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Absolutní Harley. Klasic-
ký cruiser, chcete-li. Fat 
Boy alias Tlouštík, tohle 
dítě McDonalda je před-

stavitelem čistého a jednodu-
chého křižníku, vše je na svém 
místě, nic nechybí, ale hlavně 
nic nepřebývá. FLSTF Fat Boy 
je na světě jednadvacet let, což 
mimo jiné znamená, že je ve své 
domovině plnoletý. A byť je Fat 
Boy „furt stejný“, doznal za dvě 
dekády řádku změn. Charakte-
ristický rukopis mu však zů-
stal – obyč nádrž, středně velké 
blatníky, řídítka prohnutá jako 
knír Hercule Poirota a přede-
vším dvě macatá disková kola. 
Méně je někdy více, i proto se 
líbí i po dvaceti letech.

Začalo to kdysi
Kdo by pátral po kořenech Fat 
Boye, dostane se až kamsi do 
padesátých let minulého sto-
letí. Právě z této doby H-D při 
vývoji čerpal. Napodobil pevné 
nepružicí uložení zadního kola 

hard-tail (doslovně tvrdý-ocas) 
a vymyslel so� -tail – měkký 
zadek. A vzniklo odpružení, 
s hříčkou nazývané So� ail, kte-
ré dalo jméno celé jedné typové 
řadě. Dvě pružicí nenastavitel-
né jednotky jsou schované pod 
převodovkou dole mezi rámo-
vými trubkami.

Jízdní vlastnosti jsou překva-
pivě dobré, zvláště velmi nízko 
položené těžiště dělá z 300 kg 
těžkého křižníku normálně 
fungující motorku. Překvapí 
manévrovatelnost a předvída-
telnost. Fat Boy se chová nad-
neseně řečeno jako Jawa Kej-
vačka. Sice víte, že se to pod 
vámi nějak vrtí a kroutí, ale 
v zásadě to neovlivňuje nijak 
stopu, bezpečnost a už vůbec 
ne váš prožitek z jízdy.

Čím Fat Boy (a So� aily své 
doby) rozhodně rozesměje, to 
je zadní pneu 130 mm. H-D 
začal adekvátní obutí monto-
vat, až když se „tlouštíkovi za 
tenkýho...“ už všichni ostat-
ní nejen posmívali, ale vylože-
ně smáli (od 2004 měl 150 mm 
a New Twin 

Cam 2006 200 mm). Jedna ko-
toučovka vpředu na starých 
modelech těžce nevyhovuje, 
moderní dvoukotouče brzdí již 
v pohodě.

EVO a další žebra
První Softaily, Fat Boye nevy-
jímaje, měly motory Evolution 
s 1340 kubíky. Dnes tato hod-
nota respekt nebudí, zvláš-
tě pak, když zjistíte, že vám 
do zadního kola šťouchá jen 
50 koní. Evolution byl prvním 
vzhledným a fungujícím moto-
rem H-D se startérem, náhrady 
se dočkal až v roce 1999 (moto-
rový obměnný interval u H-D 
býval dříve skoro 20 let), kdy 
jej nahradila 1450 Twin Cam 
a poslední boostrování proběh-
lo léta Páně dvoutisícéhošesté-
ho. Do rámu sedla aktuální jed-
notka New Twin Cam 1584 cm3 
(doslovně „nová dvouvačka“). 
A tento motor už nebudí po-
směch. Je to srovnatelná a vel-
mi živelná jednotka už ze zákla-
du a kdo se rád občas i trochu 
sveze, neměl by koně a hlavně 
krouťák postrádat, zvláště pak, 
když nasadí nějaké otevřenější 
trumpety.

Výbava není u Fat Boye prak-
ticky žádná. H-D počítá s tím, 
že si motorku stejně koupíte 
a individuálně jako stavebnici 
z katalogu H-D doplňků, který 
je nesrovnatelně tlustší než ka-
talog motocyklů též značky, do-
vybavíte. Čili v základu se těš-
te asi jen na plošinové stupačky. 
U japonských strojů na to ne-
jsme zvyklí, ale H-D zkrátka 
s individualizací stroje na míru 
počítá.

Spotřebujte do data 
uvedeného na obalu
Majitele Fat Boy potěší trvanli-
vostí. Ať už starý Evolution, nebo 
motory nových generací, H-D 
zkrátka drží. Motory jsou navr-
žené jako dělníci, kteří musí pře-

brumlat Route 66 jako Forrest 
Gump nahoru a dolů a bez oprav. 
Chromované oceli je na stroji víc 
než hliníku, chrom drží i po le-
tech (nebyla-li mašina někde 
u moře v soli) a lakování i ruč-
ně malované linky jsou u H-D na 
vysoké úrovni standardně. V zá-
sadě, i když my v Evropě to vi-
díme jinak, je Fat Boy normální 

kluk pro každodenní ježdění do 
práce. Možná i proto dostal kdy-
si malá kola (nejdříve 16“, poté 
17“) a možná že právě název Fat 
Boy měl vystihovat každodenní 
„americké“ tečování „mekdrajvů 
a fástfůdů“, jako typický předsta-
vitel typického Američana.

S cenou je to taky americké. 
Na to, co to je, je Fat Boy příšer-

ně drahá sranda. Neplatíte žád-
nou technologii, technická data 
opravdu neohromí a vybave-
nost a dovednosti stroje v žeb-
říčku konkurenci nepokoří. Pla-
títe značku, legendu, americký 
sen... Cenu si Fat Boy drží, určitě 
ale záleží na stupni výbavy a stá-
ří stroje. Cenové rozpětí je velmi 
široké. 

TECHNICKÉ ÚDAJE

H-D FLSTF Fat Boy Evolution

Historie: 
1989: představení Fat Boye s motorem 
Evolution 1340 – derivátu z již 
vyráběné řady Softail 
1991: do kin uveden � lm 
Jamese Camerona Terminator 2 
– Den zúčtování s Fat Boyem 
(a nějakým potrhlým Arnoldem 
Schwarzeneggerem) v hlavní roli
1994: vylepšení výfuků
1996: vylepšená elektrika + drobné 
změny
1997: dodáván s bezúdržbovým 
akumulátorem
1999: implantován nový motor Twin 
Cam 1450
2002: útok elektroniky – alarm 
a imobilizér v sérii
2006: New Twin Cam 1584, facelift

Objem 1340 cm3

Výkon 50 k@5000 koní

Točivý moment 86Nm@2400

Hmotnost (bez náplní) 298 kg 

Spotřeba 4-6 litrů

H-D Fat Boy
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SECOND HAND 

ŽERTÍK ZE SÍTĚ

TECHNICKÁ PORADNA

Dotaz
Ahoj Karle, doufám, že mi doká-
žeš pomoci. Jednoho dne jsem ne-
chala manžela koukat doma na te-
levizi a odjela na skútru do práce. 
Asi tak dva kilometry od domu 

mi najednou přestal skútr jet. Mu-
sela jsem se vrátit pro manžela, 
aby mi pomohl. Když jsem dora-
zila domů, nemohla jsem uvěřit 
tomu, co jsem viděla. Byl v poste-
li se sousedovou dcerou. Je mi 32, 

manželovi 34 a jí 19. Jsme spolu 10 
let. Manžel se mi přiznal, že spolu 
chodí víc než půl roku. Do man-
želské poradny nepůjde. Jsem úpl-
ně v koncích, prosím, pomoz mi.
 Alice 

Odpověď
Milá Alice, že ti přestal skútr 
jet po tak krátké době, může 
být způsobeno několika příči-
nami. Nejprve zkontroluj, jestli 
není ucpaný přívod paliva. Po-

kud je čistý, zkontroluj veške-
ré přívody vedoucí k motoru. 
Také zkontroluj kabely včet-
ně ukostření. Jestli není pro-
blém tady, je potřeba provést 
kontrolu karburátoru, jest-

li není ucpaný a dává správné 
množství paliva. Také je třeba 
zkontrolovat, jestli svíčka dává 
jiskru. Doufám, že jsem ti po-
mohl. Hezký den! 
 Karel

Absolutní hodnocení ČMN:  
Výroba: 1989 - současnost 
Cenové rozpětí: v originálním stavu od 
200 000 Kč, nový v základu 19 935 € 
(u prvních kusů se cení originální stav, výbava může naopak 

hodnotu snížit)

 nejslavnější � lmová motorka všech dob 
 otec všech moderních cruiserů  nejčistší 
sériové H-D  disková kola  krásná lampa 

Guvernér státu Kalifornie si umí zjednat ve svých 
věcech pořádek
ČMN: palec nahoru

Kontrola/seřízení ventilů 
– nedělá se
Každých 8000 km velká prohlídka 
+ výměna olejů
32 000 km velká prohlídka
do 2006 – 80 000 km/řemen
od 2006 – řemen (prý) celoživotní

SERVISNÍ INTERVALY

Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
Kvalita, zpracování  
Výkon/ Cena 

HODNOCENÍ (EVOLUTION 1340)

Zdeněk Kristl, Plzeň

Jsem harlejista a za život mi pro-
šly rukama skoro všechny Harleye. 
A proto musím říct, že všechny H-D 
jsou vlastně stejný. Celkově jsem na 
těchto motorkách najezdil asi tak 
100 000 km a Fat Boye znám velmi 
dobře ve všech jeho evolučních ver-
zích. Je to bezproblémová motorka.
Staré Softaily mají motory natvrdo 
v rámu, takže oproti Dynám, kte-
ré mají motory v silentblocích, víc 
brní a kromě jiného podvozky Softail 
jsou vzadu o dost tvrdší, srovnám-li 
s Dynou. Fat Boy je legenda a nemá 
se upravovat – kdo to udělá, je ka-
zisvět. Fat Boy je o tom, že je strohý 

a má disková kola. Když ale zapát-
ráte, dozvíte se, že prodeje Fat Boye 
do uvedení filmu Terminátor 2 se 
Schwarzeneggerem byly spíš pod-
průměrné. Až poté, co se biják stal 
kasovním trhákem, se prodej Fat 
Boye nesmírně zvedl. A stal se samo-
statným kultem. A proto se Fat Boy 
neupravuje.
Nejcennější jsou první kusy v šedé 
barvě s jediným barevným doplň-
kem – oranžovými proužky v hlavách 
motorů EVO. Výfuky byly mezi sebou 
propojené rourou k vyrovnávání tla-
ků, což ostatní H-D neměly a Fat Boy 
tím je specifický. Nejcennější Fat Boy 
je absolutně bez zásahu, původní.

OČIMA MAJITELE

Jarouch, Klasik Moto

Budu upřímný, pokud se 
k motorce člověk sluš-
ně choval, měla by po-
vozit bez problémů i vaše 
vnoučata. Zvlášť nízkovýkon-
né motory EVO jsou de facto 
nezničitelné. Zkrátka to fun-
guje. Poradím jen dvě věci, na 
které si dávat bacha. Pokud by 
mokval olej pod válcem, nebo 
dokonce plival ven, dával majitel 

motorce pěk-
ně pokouřit 
– oprava sice 
není zásad-
ní, ale je to 
jedno z po-

znávacích zna-
mení nevhodného 

zacházení. A druhou 
známou závadou jsou 

umírající volnoběžky 
startérů v nepovedené 

sérii ročníků '96 - '97.

HOVOŘÍ TECHNIK

vnoučata. Zvlášť nízkovýkon-
né motory EVO jsou de facto 
nezničitelné. Zkrátka to fun-
guje. Poradím jen dvě věci, na 
které si dávat bacha. Pokud by 
mokval olej pod válcem, nebo 

znávacích zna-
mení nevhodného 

zacházení. A druhou 
známou závadou jsou 

umírající volnoběžky 
startérů v nepovedené 

nepružicí uložení zadního kola a New Twin 50 koní. Evolution byl prvním 
vzhledným a fungujícím moto-
rem H-D se startérem, náhrady 
se dočkal až v roce 1999 (moto-
rový obměnný interval u H-D 
býval dříve skoro 20 let), kdy 
jej nahradila 1450 Twin Cam 
a poslední boostrování proběh-
lo léta Páně dvoutisícéhošesté-
ho. Do rámu sedla aktuální jed-
notka New Twin Cam 1584 cm
(doslovně „nová dvouvačka“). 
A tento motor už nebudí po-
směch. Je to srovnatelná a vel-
mi živelná jednotka už ze zákla-
du a kdo se rád občas i trochu 
sveze, neměl by koně a hlavně 
krouťák postrádat, zvláště pak, 
když nasadí nějaké otevřenější 
trumpety.

Lehce očesaný starý Fat Boy

Fat Boy se vyvíjel paralelně s demokracií v ČR 
– oba měli stejně času, výsledky porovnejte sami


