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spořitelny. Dva modely na děvětadvacítkových kolech rovněž budily zaslouženou pozornost, a to především zajímavým designem a více než příznivou cenou.

jmenovaný měl sice nejprve problémy
s dokončením stánku, vše ale vzápětí
návštěvníkům vynahradil svými modely
kol. V nové kolekci přibylo seřizování
opěrek bowdenů umístěné u vstupu lanka do rámu a mnoho dalšího. Race Bike

Lada Kozlíková slavnostně křtí nový karbonový model Pell's. Nejprve jsme
očekávali rozbití lahve šampaňského o horní rámovou trubku, polití však bylo
podstatně bezpečnější.

Složitá sple výztuh a vzpěr
špičkového sjezdového rámu
Specialized Demo 9 DH Pro.

ními trubkami a zadní stavbou z karbonu
také nemohla chybět kompletní sada
Campagnolo Record a kola Mavic Ksyrium SL. Pro milovníky Shimana je logicky
připravena varianta se sadou Dura Ace.
Krásné karbonové rámy (i bikové) nabídl rovněž Fondriest. Cyklokrosoví nadšenci byli jistě ohromeni špičkovými
stroji Ridley.
Také Šírer se předvedl v úplně nových kabátech. Kola z Berouna vždy vynikala zajímavou cenou a za relativně
malé peníze bylo možné pořídit kvalitní
závodní náčiní. Jediné, co bylo občas
těmto strojům vytýkáno, byl příliš všední
vzhled. Nový design dodává kolům
podstatně větší šmrnc a topmodely
značky je již možné bez ostychu postavit po bok těch nejzvučnějších jmen.
Nové designy vévodily rovněž kolekci
rámů Fort. Dokonale zpracované výjevy
na jednotlivých trubkách bylo možné
jednoduše zaměnit za airbrush. Český
Fort Frames tak patří mezi špičku ve
zpracování, použitými materiály a nyní
i povrchovou úpravou.
Co se týče silničních komponentů,
velký ohlas způsobily novinky značky
Deda. A to nejen dokonalým designem
a hmotností, ale především špičkovým
zpracováním karbonu. Celokarbonový
představec s názvem Forza a jednodílný komplet karbonových řídítek s představcem Alanera byly největšími lákadly.
Z produkce Use vynikl představec Atom
s kompaktním designem bez vrchního

Panna oděná firmou Sensor.
Pokoušeli jsme se s ní seznámit, ale
nejevila zájem. Byla to očividně
guma! Nabídka textilu Sensor ale za
pozornost stála, nafukovací slečna
měla ústa stále v němém úžasu.

Novinky bylo možné spatřit také
v sortimentu přileb, postaraly se o to
především značky Giro, Uvex a Met.
Značka Catlike bohužel svůj nový model Shield nepředvedla, snad příště.
Širokou nabídkou kvalitního textilu
musela každého oslovit značka Sensor,
která mimo jiné zaujala nejednoho návštěvníka nafukovací pannou umístěnou na konstrukci stánku. Novým produktem na našem trhu je cyklistická
obuv Nalini. Značka Lake prezentovala
kolekci bikových treter využívající podešve Vibram, která by měla zaručit extrémní tuhost a dlouhou životnost.
Pokud bychom však měli vyjmenovat
všechny důležité novinky pro rok 2004,
které se objevily na výstavě Sport Life,
asi by na to jedno číslo Cykloservisu nestačilo. Bylo jich více než dost.
Text: Honza
Foto: Honza, Tereza

Trojice skvostů Pinarello. Není co dodat.

otvoru, který si ovšem žádá použití speciálního hlavového složení. Stranou zájmu nezůstaly ani komponenty ITM, 3T
a především Pell s, jenž nabídl nové karbonové kliky, košíky a řadu doplňků
včetně rozšířené kolekce sedel.
Vše pro cyklistiku
Toto heslo pravděpodobně nejlépe
vyjadřuje nabídka značky BBB. Pokud
se návštěvník zadíval na obří panel plný
zboží s trojitým „B“ v logu, musela se
mu zatočit hlava. Tolik brzdových špalíků, sedel, návleků na tretry, pumpiček,
rukavic a mnoho dalšího jistě zatím pohromadě neviděl.

Nejvyšší pevný model Wheeler Eagle 10 s kompletní sadou XTR. Jen ho postavit
na startovní čáru.
Vlasta Tlašek změnil působiště a nyní
se s ním můžeme setkat u značky Twister. Za krátké působení u tohoto výrobce již stačil vdechnout život novému
sjezdovému speciálu se vzduchovým
řazením Shimano. Pokud se Vlastovy invence promítnou do celé kolekce Twisteru, máme se rozhodně na co těšit.
Stánek značky Wheeler s bílým dřevěný plotem vyzařoval zdálky přátelskou atmosféru. Zdejší chloubou byl
bezesporu model Eagle 10 s kompletní
sadou Shimano XTR. Všechny tři pevné
modely série Eagle využívají rámu se
zploštěním spodní trubky u středu, jehož charakteristickým znakem je frézovaná podsedlová objímka integrovaná
do sedlové trubky a neméně propracované zadní patky. Barevné provedení
vyloženě patří na závodní tratě. Mezi
stoprocentně sportovní kola je ale možné zařadit také většinu modelů Proride.
Z domácích výrobců nelze opomenout značky Duratec a Race Bike. První

samozřejmě nezůstal pozadu. Každý,
kdo kolekci RB spatřil, při zkoumání frézovaných dílů rámů nešetřil slovy chvály.
Silniční klenoty
Mezi největší lákadla patřila bezpochyby silniční klasika Pinarello. Firma ID
Sport, specializující se rovněž na značky KHS a Santa Cruz, představila tři modely tohoto legendárního výrobce. Model Dógma s cenou hodně přes dvě stě
tisíc korun byl pro mnohé silničáře oltářem, ke kterému se doslova přicházeli
pomodlit. K zajímavým prvkům nejlepších rámů Pinarello patří přední karbonové vidlice a zadní vzpěry Onda využívající esovitého zprohýbání. Neméně
přitažlivé než samotné rámy byly rovněž
vysoké karbonové ráfky Charisma nebo
karbonové kliky Pinarello. Aby bylo osazení opravdu bezchybné, vyžaduje samozřejmě karbonový Record.
Bezchybné silniční stroje nabídla rovněž značka Cinelli. Modelu INXS s hlav-

Ultramaratonec
Udo Feldman na
stánku Anlenu
neustále šlapal.
Ani jednou
během celé
výstavy se nám
nepodařilo ho
nachytat
odpočívajícího.
Neuvěřitelné!

Vlasta Tlašek s jeho novým
velkozdvihovým mazlíčkem Twister
se vzduchovým řazením Shimano.
Dozvěděli jsme se, že se už pracuje
na verzi s tlakovou nádobou
umístěnou v útrobách spodní trubky.

