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Dnešní test je tak trochu 
sváteční. U Harleye sice 
není představení výroč-
ního modelu ničím ne-

obvyklým, protože Američané 
si velice rádi a často připomína-
jí různá výročí, ale tohle je něco 
jiného. Před deseti lety se ma-
nažeři prodeje spolu s vývojáři 
rozhodli uštědřit motocyklové-
mu trhu nečekaný šok, ortodox-
ní fandy amerického železa ne-
vyjímaje.

Risk, který vyšel
Fabrika, která se v uplynulých 
padesáti letech držela zaběh-
lých konvencí a tradic, se najed-
nou předvedla s věcí, která byla 
oproti ostatním motocyklům 
třídy chopper & cruiser abso-
lutně odlišná a revoluční. Cíl byl 
jasný – zaútočit na několik no-
vých skupin zákazníků zároveň. 
Na lidi, kterým se líbí fenomén 
značky Harley-Davidson, chtě-
li by nějaký takový stroj vlast-
nit, ale zároveň jezdí rádi rychle 
a sportovně. Na ty, kteří hledají 
extravagantní vzhled, styl a vý-
kon, ale nevěří individuální cus-
tom stavbě. No a samozřejmě na 
majitele H-D, kteří celý život la-
borovali a investovali mnohdy 

neuvěřitelné částky, aby ve svém 
tradičním dvouventilovém óhá-
véčku našli 15–20 koníků navíc, 
a najednou jim někdo nabídl už 
hotovou balistickou střelu s hli-
níkovým pláštěm a výkonem 
opravdu poctivých 115 koní.

Nikdo tehdy nevěděl, jest-
li se tahle velmi nákladná ofen-
zíva povede. Je fakt, že všemož-
ných kritik jsem četl spoustu, ale 
žádná z nich nepoukazovala na 
nic konkrétního. Ti, co je psali, 
v nich jen brečeli nad duchem 
starých časů a neustále omíla-
li názor, že V-Rod není a nikdy 
nebude Harley, že je to slepá vý-
vojová větev a podobně.

Tenhle test ale píšu já, a tak 
si můžu dovolit svůj názor. Jako 
„nestranný“ novinář (a maji-
tel dvou Harleyů zároveň, hehe) 
jsem rád, že Harley stvořil V-Ro-
da. Díky němu se znovu dostal 
na absolutní špičku ve své kate-

gorii a lidé k němu začali vzhlížet 
i jako k vrcholu techniky a de-
signu, za který se platí. Úplně 
stejně jako na konci dvacátých 
a v průběhu třicátých let minulé-
ho století. V-Rody se přestavují, 
nadupávají, aftermarketové cus-
tom firmy na ně nabízí obrov-
ské množství doplňků, speciály 
na bázi V-Rodu jsou veleúspěš-
né v dragsterovém sportu a ko-
lem nového fenoménu V-Rod 
vznikla zcela samostatná komu-
nita. A přesně tohle jsou ty věci, 
které dělají Harleye pravým Har-
leyem!

Nižší, tlustší, ale sportovnější
V dnešní době už nelze házet 
modely V-Rod a Night Rod Spe-
cial do jednoho pytle. Nikdy bych 
neřekl, že drsnější pojetí stejného 
stroje a kombinace matné a lesk-
lé černě může tak razantně změ-
nit celkovou image motocyklu. 

Modelům V-Rod tak zůstali věr-
ni milovníci velkých a nablýska-
ných cruiserů spíše vyšší věkové 
kategorie, kdežto Night Rody se 
staly oblíbeným doplňkem drs-
ňáků, novodobých streetfighte-
rů a mužů žijících na hraně. To 
nemám ze své hlavy, tohle ukázal 
průzkum trhu. 

Nový výroční V-Rod 2012 byl 
představen jako tribut první pro-
dukční sérii nazvané VRSCA. 
Proto je v nabídce pouze v jedné 
barvě, kterou je pro první V-Ro-
dy tolik typická jemná stříbrná 
perleť. Základní stavební prv-
ky se snažili návrháři zachovat 
co možná nejpodobnější, ale na 
druhou stranu nadělili „výročá-
ku“ všechny plusové body, kte-
ré se za těch deset let osvědčily 
na různých modelech. Unikátní 
a doposud nepřekonaný rám je 
osazen sportovnější přední USD 
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Král říše powercruiserů

V roce 2001 se stalo něco nečekaného. Nejkonzervativnější výrobce 
vzduchem chlazených motocyklů na světě, Harley-Davidson, 
představil svůj první produkční stroj chlazený kapalinou. 
Za deset let se z něj stal fenomén. 

Sedlo se tváří pohodlně, pohodlné je však pouze dočasně a roli 
spolujezdce jsem s díky odmítl

Všechny funkce integrované do 
jednoho přístroje. Před deseti lety 

novinka, dnes vzpomínka

V zatáčkách se vodí nádherně. 
A neodmlouvá!
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vidlicí a dvěma zadními tlumicí-
mi jednotkami, které se chovají 
výrazně lépe než ty před deseti 
lety. Tyhle podvozkové kompo-
nenty totiž byly hlavními trum-
fy modifikace Street Rod, která 
byla představena v roce 2005.

Street Rod měl být podstatně 
hravější V-Rod. Pilot Street Rodu 
měl pozici podobnou spíše spor-
tovnímu naháči než cestovnímu 
cruiseru. Celková koncepce mo-
tocyklu však působila kapánek 
nesourodě, takže se ze Street Rodu 
evergreen rozhodně nestal. Ovšem 
další generaci V-Rodu dal podvo-
zek, který dává člověku na výroč-
ním V-Rodu pocit, jako by celá 
motorka byla o kousek vyšší. Ale 
je to jen pocit; když jsem srovnal 
čísla z roku 2002 s těmi současný-
mi, vyšlo najevo, že pupek nového 
V-Rodu je ještě o 22 mm níž.

Vodou chlazená revoluce
Celkem zásadním rozdílem mezi 
starým a novým V-Rodem je 
zadní kolo. V roce 2002 stači-
la powercruiseru pneumatika 
o šířce 180 mm. Odborníci tvr-
dili, že to je k této koncepci nej-
větší možná šířka a že přestav-
ba na širší pneumatiku postrádá 
smysl a bude mít velmi negativní 
vliv na jízdní vlastnosti. Výroční 
V-Rod se však už v základu pyšní 
dvěstěčtyřicítkou! Je s ním trošku 
jiná manipulace, ale že by rozšíře-
ní gumy o celých 6 cm nějak vý-
razně ovlivnilo zážitky z jízdy, se 
říct nedá. Nová jsou také litá kola 
Silver Split. Nejen že se jako lehčí 
tváří, ale také výrazně lehčí jsou.

Asi nejmarkantnějším desig-
novým prvkem, podle kterého 
na první pohled nejlépe roze-
znáte „starodura od novodura“, 
je zadní partie. Ta nová je pod-
statně agresivnější a její domi-
nantu tvoří úzký proužek LED 
světla. Jestli je tahle prdelka hez-
ká, nebo ne, si musí každý roz-
hodnout individuálně.

Vepředu přibyl hliníkový štítek 
nad světlem, krytky a kryty jsou 
opticky odlehčeny děrovaným ple-
chem a odlehčovací kůra potkala 
i stupačky. Nových detailů je cel-
kem dost, ale za všechny si dovolím 
jen ty opravdu podstatné. Nová ná-
drž je stejně jako ta původní ukry-
tá pod sedlem, ale nabízí už téměř 
19 l, kdežto dříve musel jezdec bo-
jovat se zásobou jen 14 l. Typickou 
dvojici dlouhých a zbytečně masiv-
ních tlumičů nahradila dvojice ele-
gantnějších a výrazně lehčích výfu-
kových koncovek.

Motor v roce 2002 startoval 
na objemu 1130 cm3 a výkonu 
115 koní. Za jeho silnější verzi  
1250 cm3 a 125 koní jste si mu-
seli hodně připlatit, k mání byl 
pouze ve verzi Screamin´ Eagle. 
Dnes už je dvanáctsetpadesátka 
u V-Rodu standard, ta letošní má 
navíc upravené vačky a vylepše-
ný systém chlazení.

Pan Výtlak
Jak jinak nazvat tohle lesklé mon-
strum než výtlak nebo buldozer. 
Tenhle název mě napadl ve chví-
li, když jsem si to s ním dával ve 
strmých uličkách do strahovské-
ho kopce a děsně mě to bavilo. 
Na V-Rodu je krásné, že v kop-
ci cítíte, jak se motor musí prát 

s trochu zbytečně přestřelenou 
hmotností stroje. Se všemi ná-
plněmi a plnou nádrží má totiž 
nový V-Rod pro mě celkem ne-
čekaných 302 kg! Jenže motor to 
vždycky zvládne a nic ho neza-
staví. I v prudkém kopci ihned 
poslechne na každé přidání ply-
nu tlačí a tlačí a tlačí.

Posaz jezdce je velmi pohodl-
ný, sedlo je široké, takže si člo-
věk připadá jako v křesle nebo 
na větším modelu od H-D. Po-
řádné veselí nastalo až v za-
táčkách. Už po zvládnutí prv-
ních ostřejších serpentin jsem 
měl jasno, jak takovou jízdu na 
V-Rodu nazvat jednou krátkou 
větou. Ano, jízda na V-Rodu je 
snem všech čopráků! Člověk 
sedí pohodlně, až majestátně, 
nohy natažené dopředu, a při-
tom dokáže jet velice agresiv-
ně a stříhat zatáčky jako na na-
háči nebo supersportu. Je fakt, 

že na delší cesty by to asi chtělo 
trošku jiné sedlo. Po pár hodi-
nách v sedle jsem začínal cítit 
některé části své armatury. Ale 
cestování nemá být hlavní de-
vizou V-Rodu. Je to prostě pře-
devším sporťák, jen úplně jinak 
pojatý!

Podvozek z říše SBK
Při jízdě se z V-Rodu stává jaký-
si extrémně tuhý železný ingot. 
Díky své váze a konstrukci nemá 
tenhle motocykl tendence různě 
se pohupovat, samovolně tahat 
pilota do zatáček nebo se jakkoli 
vlnit, což je super. A úplně stejně 
na mě působily i brzdy. U málo-
které motorky se dá s čistým svě-
domím říct, že brzdí „optimálně“. 
Dnes většinou všechny sportov-
ní stroje brzdí až moc a brzdný 
účinek x-pístků musí krotit dal-
ší přídavné systémy. To u nové-
ho V-Rodu je to všechno akorát. 
Člověk má prostě vždycky pocit, 
že je pánem situace. A to i přes-
to, že oproti běžným superbikům 
má V-Rod o 100 kg navíc.

Další věcí, která mě hodně za-
jímala, byla nízkoprofilová zad-
ní guma. Domníval jsem se, že 
absence „vzduchového polš-
táře“ bude na našich silnicích 
hodně znát. No mýlil jsem se. 
Nové zadní tlumiče si vždycky 
poradily celkem hravě. Ale je 
tedy fakt, že co se tvrdosti týče, 
je i podvozek spíše z říše SBK 

než z cruiseru... A to je právě 
to nejlepší! Tohle je prostě ten 
nejčistší V-Rod, skutečná oslava 
deseti let kultu. 

Motocykl do testu zapůjčila 
firma H-D Czech Republic.
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Výkon a vlastnosti superbiku 
v extravagantním cruiseru

Unikátní projekt H-D 
a Porsche slaví 10 let

Mrštný 
i s dvěstěčtyřicítkou
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Harley-Davidson VRSCDX 

V-Rod 10th Anniversary

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
dvouválec V60° Revolution, DOHC/4, vrtání 
× zdvih 105 × 72 mm, kompresní poměr 
11,5:1, vstřikování ESPFI, sání Down Draft 
Intake, elektrický startér, antihoppingová 
spojka, pětistupňová převodovka, 
sekundární převod ozubeným řemenem

Podvozek: rám V-Rod lisovaný metodou 
hydroforming, vpředu USD vidlice  
∅ 43 mm, vzadu kyvná vidlice z jednoho 
kusu hliníku se dvěma postranními 
tlumiči s nastavitelným předpětím, brzdy 
Brembo/H-D vpředu 2 kotouče ∅ 300 mm,  
čtyřpístkové třmeny, vzadu kotouč  
∅ 300 mm, čtyřpístkový třmen, pneu 
Michelin Scorcher vpředu 120/70ZR19, 
vzadu 240/40R18, hliníkové ráfky Split s pěti 
paprsky 3“/8“

Rozměry: délka 2440 mm, šířka 900 mm, 
výška 1168 mm, sedlo 675 mm, světlá výška 
115 mm, rozvor 1705 mm, úhel řízení 34°, 
stopa 142 mm, nádrž 18,9 l, olejová náplň 
4,7 l, udávaná spotřeba 6,3 l/100 km

Objem 1250 cm3

Výkon 96 kW/125 k

Točivý moment 111 Nm@7250

Hmotnost 302 kg (provozní)

Cena 18 096 Eur (cca 460 000 Kč)

TECHNiCKé úDAjE

V-Rod už harlejákům nevadí

Vojta Vavřina
Prodejce motocyklů, 
Harley-Davidson Praha

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Jak si v současné době 

stojí prodeje V-Rodů ve 
srovnání s ostatními modely 
H-D?
Touringy to samozřejmě ne-
jsou, ale nedá se říct, že by se 
neprodávaly nebo prodáva-
ly nějak špatně. V-Rody mají 
vlastní klientelu, která se zase 

dělí do skupin. Nejlépe se pro-
dávají Night Rody a Muscly. 
Kupují si je lidé, kteří přechá-
zí ze supersportů a superbiků. 
Je jim většinou mezi sedma-
dvaceti a pětatřiceti. Zablbnou 
si, spálí několik pneumatik, 

a když přežijí, koupí si pak na 
stáří nějakého toho Touringa. 
Klasického V-Roda si kupují 
nejvíce milovníci naleštěných 
mastodontů, kteří trošku za-
spali dobu a najednou objevují 
kouzlo asfalt trhajících power-

cruiserů. Nebo taky lidé, kteří 
mají nějakého velkého Harleye 
a chtějí k němu něco jen tak na 
lítačku.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 V dnešní době už V-Ro-

dy disponují luxusní nadíl-
kou výkonu i krouťáku. Jsou 
ještě tací, kteří si u vás ne-
chávají výkon motoru Revo-
lution zvyšovat?
Tahle módní vlna už pominu-
la. Dnes už je ten počet koní 
opravdu dostačující. I když tře-
ba takové přeplňování kompre-
sorem… Jestli ale něco pořád 
zákazníkům ladíme, je to zvuk.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Ještě se setkáváš s ná-

zorem, že V-Rod není žádný 
Harley?
Už roky ne. V tomhle ohledu 
se už vody výrazně uklidnily. 
V-Roda si totiž nakonec koupi-
la i spousta skalních, třeba jako 
druhou motorku domů. 
 zpovídal Ondřej Hrůza (na fotce vlevo)

V-Roda považuji za 
své životní dílo

Peter-Michael Keppler
Vývojář a konstruktér, hnací 
motor projektu V-Rod, ředitel 
plánování nových produktů 
Harley-Davidson Motor 
Company a manažer výroby 
modelové řady VRSC

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

prozradit, co předcházelo 

představení prvního prototy-
pu VRSCA v roce 2001?
Historie V-Rodu byla velmi slo-
žitá a sahá až do první poloviny 
devadesátých let. V té době vr-
cholila první vlna powercruise-
rů. Véčkové čtyřválce Yamaha 
V-Max, Honda Magna, Suzu-
ki Madura nebo řadový čtyřvá-
lec Kawasaki 900 Eliminator se 
staly velkými hity a Harley na 
ně dlouhodobě neměl odpověď. 
Ale zákazníci na ni čekali. Aby 
si Harley upevnil svou pozici na 
trhu, musel přijít se zcela novou 
koncepcí motoru. Tehdejší ve-
dení však chtělo po svých inže-
nýrech ze závodního oddělení 
takřka nemožné – postavit mo-
tor, který půjde použít v běžném 
provozu, bude mít stejný nebo 
vyšší výkon než konkurence, ale 
zachová si všechny vlastnosti  

Hlavním poznávacím znamením, 
které na první pohled rozlišuje 
starého V-Roda od nového, je 
zadní partie. Otázkou je, zda 
zrovna tenhle „redesign“ je 
posunem dopředu...

  pokračování na str. 21 

Nová zadní partie má působit sportovněji a rychleji, 
velkou parádu dělají kola Split

Novým designovým prvkem je hliníkový 
štítek nad světlem

Revolution – nebývale 
povedený agregát 
s rozvodem 2x OHC


