Dietikon  Mekka Harley Davidsonù

Jednou roènì se v Dietikonu setkává
smetánka motorkáøù z celého výcarska
a pøilehlých pohranièních oblastí. Støedem zájmu jsou nejen nové modely - pro
pøítí rok, koncentrovaná nabídka ojetin,
ale i témìø bezmezné mnoství doplòkù.
To co pøitahuje nadprùmìrný poèet milovníkù této znaèky je øízená monost vyít se individualizací sériového produktu.
Ani v automobilové brani není moné
znásobit cenu koneèného výrobku aplikací doplòkù tak extrémnì, jako je to
moné u motorek HD.
Ji z rána se okolím Zürichu probojovávají první bloudící návtìvníci vesmìs
z daleka. Místní vìdí, e jim nic neuteèe
i kdy se objeví k polednímu...Jen s pøibývající denní dobou se prodluuje pìí
pochod z parkovi k lokalitì Generálního zastoupení a organizující firmy Harley Heaven Bächli.
Okolo desáté hodiny se podél silnice
vytvoøila nìkolikaset metrová øada parkujících motorek skalních fanoukù. Zcela
nekomformnì ale zámìrnì jsem pro moji
dopravu zvolil stroj, který vìtina návtìvníkù vidìla poprvé v ivotì. Poøadatelé mì vyhradili nejprominentnìjí parkovitì a takhle osamocený tam mùj
"Titanic" dlouho nestál. Za nedlouho byla
èezeta obklopena zkoumajícími a hlavou
kroutícími harleysty.
Výstavka nových a nejnovìjích strojù
znaèky HD a Buell se vìru nechá vidìt.
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Velká variace promenádních, mìstských i cestovních modelù kam oko
dohlédne alternuje s kreacemi "custom
made". Na první pohled moderátní ceny
a ochotní prodavaèi vtahují do víru
nadení i zapøísáhlé skùtrysty...Pastvou
pro oèi jsou individualizované èopry
dosahující koneèné ceny okolo 2 milionù korun. Pùl tuctu takových exotù je
stále obklopeno hroznem obdivovatelù
a nebýt vstøícnosti ochranky, tak jsme
neudìlali ani jednu fotku!
Zajímavým fenoménem a nekonèícím dohadùm "kdo je kdo" zavdává
i vìru poèetné publikum. Motorkáøi, s
vousem, podsadití a korpulentní, odpovídající typickému klié harleysty se zde
vyskytují v absolutní meninì. Zasedli
toti ji okolo jedenácté dopoledne
a ivì diskutují okolo stolù poèetných
pohostinství. Vìtina publika je sice
módnì a draze vystilizována a la HD,
pùsobí ale svým zpùsobem znaènì
nevìrohodnì. Tzv. beautifull people.
Nezúèastnìnému pozorovateli neunikne
nápadná nejistota tìchto smartních midtøicátníkù, podobná vystupování neprofesionálních manekýnù. Tento Beautyfull
people pochází vesmìs ze svìta bank,
financí a vyího manamentu. Mít
èerné porsche nebo audi není u této
vrstvy více ne samozøejmost. Jen tak
se lze poèítat k Yupí-elitì. Ji od "vèerejka" k tomu patøí i HD.
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Podstatnì zlepená kvalita a spolehlivost motorek znaèky, která jetì nedávno bojovala z bankrotem nespornì
opodstatòuj její konstantnì stoupající popularitu. Rozíøení sortimentu o Buell je
jen logické pokraèování úspìného taení po svìtovém trhu. e Buell na základì své konstrukce a výkonu není stroj
vhodný do kadých rukou je jen dùkaz
charizmatické strategie firmy Harley Davidson. Buell pod 10 000 (sFr.) jako nový
desítky Oldies na výbìr
Za návtìvu stojí i prodejní výstavka
ojetin. Od 200 000 Kè lze poøídit skvosty
- jako nové...Kdo má draí vkus, tak
proije muka zpùsobená bohatou nabídkou ca. 100 krásných strojù v perfekním
stavu, vesmìs s minimálním (a garantovaným) poètem kilometrù. Nikde v Evropì nekoupíte tak zachovalé, servisované a málo jeté Harleye, jako ve
výcarsku - to co platí o ojetých autech
se u rozkøiklo i o motorkách...
Velký zájem je o 14ti denní cestu Harleystù americkým západem - je peèlivì
proorganizovaná, denní penzum èítá
200 a 400 kilometrù, vede z Los Angeles
po "Old route 66", pøes atraktivní pasáe
národními parky, Yosemite Park, Vulcanic
park, Las Vegas, pak po Highway Nr.1,
do San Franciska a pøes Malibu do Los
Angeles.. podrobnosti jsou na: www.interstate-tours.ch
Pokud plánujete cestu do Curychu
dlouhodobì, tak je výhodná a pohodlná
letecká doprava (2 900 Kè exkl.). Dále
jezdí z Èeska pravidelný levný autobus
a koneènì i (draí) eleznice. Dalí
drobné informace o HD a vechny ojetiny jsou zobrazeny na: www.hdb.ch
text: Jiøí Polak
foto: autor
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