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Retro. Tohle slovo je už 
pěkných pár let v kurzu, 
neboť tento styl, tedy ná-
vrat ke klasickým až sta-

rým tvarům a formám různých 
věcí, začal bavit spoustu lidí a lo-
gicky pronikl snad do všech od-
větví lidské činnosti. Automobi-
lový a motocyklový průmysl byl 
na jednom z prvních míst.

Pro výrobce motocyklů zna-
menalo retro návrat na přelom 
let padesátých a šedesátých, kte-
rá byla v mnoha ohledech pro 
motocykly nejkouzelnější. Jako 
vzpomínky na tuto dobu vznikly 
stroje jako Kawasaki W650 (nyní 
W800), Triumph Bonneville, 
Ducati Sport Classic nebo Moto 
Guzzi V7. Stroje, které jsou před-
určeny, aby se staly novodobými 
veterány.

Nejjednodušeji se však vra-
celo ke klasice společnostem, 
které mají v nabídce choppe-

ry. Respektive cruisery, proto-
že produkčních strojů, které lze 
právem v současné době zařadit 
mezi choppery, je opravdu jako 
šafránu. Yamaha, Kawasaki, Su-
zuki, Honda i Triumph – ti všich-
ni mají modely, které se svým de-
signem snaží evokovat nádheru 
amerických korábů silnic pade-
sátých let. Harley v tomto zcela 
logicky vždycky kraloval, proto-
že se nemusel ničemu přibližo-
vat a snažit se něco „evokovat“. 
Prostě jen oživil své vlastní staré 
modely, dal jim moderní motor 
a brzdy a komerční úspěch byl 
zajištěn. V tomto ohledu modely 
jako H-D So� ail Springer Classic 
(dříve) nebo H-D So� ail Deluxe 
a Road King Classic (v součas-
nosti) nebyly konkurencí nikdy 
dostiženy. 

Ve stínu Blacklina
Pokud se podíváte na letošní 
modelovou řadu H-D, zjistíte, že 
až na V-Rody a pár kousků říz-
lých modernou se to retrem jen 
hemží. V Milwaukee totiž jasně 
ukázali, že historické návraty se 
nemusí dělat jen do padesátých 
a šedesátých let. Tak třeba Sport-

ster 883 Roadster je typickou 
vzpomínkou na léta sedmdesátá, 
kdy H-D slavil jeden sportovní 
úspěch za druhým, a Dyna Wide 
Glide je zase jako vystřižená z let 
osmdesátých. V so� ailové řadě 
nebyl ještě loni k modelu Wide 
Glide žádný dospělejší souroze-
nec. V nabídce se objevil až pro 
letošní rok. Jmenuje se Blackline 
a jeho největší devizou je krása 
v absolutní jednoduchosti.

První věc, která mě napadla 
hned, co jsem vyvezl Blacklina 
z garáží dovozce H-D na světlo, 
byl kultovní � lm Ve stínu gan-
gu. Americký snímek z počátku 
devadesátých let, který spoustě 
mých vrstevníků ovlivnil nebo 
dokonce přímo změnil život. Bla-
ckline je totiž přesně ten typ mo-
tocyklu, na kterém tam jezdí čle-
nové MC klubů včetně hlavního 
hrdiny v podání Charlieho She-
ena. Mezi ortodoxními americ-
kými bikery totiž už odnepaměti 
platí nepsané moudro, které bude 
platit do konce motocyklové his-
torie. Že customy jsou sice krás-
ná věc, ale pokud jezdíte dnes 
a denně a potřebujete často hl-
tat kilometry po stovkách, pak je 

dobré mít spíše tovární motocy-
kl a zasahovat do něj co nejmé-
ně. A že každá věc, kterou z mo-
tocyklu sundáte, se vám alespoň 
nemůže po..at. Proto valná větši-
na členů MC klubů jezdila už teh-
dy na více či méně upravených 
sériových strojích „očesaných“ 
o spoustu zbytečností. A přesně 
takový je i nový Blackline. Jenže 
už v továrním základu!

Dokonalá černá linie
V době, kdy konkurenční znač-
ky chromují na svých cruise-
rech každou viditelnou matičku 

a páčku, šel Harley úplně opač-
nou cestou a u dobré poloviny 
svých modelů maximálně zredu-
koval velké plochy chromu, které 
byly nahrazeny lakováním. Vět-
šinou černým v duchu tradice 
třicátých a čtyřicátých let. Tento 
staronový směr motocyklového 
designu pak v Milwaukee nazvali 
Dark Customs (temné customy). 
A Blackline je jedním z typic-
kých představitelů této komerč-
ně velmi úspěšné řady. 

Blackline má už na první po-
hled všechny atributy „starého 
dobrého Harleye“ a dá se o něm 

opravdu říct, že je to chopper. 
Nebojím se tvrdit, že i u Black-
lina se konstruktéři nechali in-
spirovat veřejností a snažili se do 
nového modelu zakomponovat 
ty nápady, které už viděli na star-
ších modelech svých zákazníků. 
Třeba rozšířené brýle přední vi-
dlice či fešácky zkrácený zadní 
blatník, který stejně jako u mo-
delů Sportster Nightster a Forty 
Eight postrádá samostatné zad-
ní světlo. Chopper správného 
drsňáka má mít přeci zadní lam-
pu i registrační značku na boku, 
aby pěkně vynikla majestátnost 
zadního kola, to věděli úpravci 
motocyklů už před šedesáti lety! 
Proto jsou zadní LED diodová 
světla vtipně zakomponována do 
multifunkčních blinkrů a tím je 
zase o jeden „zbytečný“ kompo-
nent méně. Bohužel jsme v EU 
a americký nápad se značkou na 
boku se tu úředníkům vůbec ne-
líbí, takže eventuální zákazník 
musí na jinak nádherném Black-
linu skousnout přídavný zadní 
držák s RZ a jejím osvitem. Na-
štěstí je tato věc jednoduše řeši-
telná, a to hned několika způso-
by. Nebrečte a v klidu se zeptejte 
u vašeho H-D dealera...

Jen jedno víčko
Je až neuvěřitelné, jak dokázalo 
pár podstatných detailů změnit 
a vyčistit design celého motocy-
klu. Blackline nemá na nádrži zná-
mou kapličku alias „sovu“ a mul-
tifunkční budík najdete mezi 
řídítky. Nádrž byla také zbavena 
druhého (v posledních letech fa-
lešného) uzávěru. K tomu černý 
kryt primáru, jednoduché černé 
blatníky, černý přední re� ektor 
a minimalistická černá spínací 
skříňka po levé straně s názna-
kem trendy žebrování. A nový 
motocykl je na světě! 

Když už tu tak opěvuji nové 
designérské počiny, musím taky 
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Konstruktéři v Milwaukee sází poslední roky na retro
snad ve všech směrech. A sází proto, že právě tahle „barva“ jim vyhrává.
Novým modelem Blackline však dokázali, že slovo retro může mít mnoho podob 
a spoustu možností zařazení do časové přímky motocyklové historie.

Ondřej Hrůza
ondrej@cmn.cz

foto: David M. Bodlák

TECHNICKÉ ÚDAJE

Harley-Davidson FXS 
Softail Blackline

Motor: čtyřdobý, vzduchem chlazený 
dvouválec Twin Cam 96B V45˚, OHV/2,
vrtání x zdvih 98,4 x 111,1 mm, kompresní 
poměr 9,2:1, elektronické sekvenční 
vícebodové vstřikování ESPFI, elektronicky 
řízené přívěry výfuků, zdvojený tlumič výfuku, 
elektrický startér, šestistupňová převodovka, 
sekundární převod ozubeným řemenem 
s kevlarovými vlákny

Podvozek: ocelový rám Softail, vpředu 
teleskopická vidlice, vzadu dva nastavitelné 
tlumiče H-D skryté pod převodovkou, kyvka 
typu Softail, brzdy Brembo s ABS vpředu 
kotouč ∅ 292 mm, čtyřpístkový třmen, vzadu 
kotouč ∅ 292 mm, čtyřpístkový třmen, pneu 
Dunlop vpředu MH90-21, vzadu MU85B16, 
vyplétaná kola s eloxovanými středy a ráfky

Rozměry: délka 2410 mm, sedlo 655 mm, 
rozvor 1670 mm, světlá výška 135 mm,
nádrž 18,9 l, olejová náplň 2,85 l

Objem 1584 cm3

Výkon neudán
(neo� ciálně cca 54 kW/73 k@5250)

Točivý moment 121 Nm@3250

Hmotnost 306 kg (provozní)

Cena od 17 040 Eur
(cca 415 000 Kč)

Drsný gentlemanDrsný gentlemanDrsný gentleman

Tachometr kromě 
standardních funkcí 
obsahuje i digitální 
otáčkoměr. Ale ten 
děsný tvar řídítek!
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upozornit na věc, která mě ne-
mile překvapila a u které se mi 
zkroutily koutky směrem dolů. 
Řídítka! Tohle vůbec nepocho-
pím. H-D už desítky let použí-
vá osvědčený systém klasické-
ho uchycení řídítek, která jsou 
z jedné trubky. Díky tomu jsou 
velice lehce zaměnitelná v přípa-
dě, že někomu nevyhovují. Ne-
mluvě o tom, že nic klasičtějšího 
už být nemůže. Bohužel, ame-
ričtí konstruktéři udělali přesně 
to, co se všeobecně nedoporuču-
je – šáhli do věci, která fungova-
la a funguje! Možná tam prostě 
jen potřebovali dostat ten budík, 
nebo chtěli dát Blacklinu ales-
poň jeden extravagantní prvek; 
kdo ví. Každopádně řídítka jsou 
přesně taková, jako má průmys-
lové přibližovadlo Rahier Aux 
vynalezené Ivo Kaštanem nebo 
starý východoněmecký dětský 
bicykl JiPi, na kterém si ještě 
matně pamatuji svého mladšího 
bratra. Asi takhle – kdybych si 
Blacklina koupil, řídítka vymě-
ním ještě před tím, než se s ním 
vydám někam mezi „motoristic-
kou veřejnost“.

Dlouhý a nízký
Harley je v současné době jed-
ním z nejkrásnějších „šméček“ 
na lidi, co znám. Navenek se 
dokáže tvářit neskutečně jed-
noduše (dva vzduchem chlaze-
né válce, dva káblíky, dvě svíčky 
a dozadu řemen...), ale až sun-
dáte sedlo nebo nádrž, zjistíte, 
že je napěchovaný elektronikou 
jako novodobý superbike. Ale to 

člověk nevidí, tak se tím nemu-
sí trápit.

Důležité je, že mu zůstaly ně-
které jiné vlastnosti, bez kterých 
by to už opravdu nebyl Harley. 
Tak třeba při startu se ozve těž-
ký kovový zvuk, jakoby se o sebe 
v motoru neplánovaně otřely dvě 
těžkotonážní součástky. Ani ten 
volnoběh mi tentokrát nepřipa-
dal nijak tragicky vysoký.

Posaz na Blacklinu je paráda. 
Přesně takhle si totiž představu-
ji, že by se mělo sedět na So� ailu. 
I z originálního sedla máte po-
cit, že sedíte nízko a hodně vza-
du (to není jen pocit, ale reali-
ta), což je super a hlavně velmi 
pohodlná pozice. U předchůdců 
tohoto modelu jste pro dosažení 
stejného posazu museli investo-
vat do koupě doplňkového sed-
la. A u některých také do přepá-
kování a nových stupaček, které 

jsou u Blacklina už dostatečně 
vpředu i pro přerostlé motorká-
ře, jako jsem já.

Do řídítek jsem si sice mu-
sel rýpnout, ale pouze z hledis-
ka vzhledového a konstrukční-
ho. Co se ergonomie týče, jsou 
naprosto v pořádku a sedí per-
fektně. Až na jednu drobnost. 
Z důvodu zachování nízké silue-
ty motocyklu nadělili ve fabrice 

Blacklinu zrcátka na velmi nízké 
stopce, takže mezi řídítkem a zr-
cátkem je jen velmi málo pro-
storu. Když si člověk vezme ten-
ké letní rukavičky, nic se neděje, 
ale když pak potřebujete vyrazit 
dál v cestovatelském kompletu, 
občas rukavicí zrcátko zcela ne-
chtěně atakujete. Vtipné je, že 
jsem na to přišel právě v origi-
nálních rukavicích H-D. :-)

Motor? Jednička
s hvězdičkou!
Hned má první cesta s Blackli-
nem byla tou pravou zkouškou 
ohněm. Jel jsem totiž za naším 
dvorním fotografem Davidem, 
který měl vybrat vhodné místo 
pro focení. Bohužel, dopředu mi 
ani nenaznačil destinaci a mně 
nezbývalo, než se ho držet jako 
klíště. Jen pro upřesnění – David 
je náš hlavní redakční závodník 
a závodí se vším, co se mu dosta-
ne pod ruku. Tentokrát to byla 
služební dodávka a mně nebylo 
dopřáno se kochat. Nastala stí-
hací jízda okolím Prahy za bílým 
přízrakem s logy ČMN. A Black-
line si vedl opravdu znamenitě!

Stejně jako u Electry Glide 
2011, mě maximálně nadchnul 
motor a všechno to, co k němu 
patří. I přesto, že oproti Electře 
má o více než 100 cm3 méně, což 
zase bez problémů dohání pod-
statně nižší hmotností. Velmi ra-
zantně se roztáčí za plynem a má 
oproti starším TwinCamům pod-
statně širší pásmo použitelných 

otáček. Převedeno do reálné jíz-
dy to znamená, že se vám praktic-
ky nestane, že byste zařadili nebo 
naopak podřadili a motoru se to 
nelíbilo. Přebere si takřka všech-
no a hlavně velmi příjemně a čis-
tě. Taky se nechá nezvykle točit, 
když je náhodou potřeba.To ale 
většinou opravdu potřeba není, 
neboť šest rychlostí je na stroj to-
hoto typu možná až moc. Mimo 
město jsem stejně používal pouze 
tři kvalty – 4, 5, 6. 

Dobře ukrytý otáčkoměr
Dost často jsem si při testová-
ní Harleyů stěžoval na to, že 
v Milwaukee sice začali vyrábět 
motory s čím dál sportovnějším 
charakterem, ale pořád nedoká-
žou většinu svých strojů vyba-
vit otáčkoměrem, který už pod-
le mého začíná být u Harleyů 
nutností. Pozor, změna! Black-
line otáčkoměr má, ale pouhým 
okem ho nenajdete. Je totiž jed-
nou z funkcí na displeji multi-
funkčního tachometru. Otáčky 
se vám zobrazují normálně čís-
licí. Přehledný otáčkoměr s ra-
� čkou je proti tomu sice úplně 
jiná liga, ale buďme rádi alespoň 
za tento pokrok. Já ho využíval 
prakticky pořád.

Přemýšlím, jaké správné slo-
vo použít na jízdní vlastnos-
ti podvozku. Snad by se hodilo 
napsat, že byly „zábavné“. Do-
konce velmi zábavné! Relativně 
těžkou motorku lze totiž úplně 
lehce skládat do zatáček a je až 
obdivuhodné, jak tenhle Harley 
drží stopu. Blackline je totiž prv-
ním So� ailem v historii, který se 
může chlubit nastavitelnými tlu-
miči zadní kyvky už z výroby.

Nový H-D So� ail Blackline je 
opravdový univerzál. Při delších 
přejezdech po dálnici vás nadchne 
komfortem a relativním pohodlím 
posazu, v zatáčkách ve vás probudí 
sportovního ducha, o kterém jste 
třeba dosud ani nevěděli. A hlav-
ně – je prostě elegantní! 

Motocykl do testu zapůjčila 
� rma Harley-Davidson Czech 
Republic.
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Nejočesanější 
Softail v nabídce

Vzpomínka na 
osmdesátá léta

Otáčkoměr skrytý 
v tachometru

Blackline je prvním Harleyem 
staré školy, u kterého bych vůbec 
neměl tendence zasahovat do 
motoru. Výkon nejen že nechybí, 
on vás doslova nadchne!
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VERDIKT

Harley-Davidson
FXS Softail Blackline

Motor 7/10
Podvozek 6/10
Brzdy 6/10
Ovladatelnost 6/10
Město 6/10
Cestování 6/10
Sport 5/10
Výkon/Cena 7/10

NOVÁ ÉRA MOTORKÁŘSKÝCH FILMŮ
Když už jsem si dovolil srovnání Blacklina s legendár-
ní motorkou z � lmu Ve stínu gangu, je celkem na místě 
tento stroj tajného agenta Dana Saxona (Charlie Sheen) 
v rámci všeobecné osvěty trošku rozebrat.

Dvakrát stejně
Motorkářský „trhák“ Ve stínu gangu natočil v roce 1992 
režisér Larry Ferguson. Na � lmu bylo už od začátku zvlášt-
ní, že byl uveden na světový trh pod dvěma názvy. Be-
yond the Law a Fixing the Shadow (především v USA). 
Ferguson v něm zpracoval prakticky stejné téma jako 
jeho kolega Craig R. Baxley v dalším kultovním motor-
kářském snímku Studený jako kámen (Stone Cold) o rok 
dříve. V obou se policista (agent) v přestrojení za motor-
káře snaží dostat mezi členy amerického MC klubu a tam 
vypátrat nezákonnou činnost. Tyto � lmy spolu se snímky 
jako Harley-Davidson a Marlboro Man apod. odstartovaly 
novou éru motorkářského � lmaření a rozhodně se pode-
psaly na znovuobnovení zájmu spousty lidí o motocykly 
a motorkářský život všeobecně. I když co se intelektuální 
náplně týče, je lepší se u všech zdržet komentáře, prostě 
akčňák své doby…
V polovině devadesátých let znal tyto � lmy v Česku kaž-
dý kluk. Jejich obrovským přínosem motorkářské histo-
rii je to, že ukazují typické motocykly, na kterých jezdi-

li praví američtí bikeři na konci osmdesátých let, jejich 
úpravy a podobně. V tomto ohledu je Ve stínu gangu asi 
nejlepší.

Slovo boží a pár svařenejch trubek?!
Ano, ale ve fabrice
Ve snímku Ve stínu gangu je spousta scén, které se 
motorkářům po celém světě vryly do paměti. Jednou 
z těch nejzásadnějších je okamžik, kdy mechanik mo-
tocyklů Virgil (zvaný mezi přáteli z klubu celkem roz-
tomile „zasraný čůro Virgil“) vytáhne před dílnu zbast-
leninu starého H-D rámu a prohlásí památnou větu: 
„Na začátku bylo slovo boží a pár svařenejch trubek!“ 

Následně jsou diváci svědky toho, jak si motorkář-
ský benjamínek Dan Saxon staví pod vedením Virgi-
la vlastní motocykl včetně „stavby“ motoru. Na konci 
cesty se však nevyloupne nic jiného než celkem stan-
dardní Softail...
Ano, podobně jako ve čtvrtém dílu Indiana Jonese, 
kde měly motocykly počátku padesátých let kotoučo-
vé brzdy a motory TwinCam s elektronickým vstřiková-
ním, i tady vodí filmaři diváky za nos. Žádný motocykl 
pro film se samozřejmě nestavěl. V tomto případě ani 
neupravoval. Jedním z důkazů bijících do očí je třeba 
fakt, že chlapci začínají stavět motorku na bázi sta-
rého, neodpruženého rámu z Panheadu a nakonec je 
z toho velký moderní Softail. Motorka pro Charlieho 
Sheena byla koupena dokonce na inzerát! Dunící hvěz-
dou filmu Ve stínu gangu je tedy zcela standardní Har-
ley-Davidson FXSTC Softail Custom z roku 1990. Jeho 
původní majitel ho pouze zbavil pár nedůležitých kusů 
železa a pak jej podrobil lehkému tuningu. Sheenův 
stroj má širší brýle přední vidlice, otevřené výfuky sty-
lu fishtail („rybiny“) Paughco, velmi nízké sólo sedlo 
Le Pera, ručně gravírované sání od S&S a především 
lakování výrazně se lišící od továrních standardů té 
doby. A motor? Standardní 1340 cm3 Evolution; také 
zcela bez úprav...

Konečně fabrický Softail 
s dokonale nízkým posazem

Dvojice výfuků obsahující elektricky ovládané klapky 
je poslední vzpomínkou na „dobu chromovou“


