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Vysvětlím hned na začátek, 
aby bylo takříkajíc „mezi 
námi děvčaty“ jasno. Ne-
motorkáři, potažmo ješ-

tě více nemotorkářky, které mají 
strach z toho, že se motorky při 
jízdě naklánějí, byly z Tri-Glide 
úplně na větvi. „Krásné, mon-
strózní, chlapácké, na tom bych 
se nechala svézt, z toho nespad-
nu, to bude mega pohodlné…“ 
Tahle tříkolka působí velmi le-
žérně, a ona také velmi ležérní 
je. I s bezpečností na tom bude 
v mnoha situacích lépe než kla-
sická motorka, přeci jen ty velké 
blatníky po stranách a kufry vza-
du vám udrží jistý druh problé-
mů od těla, nicméně milé dámy, 
pokud hledáte pohodlí, skočte 
na normální Electru Glide. Na 
tu si kecnete a jediná vaše starost 
je, abyste neusnuly. Boj s odstře-
divou silou za vás totiž obstarává 
řidič tím, jak motorku naklání.

Z Tri-Glide sice v zatáčce ne-
spadnete, ovšem když se nebu-
dete opravdu pevně držet sub-
tilních chromovaných madel, 
hrozí celkem reálné nebezpe-
čí, že z ní vypadnete, jakmile 
toho vašeho Vendu za řídítky 

popadne sportovní zápal. Ani 
naladění zadního odpružení 
není zrovna ve stylu vzducho-
vého podvozku Mercedesu tří-
dy S, na rovinu řečeno, ten za-
dek je tvrdý jako prase, a když 
chytnete příčnou díru (třeba 
propadlý asfalt v místě, kde 
pod vozovkou jde nějaké po-
trubí), je to rána, že řidič zasta-
vuje, jestli jste tam nenechali 
celou nápravu, a vy si rovná-
te obratle do správného pořa-
dí. Zkrátka jestli vás Tri-Glide 
láká na domnělý komfort nad 
úrovní běžných cestovních mo-
tocyklů, jste vedle jak ta jedle. 
Možná v Americe na jejich rov-
ných silnicích a mírnou zatáč-
kou každých 500 mil, v ČR to 
ale pro spolujezdkyně není až 
taková pohoda, jak se na první 
pohled zdá.

Nezapomeňte na zadek
Tak, baby už jsme poslali autem 
nebo vlakem, a teď si konečně mů-
žeme jízdu na triglajdě užít! I pro 
motorkáře je první svezení vel-
kým „kulturním šokem“, tentokrát 
jsem poctivě sledoval instruktážní 
video od H-D, jak se na tříkolce 
jezdí, a náležitě vyděšen, nicmé-
ně i tak natěšen se dral do sedla. 
A zrovna v pátek před Velikono-
ci, kdy lilo jako z konve, celá Pra-
ha stála a já stál s ní, protože Tri-
Glide má na šířku dobře 140 cm, 
a s tímhle se cpát do kolony mezi 
auta, to už mi přišlo jako provo-
kace. Vždyť to prakticky auto je, 
můj bývalý Fiat 126p alias Maluch 
byl široký úplně stejně! A taky měl 
vzduchem chlazený OHV dvou-
válec a hnaná zadní kola, navíc vá-
žil o pouhých 40 kg víc, asi ta stře-
cha a jedno kolo navíc…

Když si na triglajdu sednete, 
nepoznali byste, že nesedíte na 
motorce, dokud se neohlédne-
te dozadu. Což je na jednu stra-
nu skvělá zpráva, protože to není 
takový ten obrovský trike jak 
z Nosáčů, který je delší než Ka-
rosa a víc než teleskopicky pru-
ží samotnou délkou přední vid-
lice, na stranu druhou se vám ale 
může taky občas stát, že zapome-
nete, že jedete na tříkolce. Hlav-
ně na tu šířku zádě, na tu se za-
pomíná hrozně snadno…

tříkolový kabriolet
Výbava je špičková, triglajda 
byla součástí projektu Rushmo-
re, obrovského inovačního pro-
cesu touringů u H-D 2014, čili 
máte tady nové ovladače, vše se 
řeší jedním prstíčkem, nechy-
bí ten skvělý uzavíratelný prů-
duch pod plexi, postrach všech 
turbulencí, a hlavně a přede-
vším je tady obrovský dotyko-
vý (ovládá se ale i čudlíkem ze 
řídítka) 6,5palcový barevný dis-
plej zábavně-informačního sys-
tému Boom! Box, který je vaším 
centrem pro audio, telefonová-
ní nebo navigaci. Ten je super 
po všech stránkách, i když díky 
němu si zase připadáte o něco 
víc jako v autě, kterýžto dojem 
potvrzuje i čtveřice luxusně vy-
padajících analogových budíků 
s chromovanými obroučkami. 
Jenže když jedete na stroji za mi-
lion, vlastně vám ani nevadí, že 
se tak trochu jako v autě cítíte. 
Berme triglajdu jako takový tří-
kolový kabriolet a bude všechno 
v pořádku. Nebo jako první mo-
torku, na které vám nevadí jízda 
po dálnici kvůli tomu, že si zpla-
catíte zadní gumu.

Mimochodem zadní část mi 
hned od začátku připomíná svý-
mi tvary legendární Lotus Se-
ven, za což designéry chválím, 
do vrchního kufru dáte v poho-
dě dvě helmy a spoustu bordelu, 
a do toho spodního se mi vešlo 
celé šestileté dítě. Dohromady 
máte k dispozici neskutečných 
189 litrů úložného prostoru, a to 
by ještě šlo přitlačit nějakými 
brašnami, ty blatníky jsou zby-
tečně nevyužité. Pro porovnání, 
můj zmiňovaný Maluch měl ob-
jem kufru pouhých 110 litrů…

Fyzická zábava
Jízda hodně připomíná sveze-
ní na čtyřkolce. První kilomet-
ry jsou úplně stejně zvláštní, zdá 
se vám, že pořád šněrujete i po 
rovné silnici, rozhodně je neu-
stále potřeba jemně korigovat 
směr. Na motorce to nevnímáte, 
tam řídíte tělem, tady se všech-
no ale točí kolem řídítek. A v os-
trých zatáčkách se kolem řídítek 
točíte i vy, když jedete serpenti-
ny „z rejdu do rejdu“, je to pěkný 
tělocvik. Dávkování plynu není 
v tu chvíli úplně ideální, v le-
vých zatáčkách prckové mého 
typu na plyn skoro nedosáhnou, 
v pravých máte zápěstí pod se-
bou zkroucené, do toho je vážně 
záhodno se do zákrut naklánět, 
abyste nevypadli ze sedla, a po 
chvíli už vyhlížíte rovinku, abys-
te dali odpočinout zmoženým 
ramenům. A vyhlíží ji i triglaj-
da, stranové zatížení přední vi-
dlice je skutečně enormní a spe-
ciálně na rozbité silnici dostane 
krk řízení pořádnou sodovku. 
V zatáčkách je to vážně celkem 
záhul.

Jenže mě tenhle záhul nesku-
tečně bavil. Vše doposud na-
psané nebylo zrovna výčtem 
pochvalných výkřiků, jenže to 
prostě jsou odlišnosti, s nimiž 
musíte počítat a které vám ne-
smím zatajit. Jak k tomu přistou-
píte, je jen na vás. Neříkám, že si 
bez triglajdy již svůj život neu-
mím představit, nicméně jsem 
velmi rád, že jsem se na ní mohl 
svézt a tu jízdu plnou nezvyklos-
tí si užil na maximum.

Příjemně neutrální
Bavily mě už ty první drobnos-
ti na parkovišti, nožní parkova-
cí brzda nebo elektrická zpáteč-
ka, bez níž byste byli v určitých 
chvílích nahraní, úplně nejlepší 
ale byly pomalé zatáčky na mok-
ru, vyjížděné efektními a hlavně 
kontrolovatelnými drifty. Před 
jízdou jsem měl obavy, aby Tri- 

-Glide neměla moc lehký předek, 
který v zatáčkách bude ztrácet 
trakci a zadní kola ho budou tla-
čit po tečně ven, ovšem klobouk 
dolů, chování je pěkně neutrál-
ní i na mokru, při „hodněplyno-
vání“ naopak příjemně přetáči-
vé. To když nové sto trojce Twin 
Camu, v případě Tri-Glide s po-
mocným kapalinovým chlaze-
ním hlav, pořádně naložíte.

Také jsem si říkal, jestli triglaj-
da nebude zdechlina, přeci jen 
proti běžné Electře má půldru-
hého metráku nadváhu, ale je to 
v pohodě. Top speed 150 km/h 
moc nevyužijete, tam už je tří-
kolka docela náročná na pilotáž, 
ale 120 se dá jet pořád a kdekoli, 
spotřeba je mezi šesti a sedmi li-
try. Propojená brzdová soustava 
je docela tvrdá, na běžnou jízdu 
však zcela dostačující.

Tri-Glide je poměrně extrava-
gantní věcička za poměrně hod-
ně peněz. Prý si ji kupují postar-
ší chlápci, kteří mají obavu, že 
běžnou Electru nezvládnou při 
manévrování v pomalých rych-
lostech. V tomto ohledu je Tri- 
-Glide královnou, tohle vám 
v garáži opravdu nespadne. Není 
to ani motorka, ani auto, nýbrž 
takový zajímavý průsečík. 

Motocykl (ehm…) do testu 
zapůjčila firma Harley- 
-Davidson Central eastern 
europe.

Harley-Davidson letos konečně začal v Evropě oficiálně nabízet tříkolku 
Tri-Glide, kterou si doposud nadšenci z Ameriky dováželi na vlastní pěst. 
Tahle obrovská věc budí zaslouženou pozornost zejména u žen, v nichž 
vzbuzuje dojem bezpečnosti a pohodlí. Poněkud falešně…

Jan Rameš
honzis@cmn.cz

foto: Radek Dvořák, 
autor
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H-D tri-Glide Ultra

Motor: čtyřdobý, vzduchem a kapalinou 
chlazený dvouválec V45° Twin-Cooled High 
Output Twin Cam 103, OHV/2, 
vrtání × zdvih 98,4 × 111,1 mm, kompresní 
poměr 10:1, vstřikování ESPFI, elektrický 
startér, šestistupňová převodovka, 
sekundární převod řemenem

Podvozek: ocelový rám, vpředu 
teleskopická vidlice, zdvih 117 mm, vzadu 
pevná náprava se dvěma tlumiči, zdvih 
76 mm, propojené brzdy vpředu 2 kotouče 
∅ 300 mm, šestipístkové třmeny, vzadu 
2 kotouče ∅ 271 mm, jednopístkové 
třmeny, parkovací brzda, pneu Dunlop 
vpředu MT90B16, vzadu 205/65R15, 
lité ráfky

Parametry: délka 2670 mm, sedlo 
720 mm, rozvor 1670 mm, úhel řízení 
26°, stopa 100 mm, světlá výška 115 mm, 
nádrž 22,71 l, olejová náplň 3,8 l, užitečná 
hmotnost 211 kg, max. rychlost 150 km/h, 
udávaná spotřeba 6,2 l/100 km

Objem 1690 cm3

Výkon 64 kW/87 k@5010

Točivý moment 138 Nm@3750

Hmotnost 560 kg (provozní)

Cena 36 421 eur (cca 1 000 000 Kč)

teCHNiCké úDaje

Že se blíží doba, kdy bude na trh uveden tříkolový skútr Yamaha Tri-
city, je vidět už nejen podle toho, že se jeho koncept objevuje na mo- 
tocyklových veletrzích, ja-
ko například v březnu na 
Motosalonu v Brně, ale že 
už je jejich hotová verze 
k vidění i mezi lidmi. Tuto 
dvojici modelů Tricity 
v barvách tovární Yamahy 
jsme spatřili před hospita-
lity týmu MotoGP v pad-
docku, jeden pro Jorgeho 
Lorenza, druhý pro Va-
lentina Rossiho.  hell

Kočkolap

Tri-Glide je majestátnost sama, s tímhle jste 
středem pozornosti, ať se vám to líbí, nebo ne

Stroj se sice nenaklání, jezdec 
ale musí. Nenechte se zmást 

pohodovým vzhledem, jízda je 
celkem tělocvik

Za design zádě mají u mě tvůrci 
jedničku. Taky vám připomíná 
Lotus Seven?

Tri-Glide spadla 
do projektu 

Rushmore, užijte 
si 6,5" displej 

Boom! Box

Když děti zlobí, nevezme si je 
Polednice, nýbrž škaredej velkej 
tlustej strejda na triglajdě a vrazí je 
za trest do kufru! :-)

Yamaha Tricity pro Rossiho a Lorenza
JIŽ BRZY


