
dyÏ poãátkem dvacátého století
kutili jednadvacetilet˘ William S.
Harley a dvacetilet˘ Arthur Da-

vidson ve staré dfievûné kÛlnû na své
motorce, netu‰ili, jakou sv˘m poãínáním
spustí  lavinu… Na vrata kÛlny v‰ak jiÏ
tehdy vyryli nápis: HARLEY-DAVIDSON
MOTOR Co. Roku 1903 z nich slavnostnû
vytlaãili svÛj první závodní motocykl.
Mladíci, posedlí motocyklov˘mi závody,
se doãkali prvního úspûchu: jejich stroj
vyhrál roku 1905 patnáctimílov˘ závod
v Chicagu, a tak mohli ve své firmû
zamûstnat prvního dûlníka. UÏ v roce
1909 se poprvé objevuje moÏnost dostat
k H-D originální náhradní díly. Roku
1910 je poprvé pouÏito slavné logo Bar’n
-Shield a o rok pozdûji je zapsáno

Patentov˘m úfiadem Spojen˘ch státÛ
americk˘ch.

H-D VE VÁLKÁCH
JiÏ v roce 1918 byla skoro polovina mo-
tocyklÛ H-D vyrobena pro potfieby ame-
rické armády. Odhaduje se, Ïe na konci
první svûtové války tvofiily vût‰inu z 20
tisíc armádních strojÛ motocykly Harley
-Davidson. Na této motorce vjel také –
jako první Ameriãan – poruãík Roy Holz
do poraÏeného Nûmecka.
V roce 1941 vstoupily USA do druhé svû-
tové války na váleãn˘ch modelech H-D.
Oblíben˘ byl zejména unikátní model XA
750 pro nasazení v pou‰ti. Bûhem druhé
svûtové války vyrobil Harley-Davidson
devadesát tisíc motocyklÛ pro váleãné

úãely. Po skonãení války zÛstalo mnoho
z nich v Evropû, kde byly nadále pouÏí-
vány desítky dal‰ích let k bohulib˘m
mírov˘m vyjíÏìkám.

ZLATÁ LÉTA
S érou beat generation a hippies v pade-
sát˘ch a ‰edesát˘ch letech 20. století se
souãasnû zrodil i nepfiehlédnuteln˘ kult
Harley-Davidson, kter˘ – navzdory tomu,
Ïe hvûzda hipíkÛ dávno pohasla – trvá
u nûkteré ãásti populace dodnes.
I nesmrteln˘ Elvis Presley neodolal
a s chutí si zapózoval (roku 1956) na
modelu KH 1956 pro titulní stránku
motoristického ãasopisu The Enthusiast.
V roce 1957 pfiinesl model Sportser
motor 901,3 ccm, tedy první superbike.
V roce 1965 je model Duo Glide  vystfií-
dán modelem Electra Glide, kter˘ se stal
– díky mnoha úspû‰n˘m americk˘m fil-
mÛm – svûtov˘m kultovním pfiedmûtem!

EASY RIDER      
Chromovaná nádhera motocyklÛ Harley
-Davidson zaplnila kouzlo stfiíbrn˘ch plá-
ten. Kultovním filmem se stala pfiedev‰ím
Bezstarostná jízda (Easy Rider) reÏiséra
Dennise Hoppera z roku 1969 s Peterem
Fondou (nejménû slavn˘m pfiíslu‰níkem
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Vlci a harleyáři
„Orel a vlk jsou symboly svobody a volnosti. Proto se jimi
zdobí vyznavaãi motocyklÛ Harley-Davidson,“ fiekl mi na na‰í
brnûnské zahradû nad ‰álkem ãaje jeden z nejlep‰ích americ-
k˘ch ultramaratoncÛ a pravovûrn˘ „harleyáfi“ Tom Possert.
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Vlci
nechybûjí
v Ïádné
formû ani
v autorovû
‰atníku
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rodinného hereckého klanu Fondov˘ch)
a zaãínající hereckou superhvûzdou
Jackem Nicholsonem. Dva hipíci, projíÏ-
dûjící Amerikou na siln˘ch strojích, ktefií
se setkávají s dobrosrdeãností i nepfiátel-
stvím sv˘ch usedl˘ch spoluobãanÛ, nad-
chly a zlomily divákÛm srdce takfika na
v‰ech kontinentech.        
Od tûch dob se motocykly Harley-
Davidson objevily na plátnû nesãíslnû-
krát. Zdafiilé i ménû zdafiilé kopie v‰ak jen
stûÏí mohou zastínit originál a laÈku, kte-
rou snímek Easy Rider kdysi nasadil…

OREL KROUÎÍ SÁM
V roce 1977 pfii‰la znaãka H-D s nov˘m
modelem FXS Low Rider s nízk˘m pose-
zem a s fiídítky v dragsterovém stylu.
V roce 1981 se skupina H-D MC od‰tû-
pila od koncernu AMF a nov˘m logem
se stal „Eagle Soars Alone“ – Orel krouÏí
sám. V roce 1983 byl zaloÏen Harley
Owners Group – nejvût‰í motocyklová
organizace svûta, která jiÏ v roce 2000
mûla více neÏ pÛlmilionovou ãlenskou
základnu. Roku 2003 oslavili harleyoví
nad‰enci sté v˘roãí zaloÏení své uctívané
znaãky. 1. ãervna 2006 byla v Milwaukee
ve Wisconcinu zahájena v˘stavba muzea
Harley-Davidson.

VLâÍ MÓDA
Vyznavaãi motocyklÛ Harley-Davidson si
potrpí na charakteristickou image, na
módní doplÀky i rázovité obleãení.
Módní návrháfii (a ‰perkafii) samozfiejmû
zavûtfiili pfiíleÏitost a nezaváhali. A na
sv˘ch v˘robcích pochopitelnû popfiáli
místo erbovním symbolÛm svobody
a volnosti: orlÛm a vlkÛm. Krále oblohy
i impozantní psovité ‰elmy tak objevíme
na triãkách, mikinách, vestách i bundách.
Samozfiejmû je najdeme i na originálních

ná‰ivkách a nálepkách. Navíc motorkáfii
si jimi s oblibou nechávají zdobit i své sil-
né stroje (zejména americkou retu‰í). Vlci
a orlové na nás hledí i z hrníãkÛ, cestov-
ních termohrnkÛ a z termosek… A samo-
zfiejmû nechybí ani na klíãenkách a plas-
tov˘ch figurkách – talismanech.
Svou ‰anci vytu‰ili také v˘robci ‰per-
kÛ: vlãími a orlími symboly zdobí
prsteny, náramky, pfiívûsky, broÏe, bola
a spony na opasky (ãasto se pfiitom
nechávají inspirovat i napfiíklad ‰per-
kafisk˘m mistrovstvím indiánsk˘ch
umûlcÛ z kmene Navaho).
Harleyáfii si rovnûÏ potrpí na zdobení tûla
tetováním. Na letních motorkáfisk˘ch sra-
zích mÛÏeme sledovat pod ‰ir˘m nebem
originální vernisáÏ na opálen˘ch tûlech:
z bicepsÛ i zad na nás vrãí vlci a roztahu-
jí kfiídla orli bûlohlaví… 

IRONIE
Je charakteristickou ironií osudu, Ïe se

vlci a orlové stali obdivovan˘mi symboly
v dobû, kdy jejich poãetní stavy byly kvÛ-
li (ne)lidskému pronásledování a barbar-
skému hubení dramaticky zdecimovány.
O vlãí genocidû jsme se jiÏ zmiÀovali
mnohokrát. O mnoho lépe na tom v‰ak
nebyl ani orel bûlohlav˘ (Haliaeetus leu-
cocephalus), impozantní dravec (délka aÏ
81 cm a rozpûtí kfiídel aÏ 2 m). PfiestoÏe
je symbolem Spojen˘ch státÛ americ-
k˘ch, Ameriãané se k nûmu uctivû roz-
hodnû nechovali: nejenÏe niãili jeho
Ïivotní prostfiedí, pfiedev‰ím jej napros-
to bezohlednû hubili. Teprve pfiísná
ochrana orlÛ bûlohlav˘ch zajistila zá-
chranu tûchto pfiekrásn˘ch dravcÛ. (Na
Alja‰ce a v západní Kanadû se na‰tûstí
tûmto orlÛm dafiilo vÏdy dobfie.)
Zajímavostí je, Ïe charakteristické ãerno-
bílé opefiení mají tito dravci teprve ve
vûku pûti let; mlad‰í ptáci jsou hnûdí
(proto je nezku‰ení pozorovatelé nûkdy
povaÏují za orly skalní). Orli bûlohlaví
dávají pfiednost bfiehÛm jezer, fiek i mofi-
skému pobfieÏí, ponûvadÏ se Ïiví pfiede-

v‰ím rybami. Na podzim se tito orlové
shromaÏìují u nûkter˘ch fiek (napfiíklad
u fieky Chilkat na Alja‰ce), kde loví táh-
noucí lososy (na pomûrnû malém úseku
fieky se tak mohou shromáÏdit i tisíce
orlÛ bûlohlav˘ch). (Îiví se nejen lovem,
ale ãasto i pabûrkují na úlovcích medvû-
dÛ.) Zajímav˘ je i tok tûchto impozant-
ních dravcÛ: samec se vrhá na samici letí-
cí pod ním; obãas se ve vzdu‰ném baletu
zamilovan˘ pár vzájemnû zaklesne pafiáty
a vífiivû padá k zemi. 
P. S. „Harley-Davidson, to není ,jen‘
motocykl, je to spí‰ Ïivotní styl, úhel
pohledu, svûtonázor…,“ tvrdil mi zasnûnû
vytrvalostní bûÏec a motorkáfi Tom
Possert s tajemn˘m a trochu rozpaãit˘m
a plach˘m úsmûvem ve tváfii. MuÏ, po
jehoÏ motocyklu H-D vyrobeném v roce
1986 „pobíhají“ vlci. Vlãí smeãka zdobí
palivovou nádrÏ, blatníky i Tomovu pfiil-
bu. „V sedle harleye vnímá‰ v‰echno
jinak, ostfieji… Vítr, krajinu, dálku i svÛj
vlastní Ïivot…“ Jaroslav Monte Kvasnica

Zadní blatník motocyklu 
Harley-Davidson
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Orel bûlohlav˘ je symbolem
Spojen˘ch státÛ americk˘ch

Vlãí smeãka 
na nádrÏi 
Harley-Davidson
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