


