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Fat Boy, Electra Glide nebo 
Sportster, to jsou všechno 
jména, která jednou na-
jdeme vytesaná do skály 

historie motocyklismu. Kdybys-
te ale tyhle motocykly doplnili 
o Road Kinga, postavili je před 
stovku laiků a řekli jim, že jen je-
den ze strojů je Harley-Davidson 
a ať určí, který to je, vsadím se, 
že devadesát z nich ukáže prá-
vě na „rouďase“. Z něj ten duch 
H-D úplně čiší všemi póry, když 
si ho prohlížíte v detailech, ne-
najdete nic, co byste mohli hanit. 
Tohle není jen tak ledajaký crui- 
ser, tohle je H-D řady Touring, ces-
ťák, který může vypadat jako He-
ritage Softail nebo Dyna Switch- 
back, ale po svezení poznáte, že 
není. A navíc, Road King je sice 
v nabídce „teprve“ od roku 1984 
(řekněte to před nějakou japon-
skou motorkou a dostane infarkt 

rozvoďáku), ale podívejte se na 
něj, podívejte se na úplně první 
Electra Glide z roku 1965, a jste 
doma z Milwaukee hned. Jestli 
je něco totální klasika mezi ces-
tovními Haryky, je to právě Road 
King.

Kouzlo bílé perleti
„Když jsme pořizovali předváděcí 
motorky, báli jsme se, jestli Road 
King v té bílé perleti nebude moc 
metrosexuální,“ přiznával mi Mi-
chal Fric, marketingový manažer 
českého zastoupení amerického 
železa. Ne, Majkle, není, v té bílé 

perleti je Road King prostě boží! 
Je to, jako když někam přiletí an-
děl. Kdo si tuhle motorku pořídí 
v černé, je barbar, a kdo v černo-
stříbrné, je jen o trochu menší 
barbar. Modročernou beru na 
milost, ale jen jako krizovou vari-
antu. Bílá perleť, bílé boky pneu- 
matik, samý chrom a majestátní 
rozměry. Kdyby papež jezdil na 
motorce, bude to bílý Road King. 
Jednostopý papamobil.

Přijďte blíž, no ještě blíž, a pro-
hlédněte si každičký kousek té-
hle motorky. Nikdy jsem s ame-
rickými věcmi neměl zkušenost, 

že by byly nějak extra dotažené, 
pamatuji si jeden drahý luxus-
ní bourák, který měl pod plas-
tovým krytem motor zpracova-
ný hůř, než kdyby ho vyráběli 
v Rusku v kamenolomu, ale tady 
mi sklaplo. Byl jsem sám na sebe 
pyšný, když jsem objevil kousek 
zeleného drátku čouhajícího asi 
tři milimetry z bužírky. Nemusí-
te být fandové značky, ale musí-
te respektovat, že tohle je prostě 
krásně udělaná motorka.

Tady se hraje na detaily, kte-
ré v „nižších“ třídách H-D ne-
jsou. Motor sám o sobě by stál za 
to, aby měl na zimu své místo ve 
vitrínce (a to já bych v obýváku 
zrovna americký vzducháč nor-
málně mít nemusel). Roztomi-
le vypadají náznaky žebrování 
na krytech kliky a převodovky, 
motor je tak akorát kombinova-
ně černý a lesklý, aby z toho oči 
přecházely a ještě to nebyl kýč. 
Chromy jsou bezvadné, však 
je také kovaný harlejář kolega 
Hrůza hned nadšeně obskako-
val: „Divej, to jsou chromy. To už 
dneska v Evropě neuděláš, to je 
tutově z Číny, tam ještě valijó ty 
kyanidy, žádný hygienický nor-
my…“ Tolik humorná (doufám) 
vložka.

Tak trochu jiný Touring
Road King je v řadě Touring ta-
kový trochu exot. Protože Tou-
ringy, to jsou jinak samé „glaj-

dy“, jedna Street Glide a tři 
Electry různé úrovně, tedy velké 
kapotované motorky s pevnými 
kufry. Opravdové lodě, u nichž 
si pořádně musíte rozmyslet, 
než zajedete třeba jen do trávy. 
Už jen zvednutí ze stojánku vy-
žaduje speciální fyzickou přípra-
vu, a jízda rychlostí chůze v ji-
ném než přímém směru je také 
dobrodrůžo, pružně uložená ří-
dítka tvrdě zápasí s vůlí čtyř me-
tráků železa zváhnout se tu dole-
va, tu doprava.

Road King je z jiného těsta. 
Sice váží málem to, co Electra, 
ale ovladatelností připomíná 
spíše Softaily. Prostě s sebou ne-
taháte spoustu kil v kapotách 
a pod nimi (kdo někdy nahlé-
dl pod „batwing“ u Electry, ví, 
o čem je řeč, a to to vše nesete 
vlastně na řídítkách!), jen jedno 
plexi a tři světýlka vepředu. Mi-
mochodem „rampa“ se rozsvěcí 
parádním chromovaným přepí-
načem, prostě hra detailů…

Mírně zklamaný jsem však byl 
z kufrů. Jo, kufry, ne brašny, přes-
tože se tak tváří – pod koženým 
povlakem se schovává plastová 
kostra. To mi přijde velice vtipné 
a praktické, ale problém mám se 
zapínáním. Že se nedá nikterak 
uzamknout, oukej. Ale vadí mi, 
že u motorky, která je samý kov 
a kůže, u které si říkáte, jaká je to 
poctivá práce, najednou zjistíte, 
že to zapínání pomocí pásků je 
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Silnic král

Nový Road King pro rok 2012 dostává konečně také velký motor Twin Cam 
103, tedy na naše téměř sedmnáctistovku. Podívejte se ale na tu motorku 
– já myslím, že i kdyby v ní tepal třeba jen půllitr, své zákazníky by si našla. 
Tohle je skutečná Americká krása.

H-d FLHrC road King Classic

Motor: čtyřdobý, vzduchem chlazený 
dvouválec Twin Cam 103 V45°, OHV/2, 
vrtání × zdvih 98,4 × 111,1 mm, 
kompresní poměr 9,6:1, vstřikování 
ESPFI, elektrický startér, šestistupňová 
převodovka, sekundární převod řemenem

Podvozek: ocelový rám, vpředu 
teleskopické vidlice, vzadu ocelová kyvná 
vidlice se dvěma postranními tlumiči 
s dofukováním, brzdy s ABS vpředu 
2 kotouče, vzadu kotouč, všude 
čtyřpístkové třmeny, pneu Dunlop D407 
vpředu 130/90B16, vzadu 180/65B16, 
vyplétané ráfky

Rozměry: délka 2400 mm, sedlo 735 mm, 
rozvor 1625 mm, úhel řízení 26°, stopa 
170 mm, světlá výška 146 mm, nádrž 
22,7 l, olejová náplň 3,8 l, udávaná 
spotřeba 5,6 l/100 km

Objem 1690 cm3

Výkon neuveden

Točivý moment 134 Nm@3500

Hmotnost 386 kg (provozní)

Cena 22 512 Eur (cca 560 000 Kč)

TECHNiCKé údajE

Brašnám nikdy neodpustím, že mají plastové přezky, 
byť umně skryté. Jsem prostě puntičkář...
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jen atrapa, pod kterou se skrý-
vají dvě prachobyčejné plastové 
zacvakávací spony. „A to bys to, 
Honzisu, chtěl vždycky rozepínat 
jak batoh do školy?“ ptal se mě 
Hrůzič, když slyšel, jak brblám 
o šlendriánech. Ondráši, mno-
hem radši. Je to prkotina, je to 
určitě praktičtější, ale řekněte 
sami, na téhle motorce…

Pro slušně rostlé bikery
Road King je velká motorka pro 
velký kluky. Se svou trapnou fi-
gurou 173 cm/60 kg jsem občas 
cítil, že mé místo je spíše na se-
dátku spolujezdce. Mimocho-
dem díky tempomatu jsem se na 
něm i při provozu sólo také něco 
nacestoval a musím říct, že chce-
te-li jezdit hodně ve dvou, určitě 
vám ten vzadu bude vděčný, když 
koupíte Electru. Není to vyslove-
ně špatné, ale sedátko se směrem 

dozadu svažuje, a i když je cel-
kem prostorné a nohy máte ve-
lice pohodlně, měl jsem kolikrát 
pocit, že sjíždím dozadu. Řeše-
ním je pochopitelně namonto-
vat opěrku, ale ta zase zabije styl 
celého stroje. No prostě na kratší 
výlet bez poznámek, dovolenou 
bych vzadu ale trávit nechtěl.

Zpátky dopředu. Pozice řídí-
tek je typická pro Touringy, žád-
né „ruce vzhůru“, nýbrž pěk-
ně nízko. Pro moji postavu jsou 
možná pohodlnější ta vyšší řídi-
dla, právě jako má Switchback 
(měli jsme obě motorky v testu 
naráz, tak mohu přímo porovná-
vat), zde jsem měl občas dojem, 
že se musím trochu hrbit. Také 
na plotnách lépe spočinou delší 
nohy, pro moje krátké údy je při-
rozenější mírně ostřejší úhel po-
krčení (také tady mi lépe seděl 
Switchback). Což o to, na pravé 

straně si mohu nohu posunout 
tak, že mám chodidlo polože-
né jen napůl, ale vlevo v posunu 
brání kolébková řadička. Řeše-
ním by byla nahoru výklopná ta 
vlastní „šlapací“ část zadní polo-
viny řadičky – na dálnici, když 
člověk ví, že nebude sto kilomet-
rů měnit kvalty, byste si ji vyklo-
pili nahoru a mohli vesele šoupat 
nohama. Třeba už to výrobci do-
plňků nabízejí, jestli ne, už vím, 
na čem zbohatnu, haha.

Vítejte na palubě
Tyhle moje „výtky“ ale berte spí-
še jako postesknutí si nad tím, že 
mě příroda obdařila parametry 
závodníka na stopětadvacítce, 
protože pro už trochu vyšší lidi 
je Road King neuvěřitelně poho-
dlný gauč. Jo, sedlo, vidíte to – no 
prostě gauč.

Ale ten největší rozdíl proti 
Switchbacku i ostatním Hary-
kům z jiných řad poznáte při jíz-
dě. Jak ta je plavná! Zadní vzdu-
chem laditelné tlumiče i přední 
obrovská vidlice fungují, s při-
hlédnutím na váhu, velice pěk-
ně, vibrace od motoru cítíte jen 
vzdáleně a vy se cítíte skutečně 
jako kapitán na cruiseru alias 
křižníku. Velkém, zaoceánském, 
s několika palubami, kasinem 
a olivrejovanými číšníky, kte-
ří vám dolévají šampaňské, do-
kud vám konečně není víc zle 
z chlastu než z mořské nemoci. 
Ani na Electře jsem se necítil víc 
v pohodě, a to je co říct.

Protože u Electry pořád vní-
máte tu váhu, tady si na ni 
vzpomenete, akorát když se sil-
nice začne nebezpečně kroutit. 
Vzhledem k tomu, jak příjemně 
se „rouďas“ vodí, si totiž musí-
te v hlavě připomínat, že jede-
te na stroji, který i s vámi nemá 
daleko do půltuny. Prostě tady 
řešíte problémy dřív, než nasta-

nou, protože když už tyhle čty-
ři metráky železa dostanete do 
úzkých, nenaděláte s tím nic 
– zachovají se, jako byste tam 
ani nebyli. King je nebezpečný 
v tom smyslu, že je to tak poho-
dová motorka, až byste občas na 
tenhle fakt mohli zapomenout. 
Díky bohu brzdy standardně 
posílené o ABS fungují oprav-
du dobře.

Příjemné je, že velké plexi jde 
naprosto jednoduše sejmout bě-
hem pár vteřin, a to pak máte zá-
žitek z vyjížďky 100% nefiltrova-
ný. Kámoše ve skupině v tu chvíli 
začnete štvát ještě víc, protože 
pojedete ještě pomaleji (co já si 
zase od Kytí na CBR vyslechl…), 
ale za hezkého počasí v pěkné 
krajině nemůže být nic hezčího. 
Vrníte si svých osmdesát, narcis-
kové prohlížejí svoje odrazy ve 
všech těch chromech…

Když je 80 nejlepší
Tím nejlepším parťákem pro 
kochání se je nový motor. Až 
do loňska si Road King jako je-
diný z Touringů musel vystačit 
se starou šestadevadesátkou, le-
tos už je také „plnotučný“. Sto tři 
krychlových palců, 134 newton-
metrů, výkon podle tradic H-D 
zamlčený, neoficiálně něco přes 
70 koní. Žádné dělo na tu váhu? 
Divili byste se, jak svižně do-
káže tahle pětačtyřicetistupňo-
vá dvouventilová OHV klasika 
rozpohybovat takhle těžký ko-
los, i když superbike z Kinga sa-
mozřejmě nikdy nebude. Strach 
z toho, že byste někde byli brzdou 
provozu, rozhodně mít nemusí-
te. Na dálnici cvaknete tempo-
mat na sto čtyřicet, tón výfuků se 
ustálí na příjemném dunění a vy 
si jen musíte zvyknout na určité 
turbulence od plexi (já na to při-
šel, přicházejí odspodu a stačí si 
rukou krýt prostor nad koleny). 

Šlo by to ještě výrazně 
rychleji, ale komu by 
se chtělo…

Spíš se vám bude 
chtít jezdit pomalu, 
jak jsem již naznačil. 
Já se dostal do fáze, 
kdy mi kilo přišlo už 
jako neskutečný trap. 
Po městě bubly-bub-
ly šedesát na pětku, 
za cedulí mírně přidat 
plyn, v sedmdesáti za-
řadit šest, což signali-
zuje rozsvícení zelené 
šestky na tachometru, 
a pak už těch osmde-
sát, devadesát a hezky 
vykružovat po okres-
kách. V tomhle reži-
mu se ani nedostanete 

na Harleyem udávanou spotře-
bu, i když pod pět to také půjde 
špatně. Z motoru cítíte jeho sílu, 
ten velikánský objem, a mož-
ná právě to vás ukolíbává nato-
lik, že se plazíte jako teenager 
na stopětadvacítce. A je vám to 
úplně, ale úplně buřt. Náhodnou 
Avii v kopci smáznete otočením 
plynu a už si zase držíte vyhlíd-
kové tempo. Motor má síly dost, 
ale nepotřebuje ji projevovat, což 
je u cestovního cruiseru pozitiv-
ní vlastnost.

Skutečný road King
Jsem sice zastáncem hesla „když 
Harley, tak Fat Boy“, ale musím 
uznat, že Road King tuhle mou 
doktrínu silně naviklal. Dob-
ře, měl jsem štěstí na okolnos-
ti – bylo krásné časně podzim-
ní počasí, nikam jsem nespěchal 
a kromě nudných přesunů jsem 

absolvoval i pár krásných vý-
letů po vlastech českých. Kdy-
by lilo a já těch pět dní strávil 
popojížděním po Praze a cesta-
mi po dálnici a ještě ve stresu, 
že nestihnu uzávěrku, asi bych 
na „rouďase“ nevzpomínal tak 
nostalgicky. Ale historie nezná 
„kdyby“ a já si mohu jen po-
gratulovat, že se mi jej shodou 
okolností podařilo proklepnout 
v režimech, v nichž si zaslouží 
být proklepnut a v nichž jej jeho 
majitelé budou provozovat nej-
častěji. Akorát to cestování vy-
prahlou arizonskou krajinou 
v krátkých rukávech od svítá-
ní do soumraku jsem nezvládl. 
Ale něco vám řeknu, jestli ně-
kdy absolvuji Route 66, bude to 
na Road Kingu. V bílé perleti. 

Motocykl do testu zapůjčila 
firma H-d Czech republic.
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Je to Touring, 
ale ne Electra

Jedině v bílé 
perleti!

Rychle jezdit umí, 
jenže vy nechceteHarley-Davidson FLHRC Road King Classic

inzerce

KoNKurENCE NiKdy NESPí
Ani ta ve vlastním baráku. Harley totiž na-
bízí hned dva další motocykly podobného 
ražení z nižších řad: Heritage Softail 
Classic a Dyna Switchback. Oba jsou 
lehčí, levnější (i když Heritage jen sym-
bolicky) a mají také motor Twin Cam 103, 
byť mírně seškrcený. Skutečné cesťáky 
jako Road King to ale nejsou, spíš cruisery 
s cestovatelskou výbavou. A to je rozdíl.
Už rok útočí na pozice H-D další americ-
ký výrobce Victory se svým novým mode-
lem Cross Roads. Ten je podstatně mo-
derněji vybaven, motor má větší objem 
(106 cui.), výkon i krouťák (92 koní a 148 
newtonmetrů) a stojí o sto tisíc méně. Ani 
Evropa nechce přijít zkrátka, o luxusním 
cruiserovském cestování první třídou ví 
své mastodont Triumph Rocket III Tou-
ring s 2,3litrovým tříválcem disponujícím 
brutálním krouťákem 206 Nm. Je těžší, ale 
dáte za něj méně peněz.
O ceně už vůbec nemusíme diskutovat 
u japonských strojů, i když ty se do přímé-
ho boje moc nepouštějí. U „ladiček“ byste 
si museli dovybavit jinak skvělého deva-
tenáctistovkového Midnight Stara (zá-
klad za 400 tisíc), u Suzuki by vás totéž čekalo u klasiky s dragsterovým motorem 
zvané Intruder C1800RT. U Hondy nemáte dokonce na dovybavení co, bo vel-
kého cruisera už nějaký čas vůbec nenabízí. Jediným rekem, vrhajícím se do bitvy, 
tak je Kawasaki VN1700, a dokonce si můžete vybrat, jestli vzít verzi Light Tourer 
s brašnami, nebo Classic Tourer s pevnými kufry a opěrkou.

Bílá perleť, chrom, majestátní rozměry. 
Označení Road King je na místě

Tohle není cruiser, 
ale Harley řady Touring

Kde to jde, je použit motiv žebrování. 
„Rouďas“ je zpracovaný do detailu

Klasika H-D. Zapalko je bezklíčkové, stačí mít u sebe čip a otočit ovladačem...

Tohle není Road King, nýbrž první Electra Glide z roku 1965. Ta podoba...

H-D Heritage Softail Classic

Kawasaki 
VN1700 
Light Tourer

Victory Cross Roads 


