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TEST

Letos mi v redakci nastaly 
krušné časy. Deset let se 
mi do „královské“ katego-
rie chopper & cruiser ni-

kdo nemontoval, protože křižní-
ky silnic pánům kolegům prostě 
nevoněly. Byly na ně zbytečně 
těžké, málo výkonné a totálně 
nesportovní. Ale jak nám chlapci 
stárnou nebo co, začali i klidněj-
ší jízdě ve vzpřímeném posazu 
přicházet na chuť. A především, 
jde-li o značku Harley-David-
son. Světe, div se! Dokonce i to-

tální bezmozek a street� ghter 
Kuba se teď hlásí na testy Har-
leyů. A kdo mě nejvíc překvapil, 
byl Honzis, náš hlavní pan test-
man a ortodoxní okruhář. Ten se 
dokonce při své vytíženosti jed-
noho večera obtěžoval a napsal 
mi sms tohoto znění: „Na tech 
Harleyich neco je. Nevim proc, 
ale asi tomu zacinam prichazet 
na chut!“ On se k tomu určitě ne-
přizná (hlavně ne doma, protože 
by mu Kytí obratem koupila pan-
to� e a houpací křeslo), ale pokud 
přepis této sms v testu zůstane, 
pak je to pro vás důkaz, že to 
s tou cenzurou v ČMN není zas 
tak hrozný. Prostě získat dneska 
H-D na test je boj a já jsem rád, 
že se mi tentokrát podařilo vy-
bojovat právě Switchbacka.

Síla vzpomínek
Proč? Už první setkání s tím-
to motocyklem ve mně vyvola-
lo vzpomínky na dětství. Ihned 
jsem si vzpomněl, jak jsem 
každý víkend toužebně očeká-
val, až se údolím řeky Svitavy 
ozve dunění vidlicového dvou-
válce spojené s hlasitou mu-
zikou. Pak jsem visel na plotě 
naší zahrady a koukal, jak ko-
lem majestátně projíždí moto-
cykl s velkým předním plexi, 
bočními kufry a chromovaný-
mi doplňky. Děda mi říkal, že 
to je „hárlej“, a to slovo neo-
pomněl vyslovit s až nábožnou 
úctou v hlase.

Tehdy jsem ještě vůbec netu-
šil, že tohle je tzv. „unroglajda“, 
tedy válečný Harley 750 WLC 

totálně přestavěný podle fotek 
Electry Glide nebo Duo Glide, 
a že na něm sedí jistý Luboš Ve-
selý, který se mi stane jedním 
z velkých vzorů a se kterým za 
deset let začnu sdílet členství ve 
stejném klubu. A ta jeho „unro-
glajda“, na které mimochodem 
jezdí dodnes, vypadá přesně 
takhle. Jako byste vzali Electru 
nebo Road Kinga a celý moto-
cykl zúžili, zkrátili, zeštíhleli. 
A přesně o tomhle je i zbrusu 
nový Switchback.

Na fotkách bez jezdce se ne-
zdá, ale v reálu je o poznání 
menší a lehčí (nejen opticky). 
Na majestátnosti a eleganci do-
spělého touringu mu to však 
vůbec neubírá.

Příklad čistoty 
a jednoduchosti
Když jsem zjara testoval Sof-
tail Blackline, říkal jsem si, že 
víc zjednodušit motorku (sa-
mozřejmě v rámci zachová-
ní všech životních funkcí) už 
snad nejde. Ovšem „čištění“ 

všech velkých stavebních ka-
menů od zbytečností a jejich 
zjednodušování nebije na Sof-
tailu do očí tak, jako u Dyny 
upravené jako touring.

Pořád platí stará pravda, že 
v jednoduchosti je krása. Jeden 
majestátný výfuk, jen jedno 
přední světlo, jednoduché jed-
nobarevné lakování doplně-
né pouze kovovým znakem na 
nádrži, který je replikou H-D 
emblémů z přelomu 50. a 60. 
let. Lakovanou plochu kufrů 
„rozbíjejí“ pouze chromova-
né zámky. Mimochodem když 
jsme u těch kufrů, tak ty bych 
viděl jako velmi dobře zvlád-
nutý designérský oříšek. Jsou 
dostatečně velké, abyste do 
nich nabalili věci na delší ces-
tu, ale přitom padnou jinak re-
lativně malému motocyklu (ve 
srovnání s ostatní konkurencí, 
která se pod nádrží pyšní mo-
tory s objemem nad 1600 cm3) 
jako ulité.

Žádné hrazdy s přídavnými 
světly, žádné svítící lišty, chro-

mované ohrádky a masivní chro-
mované díly s nápisy Live to Ride 
– Ride to Live. To už je dnes ab-
solutně pasé! Designéři si radě-
ji pohráli s jinými detaily, jako 
je kombinace přední zakrytova-
né vidlice a chromovaných sta-
rodávných krytů zadních tlumi-
čů. Znalci motocyklové historie 
v tom určitě poznali vzpomín-
ku na legendární podvozky FLH 
z konce padesátých let. Ostatně 
právě v souvislosti s nimi poprvé 
zazněl i název Electra Glide.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Harley-Davidson 

FLD Dyna Switchback 

Motor: čtyřdobý, vzduchem chlazený 
dvouválec V45°, OHV/2, vrtání × zdvih 
98,4 × 111,1 mm, kompresní poměr 9,6:1, 
vstřikování ESPFI, elektronicky řízené přívěry 
výfuků, nový systém výfuku 2-1 + tlumič 
„Straight Cut“, elektrický startér, šestistupňová 
převodovka, sekundární převod ozubeným 
řemenem s kevlarovými vlákny

Podvozek: rám Dyna svařovaný z ocelových 
trubek, vpředu teleskopická vidlice, vzadu 
ocelová kyvka a dva postranní tlumiče, brzdy 
Brembo s ABS vpředu kotouč ∅ 292 mm, 
čtyřpístkový třmen, vzadu kotouč 
∅ 292 mm, dvoupístkový třmen, pneu 
Dunlop vpředu 130/70B18, vzadu
160/70 B 17, litá hliníková kola s pěti 
paprsky

Rozměry: délka 2360 mm, sedlo 695 mm, 
rozvor 1595 mm, úhel řízení 29,9°, stopa 
148 mm, světlá výška 110 mm, nádrž 
17,8 l, olejová náplň 2,8 l, udávaná 
spotřeba 5,6 l/100 km

Objem 1691 cm3

Výkon neudán

Točivý moment 126 Nm@3500

Hmotnost 330 kg (provozní)

Cena 17 100 eur (cca 425 000 Kč)

Ondřej Hrůza
ondrej@cmn.cz

foto: Jan Rameš

Dva v jednom
Konstruktéři z Milwaukee už dlouho nepřišli s ničím zásadním, 
protože to po nich vlastně ani nikdo nechce, ale každý rok dokážou 
něčím překvapit. Největším překvápkem letošního pozdního léta 
byla určitě tahle Dyna 2012. Malá, mrštná klasika a komfortní 
cestovní cruiser v jednom.

Na první pohled dává 
dojem velkého touringu

Plexi je majestátné a praktické, na 
přerostlíky však nefunguje

Unroglajda! To je podoba, co? 
A při tom je mezi nimi rozdíl 50 let!
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Nádech hotrodu
Než se dostanu k nejzajímavěj-
ší vlastnosti Switchbacka, musím 
se rozhodně pozastavit u absolut-
ní designové špičky, kterou jsou 
u tohoto modelu kola. Už jsem 
na ně slyšel tolik názorů, že si teď 
na sebe prostě musím vzít břeme-
no osvěty. Většina lidí tvrdí, že ta 
kola jsou absolutně děsivá a sly-
šel jsem už i takové názory, že 
si někdo odmítá koupit Switch- 
backa právě jen kvůli těm „od-
porným“ kolům, která jsou jako 
z nějakého trakaře nebo míchač-
ky. Absolutní omyl, přátelé! Před-
lohou těchto kol rozhodně neby-
la kola ze zemědělského stroje, 
ale naopak první a dnes kultov-
ní dragsterová a hotrodová litá 
automobilová kola značek Cra-
gar a Halibrand. Kola, jejichž de-
sign je totálně nadčasový, vyrábí 
se dodnes a jezdil na nich i zele-

ný Ford Mustang v legendárním 
snímku Bullittův případ.

Právě detaily, jako jsou tato 
kola, Harley neustále odstře-
luje konkurenci. Můj osob-
ní názor je, že se tyto „liťáky“ 
stanou velmi vyhledávaným ar-
tiklem mezi staviteli a úpravci  
motorek. 

Jednostopý Transformer
Test Switchbacka jsem nazval 
„dva v jednom“ a hlavním důvo-
dem k tomu určitě nebylo cpát 
vám, jaké kafe ráno piju. Switch- 
back je totiž celkově velmi chyt-
ře vymyšlen a jeho hlavní deví-
zou je možnost rychlé přestavby 
nákladního touringa na elegant-
ní retro klasiku. Stačí jen sun-
dat kufry a plexi. Nebo jen kuf-
ry, prostě dle libosti. Důležité je, 
že si v obou verzích zachovává 
svou eleganci. Taková přestavba 
mi trvala přesně 35 sekund! 

Těžko říct, která z obou variant 
mě bavila víc. Plexi je na cestová-
ní určitě velmi praktická věc, ale při 
mé výšce bylo tohle originální při 
vyšších rychlostech spíš pro zlost. 
Zvedalo mi proud vzduchu přímo 
do obličeje, takže když jsem ma-
zal po dálnici směr Beroun, bylo 
to, jako by mě fackovali, a nezbylo 
než se krčit. Rozhodně se mi jezdi-
lo lépe bez něj. Ale to proto, že bylo 
nádherně a po dešti ani památky.

V jízdě s kufry a bez nich 
bych rozhodně nějaký zásad-
ní rozdíl neviděl. Spíš je pocito-
vý. Pokud si Switchbacka kou-
píte, jeďte ho poprvé vyzkoušet 
do nějaké zatáčkové oblasti bez 
kufrů. Zjistíte, že kombinace kol 
17“ vzadu a 18“ vpředu na pneu- 
matikách se spíše nižším profi-
lem vám umožňuje jít do celkem 
nečekaných náklonů v zatáčkách 
a vůbec se nemusíte bát sportov-
ního pojetí jízdy. Až pak nasadí-
te kufry a uděláte z celkem hra-
vé Dyny „těžkou vozbu“, budete 
jezdit úplně stejně bez pocitu, že 
je něco špatně a že na sport není 
tahle motorka stavěná. Pravda 
však je, že právě možnost spor-
tovní jízdy a celkově hravější 
podvozek je tím nejzásadnějším 
rozdílem mezi Dynou Switch- 
back a třeba Road Kingem.

Touring na hraní
Mám-li být realista, tak se mi 
v případě Switchbacka opravdu 
jen velmi těžko bude psát slov-
ní spojení „sportovní touring“. 
Toho si představuju kapánek ji-
nak. Na druhou stranu při tes-
tování jsem měl možnost takřka 
absolutního srovnání, protože 
jsem střídal Switchbacka s Road 
Kingem Classic. A zjistil jsem, že 
oproti Road Kingu je tenhle malý 
touring (pozor, to já mu jen tak 
říkám; podvozkem, motorem, 
nádrží a dalšími komponenty pa-
tří Switchback pořád do modelo-
vé řady Dyna!) opravdu na hraní. 
Switchback má sice jen o nece-
lých 40 kg „mokré“ váhy méně 
(330 kg proti 368 kg), ale tím, že 
má úplně jinou koncepci podvoz-
ku, je s Road Kingem absolutně 
nesrovnatelný. Jezdí se na něm 
prostě úplně jinak.

Oba motocykly spojuje stejný 
vidlicový dvouválec Twin Cam 
103 o objemu 1691 cm3. U Road 
Kinga se chová spíš rozvážně, 
kdežto u Switchbacka je jak utrže-
ný ze řetězu. Ten rozdíl ve zrych-
lení a chuti jít do otáček vypadá 
spíš tak, jako by byl mezi oběma 
motocykly váhový rozdíl snad 
metrák. Za to ale můžou rozdíl-
né převodové poměry. V přípa-
dě Dyny s kratšími rychlostmi se 
prostě počítá s tím, že se bude víc 
točit, a tudíž i víc řadit.

Jako na Sportsteru
Zvyknout si na ostřejší motor 
u motocyklu, který ve vás evokuje 
spíše pomalé, kochací toulání kra-
jinou, byl celkem oříšek. Všechny 
velké touringy jsou totiž většinou 
hodné, klidné a někdy až zbyteč-
ně mdlé. To Switchback tedy roz-
hodně ne. Hned, když jsem si za-
čal trošku hrát s otáčkami motoru, 
jsem měl pocit, že tam konstrukté-
ři zapomněli dát silentbloky. Mo-
torka se rozvibrovala a rozehrá-
la a obrazy ve zpětných zrcátkách 
ztratily pevné obrysy. Ale jízda se 
Switchbackem byla prostě radost. 
Velké mastodonty s velmi nízko 
posazeným těžištěm může člo-
věk do zatáček pouze jaksi navá-

dět, kdežto Switchbacka tam pošle 
úplně stejně jako třeba Sportstera. 
A když ho chcete položit do zatáč-
ky, tak ho prostě položíte. Ono se 
to nezdá, ale s tímhle podvozkem 
je mezi stupačkou a asfaltem neče-
kaně hodně místa.

Ostatně lehce sportsterový do-
jem jsem měl i z pozice jezdce. Na 
motorku totiž můžete nakrásně 
namašlit velké, pohodlné stupač-
ky a širší řídítka, jenže s velikostí 
rámu i výškou sedla prostě nic ne-
uděláte. Proto je posaz víc Dyna 
než Touring.

Kapesní cesťák
Zvykal jsem si dlouho a učil se 
přeházet si to všechno v palici. 
Když se to pak povedlo, byla jíz-
da se Switchbackem po silnič-
kách v okolí Karlštejna jedním 
velkým zážitkem. Fakt je, že jsem 

musel hodně řadit. Podstatně víc 
než s jinými velkými dvouvál-
ci na stejné trase. Ale nevadilo 
mi to.

Myslím, že Harley tímto mode-
lem opět odstartoval zcela novou 
motocyklovou kategorii. Stejně 
jako před deseti lety s V-Rodem 

došlo k celosvětovému znovu-
zrození třídy Power Cruiser, teď 
to vypadá na vznik kultu „kapes-
ních“ touringů…  

Moto do testu zapůjčila 
firma Harley-Davidson Česká 
republika.
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Vzpomínka 
na Duo Glide

Touring na sportovním 
podvozku

Jednoduchá klasika 
i těžká vozbaHarley-Davidson FLD Dyna Switchback

PoglaJDovaNá uNra aliaS uNroglaJDa
Stejně jako mě, musí nová Dyna Switchback chytnout za srdce 
každého starého bikera, který zažil dobu motorkářského tem-
na, které tu panovalo od roku 1948 až do revoluce v osmdesá-
tém devátém. Jak už jsem zmínil na začátku testu, Switchback 
prostě ze všeho nejvíc připomíná tzv. unroglajdy, tedy stroje, 
které si stavěli a upravovali členové Harley klubů především ve 
východním bloku.
Nové Harleye nikde za oponou koupit nešly, a pokud se sem ně-
jaké dostaly, tak na ně zase nešly sehnat díly. Takže se jezdilo na 
různě upravených modelech WLA a WLC 750 s plochými hlava-
mi a rozvodem SV. Několik stovek těchto motocyklů tu zůstalo 
po druhé světové válce v rámci akce UNRRA. Proto se jim také 
dodnes říká „unra“ nebo „unrovka“. Každý jezdec si takovou 
unru opravoval i upravoval svépomocí a každý chtěl, aby se ně-

čemu blížila. První čopráci se je snažili maximálně připodobnit 
velkým Softailům, ale většina harlejáků vždycky nejvíce toužila 
po vlajkové lodi jménem Electra Glide (čti elektra glajd).
Poté, co se u nás v šedesátých letech promítal americký snímek 
Modrá Electra Glide, došlo v přestavbách motorek k celorepub-
likové revoluci. Snad každý chtěl mít na své unře velké plexi, 
typické „sloní uši“ (kapotáž před řídítky) jako na velké Elektře. 
Výjimkou nebyla ani autorádia, reproduktory, spousta přídav-
ných světel, opěrky, antény… A samozřejmě velké boční kuf-
ry, které se dělaly z lecčehos. Třeba z upravených plastových 
rezervoárů z WC! Takto přestavěnému vojenskému veteránovi 
se pak říkalo „poglajdovaná unra“ nebo taky „unroglajda“. Pár 
kousků těchto pamětníků doby můžete potkat na českých sil-
nicích ještě dnes.

verDiKT
Harley-Davidson 
FlD Dyna Switchback
Motor 8/10
Podvozek 8/10
Brzdy 7/10
Ovladatelnost 7/10
Město 7/10
Cestování 8/10
Sport 4/10
Výkon/Cena 7/10
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inzerce

V zatáčkách je Switchback 
jako ryba ve vodě

Po odstrojení je ze Switchbacka 
parádní, čistá klasika

Účel světí 
prostředky, 
na motorce 

zůstalo jen to 
nejdůležitější

Sundat kufry i plexi zabere díky 
jednoduchému systému „zámků“ 

kolem půl minuty


