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Dlouho očekávaná celoodpružená 
novinka domácí značky právem 

pokoušela naši zvědavost, protože 
vlastní konstrukce zadního odpruže-
ní slibuje vytříbený projev, a přestože 
devětadvacítka, mělo by jít o stroj vy-
soce univerzální. Naše zvědavost ale 
došla naplnění, protože jsme během 
vánočních prázdnin měli možnost bi-
ke tři týdny trápit v terénu.

Lahodící nejen oku
Nejvýše postavený model na vel-

kých kolech jsme jezdili v prostřední 
velikosti L a tato devatenáctka délkou 
horní trubky, posedem i dostatečně 
dimenzovanou sedlovkou ideálně pa-
sovala 187cm jezdci. Rám s opravdu 
velkorysým slopingem horní trubky 
působí hodně technickým dojmem. 
Profi lace masivní spodní trubky, 
dlouhý svar napojení horní trubky 
s dozadu se zeštíhlujícím průřezem 
a kónická hlava. Když k tomu při-
počteme výztuhu sedlové trubky, výraznou housenku úchytu tlumi-
če, výztuhu hlavního čepu zadní stavby nad středovým pouzdrem 
a lak evokující dojem broušené fi nální úpravy, musíme design pro-
hlásit jasně za bezchybný. 

Prohnutí sedlové trubky, masivní navářka přesmykače a zadní 
stavba se zahnutými sedlovými vzpěrami pak vše jen dotahují k do-
konalosti. Navíc vnitřní vedení bovdenů celkem prakticky vystupu-
je před středovým pouzdrem ze spodní trubky, z moderních prvků 
nechybí PostMount úchyt brzdy na vnitřní straně zadní stavby nebo 
obě pevné osy a přímý úchyt přehazovačky.

Pokračování na str. 3 

Ferrari mezi fatbiky, tak by se dal označit 
model italské značky FRM, navíc odě-

ný do superlehkého hávu. Celková hmot-
nost 12,78 kilogramu je ve světě extrémně 
širokých plášťů skutečně něco nevídaného 
a logicky se projevuje v nebývalé chuti 
zrychlovat – v přímém porovnání s drtivou 
většinou konkurentů. „Maxi-kolo“, které se 
nám dostalo do testu, co nejvíce eliminova-
lo veškerá negativa spojená s touto katego-
rií. Redukce hmotnosti je správnou cestou, 
byť je samozřejmě vždy nutné rozpoznat, 
kde je ona hranice, oddělující zdravé odtuč-
ňování od nespolehlivosti. S tím však toto 
FRM nemá sebemenší potíže, byť mnohé 
z jeho komponentů patří do kategorie su-
perlight.

FRM 8HP Fat, které vidíte na fotografi -
ích, nedávno absolvovalo závod SnowEpic 

Mezi německými výrobci je Cube z naše-
ho pohledu tím nejprogresívnějším, což 

dokládá i novinkami nabitá kolekce 2015. My 
jsme otestovali závodně orientovaný karbono-
vý devětadvacítkový hardtail Reaction GTC 
SL 29 a nutno říci, že jsme u něj jen těžko 
hledali nějakou chybičku. Zkrátka je to skvělý 
bike, jehož cena 55 990 korun je navíc, vzhle-
dem k použitému osazení, vyloženě příznivá. 
Vynikající rám i geometrie, precizní funkce 
komponentů a v neposlední řadě vytříbený 
chod vidlice Fox – co více si přát?

Matně černá povrchová úprava rámu s de-
centní, leskle černou grafi kou i logy perfekt-
ně maskují široké profi ly trubek a optickou 
mohutnost hlavové či středové partie rámu. 
Realita je ovšem taková, že tento elegantní ka-
bát skrývá nekompromisní závodní techniku, 
rychlou, lehkou, skvěle ovladatelnou a pro-
pracovanou do nejmenšího detailu. A hlavně, 
jsou zde maximálně potlačeny všechny vrozené 
neduhy devětadvacítkové koncepce, takže kolo 
suverénně zatáčí i akceleruje. Jedná se proto 
o ideální vybavení pro závodní cross-country 
a maratonské tratě, kdy hmotnost 10,9 kilo-
gramu jezdce rozhodně nelimituje. Jako určitý 

ve Švýcarsku. Jeho majitel, Radek Fuksa 
z pražské cyklistické prodejny Airoo, je 
vynikající biker a v duchu své profese má 
kolo doladěno do posledního detailu. Proto 
je výsledek natolik přesvědčivý. Když jsme 
celkem nedávno v testu představili elektro-
-fatbike Felt, psali jsme o tom, že přítom-
nost elektropohonu dokáže vyvážit onu 
nadváhu. Zde je nadváha velkých kol vyvá-
žena protihodnotou, tedy vyloženou „pod-
váhou“ mnoha komponentů, což je ve fi ná-
le z našeho pohledu asi ještě funkčnější, byť 
fi nančně náročné.

FRM 8HP Fat

Pokud se podíváme na rámový set, kte-
rý je nabízen za cenu 45 tisíc korun, zjis-
tíme, že právě zde se gramařilo značně. 
Výsledných 1800 gramů rámu však není 
na úkor tuhosti či životnosti. Kombinace 
superlehkých trubek Easton a Dedacciai 
je doplněna o maximálně sníženou horní 
trubku, která poskytuje více než dostatek 
místa nad rámem pro manévrování – což 
je u snowbiku, či chcete-li fatbiku, zvlášť 
důležité. Rám, svařovaný ručně v Itálii, má 
řadu zajímavých detailů.

Superior XF 949
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Pokračování na str. 5 

bonus pak uživatel dostane značný jízdní kom-
fort – skoro se zdá neuvěřitelné, že kolo svými 
reakcemi ostré skoro jako břitva může rozdávat 
pohodlí plnými hrstmi. Cube to s karbonem 
prostě umí. Takovéto shrnutí nabízeného kom-
fortu by však bylo možná dostačující u běž-
ného povedeného karbonového rámu, ale ne 
u modelu Reaction GTC SL 29. Tento bike je 
totiž skoro až nehorázně pohodlný, případně si 
ke slovu pohodlí doplňte nějaký jiný superla-
tivní přívlastek. Zkrátka schopnost rámu po-
hltit otřesy přicházející od terénu se vzhledem 
k zaměření čistě na co nejvyšší výkon zdá sko-
ro až neuvěřitelná.

Z konstrukčního hlediska máme před sebou 
vzor kombinace prakticky všech současných 
trendů, pevnými osami a kónickou hlavou po-
čínaje, přes integrované vedení lanek či středo-
vá ložiska, až po dnes takřka nepostradatelný 
úchyt brzdy Post Mount, přesmykač s přímou 
montáží či moderní, silně zploštělý profi l horní 
trubky a relativně subtilních sedlových vzpěr.

Pokračování na str. 9 

Systém odpružení nazvaný Superior Advanced Kinematic kom-
binuje jednočep s přepákováním na tlumič pomocí svislého vahadla 
na rámu a nástavce na tlumiči. Díky tomu by mělo být kolo imunní 
na vliv šlapání a citlivé vůči malým nerovnostem i pod brzděním. 
Zatím ale nepředbíhejme, protože nejen rám je tím, co zaručuje 
dobrý jízdní projev. V tomto případě vsadili konstruktéři na kom-
binaci tlumiče s vidlicí stejné značky, takže jednotky Rock Shox 
dávající na obou osách zdvih 100 mm si dokonale notovaly, a to 
jak v otevřeném, tak uzamčeném stavu.

Cube Reaction
GTC SL 29
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Kluzná pouzdra tlumičů, věčné téma 
všech majitelů celoodpružených kol. 

V tomto malém, skoro až přehlédnutelném 
dílu nejenže je při jízdě soustředěno znač-
né zatížení, ale správná funkce kluzných 
pouzder má nezanedbatelný vliv i na stav 
a životnost samotného tlumiče. Jinými slo-
vy – přítomnost vůle zde soustředí neustálé 
rázy, a naopak příliš těsné spojení zame-
zující optimálnímu vzájemnému pohybu 
součástek klade podstatně větší zatížení 
na pístnici tlumiče i veškeré těsnicí prvky. 
Takže je zkrátka zásadní, abychom se mohli 
spolehnout, že v tomto spoji po co nejdelší 
dobu vše funguje, jak má. Se svou trochou 
do mlýna přišla americká značka Fox, jejíž 
nový systém kluzných pouzder a vymezo-
vacích vložek je nejen dokonale variabilní, 
ale především utěsněný vůči vniknutí vody 
a nečistot. Podle našeho názoru si takhle 
precizně s kluznými pouzdry čepů tlumiče 
zatím žádný jiný výrobce nepohrál a my 
jsme během celé jedné sezóny vyzkoušeli, 
jak daná sestava funguje a hlavně, co vydrží.

Tento zcela přepracovaný systém uchy-
cení tlumičů Fox je plně kompatibilní se 
staršími i současnými tlumiči dané znač-
ky a výrobce avizuje až padesátiprocentní 
snížení tření oproti klasice. To má tlumiči 
umožnit rychleji reagovat na veškeré pohy-
by zadní stavby rámu. Přítomnost precizní-
ho utěsnění by mělo navíc až desetinásobně 
zvýšit životnost, což Fox dlouhodobě testo-

val a po našich praktických zkušenostech 
tomu nezbývá než věřit. Odolnost vůči 
vniknutí bláta je skutečně perfektní, výho-
dou je i montáž bez nářadí, tedy zasunu-
tí kluzných pouzder a následná instalace 
válečku i těsnicích O-kroužků do hlavice 
a pístnice tlumiče pouhou rukou.

My jsme novou sestavu kluzných pouz-
der a vymezovacích kroužků nainstalovali 
na tlumič Fox RP23 (na jednom ze stálých 
redakčních fullů) na podzim roku 2013 
a nyní má najeto přibližně šest a půl tisíce 
kilometrů, převážně v náročnějším terénu 
včetně opakovaného závodního maraton-
ského nasazení. Samotná instalace byla 
skutečně tak jednoduchá, jak avizuje výrob-
ce. Stačilo z tlumiče vyloupnout původní 
kluzné vložky, vyčistit vnitřní kontaktní 
plochu, lehce ji namazat plastickým mazi-
vem a nasunout nová silonová kluzná pouz-
dra. Do nich se vsunul vnitřní duralový 
váleček, na něj se nasadily zmíněné těsnicí 
O-kroužky a jako poslední přišly ke slovu 
duralové vymezovací podložky. Pak už sta-
čilo namontovat tlumič zpět do rámu, a to 
pomocí původních stahovacích šroubů. 
Samozřejmě je potřeba prodávajícímu vy-
specifi kovat parametry našeho rámu a tlu-
miče, tedy rozestup rámu v místě uchycení 
tlumiče, průměr montážních šroubů a dal-
ší detaily. Podle toho se určí odpovídající 
sestava, jež se cenově pohybuje v rozmezí 
od 339 (průměr 6 nebo 8 mm) do 452 ko-
run (8 mm v nerez provedení).

Pro nás však byl samozřejmě nejdůleži-
tější výsledek testu. Po šesti a půl tisících 

kilometrech můžeme konstatovat, že tato 
dávka ani náročné podmínky nenechaly 
na sestavě znatelnější opotřebení. Žádná 
vůle se totiž nekonala, a to ani sebemen-
ší, což je to nejlepší možné vysvědčení. 

Vyjmutí kluzných pouzder tlumiče šlo z je-
ho těla podobnou silou, jaká byla zapotřebí 
pro jejich zasazení na své místo. A hlavně 
se po rozebrání sestavy ukázalo, že těsnicí 
O-kroužky mají skutečně svůj význam, 
přestože jsme k dokonalému utěsnění ce-

lé sestavy byly zprvu spíše lehce skeptičtí. 
Jinými slovy jsme uvnitř neshledali žádný 
výraznější nános nečistot, vše těsnilo a fun-
govalo na výbornou. Dovolíme si proto 
tvrdit, že několik náročných, po sobě ná-
sledujících sezón vůbec nemusí být pro no-
vou sestavu pouzder od foxe likvidační. My 
jsme vše opět složili a jezdíme dál, zde není 
co řešit. A další plánovaná servisní pro-
hlídka našich kluzných pouzder tlumiče? 
Možná příští rok, nebo spíš za dva…

(kad)

Vytuňte si Fox!

Mít v kolekci přileb model pro ty nej-
menší je dnes vzhledem k nutnosti 

ochrany jejich zdraví samozřejmost. Ne 
všechny dětské přilby ovšem nabídnou 
kvalitní ochranu a zpracování, přitom se 
kromě velikosti a odlišného střihu od těch 
dospělých konstrukčně neliší. Přilba 
Haven Pow-Wow, určená nejmenším 
cyklistům, ovšem žádnými neduhy 
netrpí a splní náročná kriteria. 

Ačkoliv dětská, je vyro-
bena in-mold technolo-
gií, takže skořepina je 
ve všech partiích s tvr-
zeným polystyrenem 
pevně spojená. Jádro 
navíc tvoří pevnější 
materiál nazvaný 
GR-EPS. Tvar 
přilby samozřej-
mě respektuje nut-
nou míru ochrany jak 
hlavy, tak obličeje dítěte. 
Přední partie na čele je protažená dopře-
du do integrovaného krátkého štítku, což 
chrání při pádu na čelo částečně obličej 
a zadní partie sahá až dolů na týl. Příjemná 
je integrace síťky proti hmyzu do čelních 
otvorů a uchycení snadno seřiditelných sta-

hovacích pásků skrz stavitelné plastové in-
zerty. Celkem dvanáct ventilačních otvorů 
sice nezaručí takové proudění vzduchu jako 
u dospělých sportovních přileb, ale tady je 
na prvním místě maximální ochrana hlavy. 

S tou je spojeno také kvalitní usazení 

přilby, což má na starosti vnitřní plastová 
čelenka ve dvou třetinách obvodu. Je uchy-
cena dvojicí plastových kolíků do plastem 
vyztužených otvorů v těle přilby a vzadu 
se stahuje dobře přístupným rozměrným 
plastovým kolečkem. Nechybí silnější vý-

stelka jak na stahování, tak další na všech 
kontaktních bodech, tedy na čele a spán-
cích, a dvě rozměrnější na temeni. Velikost 
XS pro obvod hlavy 52 – 55 cm sedla ma-
lému testerovi přesně a hlava byla v přilbě 
bezpečně hluboko. Hmotnost 185 gramů 
se ukázala být o 15 gramů nižší, než udává 
výrobce, takže chválíme. Pochvalu zaslouží 
také refl exní samolepka vzadu, protože ten-

hle prvek by určitě neměl chybět na žádné 
přilbě, natož dětské. Za cenu 649 korun 
jde tedy o kvalitně zpracovanou dětskou 
přilbu, dodávanou kromě červené barevné 
kombinace také v modré či růžové.

(už)

neliší. Přilba 
á nejmenším

mi neduhy 
teria. 

vyro-
o-

e

Haven dětem

Nejsme sice fanoušky přemíry elektro-
nických funkcí na řídítkách, protože 

to zbytečně odvádí pozornost od toho, proč 
vlastně člověk na kole tráví v přírodě svůj 
volný čas, nicméně doba je taková a cykli-
sta prostě čas od času buď musí být stále 
na příjmu, tedy na telefonu, nebo potře-
buje mít například mapové údaje o trase 
na očích. 

Úvodem jsme naťukli to, co je dnes pro 
mnohé cyklisty neodmyslitelnou součástí 
jejich vyjížďky, a to instalaci chytrého te-
lefonu na řídítka. Se speciálními pouzdry 
a držáky na smartphony se doslova roztrhl 
pytel, takže jen stačí vybrat tu odpovída-

jící velikost a můžete s mobilem na očích 
vyrazit. Vyzkoušeli jsme jízdu s mobilem 
v pouzdru Ibera IB/PB11, určeným pro 
iPhone 5 a velikostně podobné smartpho-
ny. Rozměry 125 × 65 × 14 mm přinášejí 
hmotnost 40 gramů bez držáku na řídítka, 
s ním je to celkem 67 gramů včetně šroubu. 
Právě imbusovým šroubem se držák pouz-
dra zajistí do ježka ve sloupku vidlice přes 
originální víčko. Zajištění držáku je tedy víc 
než stoprocentní a tuhý plast je skutečně 
velice houževnatý. 

Samotné pouzdro se svařovanými švy 
má na spodní straně nanýtovaný plastový 
adaptér, kterým se do držáku nasune buď 

horizontálně, nebo vertikálně, takže lze mít 
displej v obou polohách. Vyjmutí pouzdra 
je pak díky pojistce vespodu snadné, stačí si 
osvojit grif, kdy se pojistka přitlačí k pouz-
dru a to se z držáku vysune. Za jízdy pak 
byl celý komplet, včetně mobilu uvnitř, 
naprosto v klidu, pružnost držáku tlumila 
částečně rázy od terénu, ale nic se navzá-
jem nepohybovalo a nerachotilo. Navíc lze 
snadno imbusem na boku nastavit sklon 
držáku, aby byl displej lépe čitelný.

Telefon je v pouzdru usazen na jemné 
tkanině na spodní straně a shora má samo-
zřejmě měkký čirý kryt. Zajištění rolovacím 
uzávěrem s boční pojistkou na suchý zip 

a ještě dalším krytem na suchý zip je záru-
kou skvělé vodotěsnosti. Spoje a materiál 
jsou samy o sobě nepropustné a rolovacím 
uzávěrem dovnitř při testu sprchou ne-
prošla ani kapka. V tomto případě je tedy 
o telefon uvnitř dobře postaráno i v silném 

dešti. Ovládání displeje je pak díky jemné 
fólii naprosto bez omezení. Co se telefonu 
odpovídajících rozměrů týče, je důležité 
zvolit kompatibilní velikost pouzdra, Ibera 
nabízí několik variant. Když jsme do testo-
vaného krytu zkusili rozměrově nepatrně 
větší smartphone Huawei, sice seděl uvnitř 
dost natěsno a kryt jsme uzavřeli, ale pnutí 
materiálu vypnulo spínač na boku telefonu, 
takže rozměr je opravdu důležitý. 

Za 599 korun celkově můžeme držák 
smartphonu doporučit, ale přesto se za jíz-
dy klaníme spíše ke sledování okolí než 
displeje.

(už)

Jízda s mobilem
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Jestliže jsme se v minulém vydání této 
rubriky zaměřili na moderní městské 

elektrokolo, pak dnes tomu nebude jinak. 
Zdá se totiž, že městská kola v moderním 
pojetí nejsou ony známé „city biky“ s velký-
mi koly, nosiči a pohodlným posedem, byť 
vybavená elektromotorem, ale že se „urban 
fashion“ ubírá směrem menších, skladných 
a designově vytříbených kousků.

Značka Flyer je bezesporu specialistou 
na elektrokola všeho druhu a v jejím sor-
timentu dokonce nechybí ani dvojkolo. 
Ocenění na loňském veletrhu Eurobike 
ovšem dostali tvůrci za městské elektroko-
lo Flyer Flogo, které je dalším z vyznavačů 
středového pohonu a menšího průměru 
kol. Dvacítková kola se širokými plášti 
tentokrát zdobí hlinkový rám s nízkým 
nástupem, ovšem zapomeňte na opatrně 
nasedající babičku s nemocnými kyčlemi, 
tenhle rám je totiž unisex a absence horní 
trubky je zde hlavně kvůli komfortu pro 
všechny. Elegantní tvary, masivní spod-
ní trubka, zprohýbání a pevná vidlice, to 
všechno trochu připomíná městské mini-
kolo Cannondale Hooligan, jen s tím roz-
dílem, že zde chybí horní trubka, a naopak 
jedna noha vidlice je navíc. 

Flyer nabízí model Flogo ve třech úrov-
ních výbavy, přičemž středový motor 
Panasonic je u všech tří, ovšem dvojice lep-

ších má namísto základních 250 výkonněj-
ších 350 wattů. Napětí 36 voltů a 15Ah ba-
terie jsou stejným parametrem. Povolených 
25 km/h je tedy volitelná hodnota a kdo 
si v konfi gurátoru umane, že bude jezdit 
rychleji, musí pořídit registrační značku. 
Co se týče volitelné výbavy, hlavní rozdíly 
jsou v převodech. Konkrétně se lze spo-
lehnout na 11rychlostní torpédo Shimano 

Alfi ne nebo 8rychlostní Nexus a nejjed-
nodušší verze má vzadu pouze protišlapa-
cí bubnovou brzdu. S řazením je spojena 
i variace brzd, topmodel má hydraulické 
kotoučovky Alfi ne, zbylé dva modely vsadi-
ly na ráfkovou hydrauliku Magura HS 11. 

Přestože zde není odpružená vidlice, 
komfort jezdce navyšuje odpružená parale-
logramová sedlovka SR Suntour a nechybí 
možnost volby montáže osvětlení a nosiče. 
Zajímavé je řešení představce, protože kro-
mě a-head klasiky je zde použit také speci-
ální představec s odjišťovací páčkou, která 
umožní otočit řídítka o devadesát stupňů. 

Zdá se tedy, že se budeme muset naučit 
rozlišovat městská kola na city a urban, 
přičemž ta druhá jmenovaná budou mo-
dernější, designově výstřednější a dalo by se 
říct, že skoro i dražší. Flogo totiž stojí od tří 
tisíc eur výš, což za 22kg městské kolo není 
zrovna málo.

(už)

E-KOUTEK
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PRODEJ A SERVIS JÍZDNÍCH KOL

Patří mezi ně například dvojice zpevňují-
cích můstků zadní stavby, které jsou hodně 
dlouhé a jejich průhyb kopíruje horní hra-
nu plášťů. Pohledné jsou výměnné patky, 
nepřehlédnutelné je rovných sto milimetrů 
široké závitové středové pouzdro a nemů-
že chybět kónická hlava. A přestože jsou 
profi ly rámových trubek celkem mohutné, 
v konfrontaci se skoro pět palců širokými 
plášti se na pohled trubky tváří skoro jako 
ocelové.

A další díly? Přední karbonová vidlice 
FRM Fat Chunky s hmotností 830 gramů 
a především fantastická zapletená kola. Ta 
dodalo rovněž FRM a s hmotností páru 
2330 gramů se jedná o bezkonkurenční 
komponent, který má lví podíl na zmíněné 
akceleraci. Karbonový plášť nábojů s červe-
ně anodizovanými duralovými přírubami, 
dráty DT Swiss a ráfky Sun Ringlé Mule, 
děravé skoro jako sýr ementál – zde ne-
najdeme příliš gramů navíc. Ostatně cena 
24 500 korun také hovoří o kvalitách těch-
to kol. Pláště 45NRTH Dillinger 5, v roz-
měru 26 × 4,8", jsou pak klasikou ve světě 
fatbiků.

Z dalších dílů jsou nepřehlédnutelné 
kliky FRM a od téhož výrobce pochá-
zející karbonová řídítka, dále endurový 
představec nebo superlehká scandiová 
sedlovka s přímým zámkem. Ta nese tak-
řka nic nevážící celokarbonové sedlo Tune, 
s nímž souvisí maximální povolená hmot-
nost jezdce 90 kilo. Řadí se pouze pravou 
rukojetí, tedy systémem 1×11 Sram X.0. 
Zpomalení mají na starosti brzdy Shimano 
XTR, a to v nejlehčí variantě s karbonový-
mi páčkami.

Jdeme na věc!
Asi mezi námi není biker, který by neo-

kusil jízdu na sněhu. Musíme však přiznat, 
že testované FRM přineslo zcela jiné zážit-
ky, a to i ve srovnání s přímými konkurenty. 
Svou ovladatelností je totiž trochu někde 
jinde, než většina ostatní produkce se stej-
ným zaměřením. Konstruktéři zkrátka po-
třebovali čas, aby objevili, jaká geometrie je 
pro tento účel optimální, a zdá se, že těm 
od FRM se to povedlo na výbornou. Kolo 
zatáčí téměř s lehkostí závodního XC stroje 
a jízda na něm je hodně zábavná, na čemž 
má logicky nemalou zásluhu již mnohokrát 
zmíněná redukce váhy. Je to samozřejmě 
dáno i kontrastem mezi optickou neohra-

baností, jež s obrovskými koly chtě nechtě 
souvisí. Vlastně je to podobné, jako byste 
nastoupili do tanku a ten se s vámi násled-
ně rozjel s lehkostí a rychlostí standardní-
ho osobního auta. Tak takové dojmy jsme 
s FRM zažívali na každém metru. Odlepení 
obou kol od země nebyl vůbec problém, 
stejně jako hraní si s ním v točitých pa-
sážích. A přestože jsme jedince, schopné 
absolvovat na fatbiku třeba i maratonskou 
trať, považovali tak trochu za cvoky, s tímto 
kolem bychom si takovou pošetilost doká-
zali představit i my.

Zatím jsme se však bavili o standard-
ním terénu, jímž se FRM valilo naprosto 
nekompromisně a jeho kola pohltila velkou 
část nerovností. Nyní už však do sněhu, kde 
je jeho hlavní parketa. Po upuštění tlaku 
na cca 0,5 až 0,8 baru byly jízdní vlastnosti 
fantastické. Samozřejmě, že větší množství 
čerstvě napadlého sněhu je již limitní, ale 
při správně ztuhlé spodní vrstvě podkladu 
byla jízda jedním slovem fantastická. Nejen 
že byl cítit velmi jistý záběr i celková adhe-
ze, ale FRM na sněhu pokořilo úseky, které 

jsou za sucha na standardním celopéru sko-
ro na hranici výjezdnosti. Stejně tak ve sjez-
du byla jistota kola obdivuhodná a užívali 
jsme si jak rychlé pasáže, tak i ty pomalejší, 
techničtější.

Logicky je nutné počítat s tím, že fatbike 
vyžaduje mnohem větší laborování s tla-
kem vzduchu v pláštích, než jsme obyčej-
ně zvyklí. A je nezbytné se smířit s určitou 
„žvýkavostí“ obutí a jeho lehce houpavým 
propružováním při šlapání. To je ovšem 
značně sníženo, upravíme-li tlak na jízdu 
po tvrdším povrchu, třeba jen s minimem 
sněhu či zcela bez něho. Pokud si ale jez-
dec osvojí návyky související se změnou 
tlaku v pláštích v závislosti na aktuálním 
povrchu, dovolí mu to vychutnat si sněž-
nou jízdu naplno. A za naši redakci musíme 
přiznat, že nás toto obtloustlé, ale současně 
značně odtučněné FRM nadchlo. Je to to-
tiž prostředek pro ryzí zábavu z jízdy. Asi 
bychom na něm mimo zimu nejezdili, ale 
bikování v těch nejotravnějších měsících 
v roce dokáže povznést na jinou úroveň. 
Kdo nevyzkoušel, neuvěří! 

FRM 8HP Fat

Technické specifikace

(osazení testovaného kola)

Rám: FRM 8HP FAT
Vidlice: FRM Fat Chunky 135
Kliky: FRM CU 3-WT, 30z
Brzdy: Shimano XTR, 160 mm
Řazení: Sram X01 1×11
Přehazovačka: Sram X1
Kazeta: Sram X1 10 – 42 (11)
Kola: FRM Titan Fat 80
Pláště: 45NRTH Dillinger 5, 4,8"
Řídítka: FRM Enduro Carbon
Představec: FRM HS-G50 Enduro
Sedlovka: FRM ST-M10
Sedlo: Tune
Hmotnost: 12,78 kg (vel. S/M)
Cena rámového setu: 45 000 Kč

1
1
2
 m

m

72°

441 mm

74,5°

4
4
5
 m

m

Velikost S/M 585 mm

akcelerace (v přímém porovnání 
s konkurenty), ovladatelnost, jízdní zábava

vyšší cena

Dokončení ze str. 1 
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4Ever Scanner XTR 29" 124 990  Kč

VIP sekce
Vybíráme ta nejluxusnější kola pro vás

U domácí značky 4Ever se poslední 
dobou skoro vše točí hlavně okolo 

topmodelu s elektronickou sadou Shimano 
XTR Di2, jenž ostatně v nedávné době 
prošel i naším testem. Chceme-li naprosto 
nekompromisní bike pro závodní nasazení, 
ať už při cross-country nebo maratonech, 
zdaleka však není nutné sahat při výběru 
po něm. Jednou z mnoha dalších možností, 
na které se dá nepochybně i vyhrávat v té 
nejnabitější konkurenci, je stroj nazvaný 
Scanner XTR 29". Mnohé je patrné již 
z jeho názvu, a sice fakt, že využívá největší 
průměr kol a k tomu nejlepší MTB sadu 
od Shimana, byť v „obyčejném“ mechanic-
kém provedení. Tomuto osazení je oporou 
nejen vynikající karbonový rám, ale také 
lehká odpružená vidlice Rock Shox Sid ne-
bo velmi rychlá kola Mavic CrossMax SL 
Disc. Za cenu 124 990 korun tedy více než 
jen adekvátní osazení.

Zaměříme-li se na použitý rám, najdeme 
u něho prakticky všechny dnes preferované 
prvky konstrukce. Vedle nepřehlédnutelné 
prohnuté sedlové trubky, dovolující značné 
zkrácení rozvoru a s tím související zlepšení 
ovladatelnosti, nemohou chybět integrova-
ná středová ložiska, kónická hlava, přesmy-
kač typu Direct Mount či vnitřní vedení 
řadicích lanek. K vyloženě typickým zna-
kům patří výrazný sloping, s nímž logicky 
souvisí výztuha mezi horní a sedlovou trub-
kou. Hodně praktické jsou snížené řetězové 
vzpěry, jejichž tvar vpravo předchází kon-
taktu řetězu s karbonem vzpěry a vlevo na-
bízí dostatek prostoru pro zasazení brzdo-
vého třmenu, samozřejmě s úchytem Post 
Mount před osou kola. Nemůže chybět ani 
pevná osa, a to vpředu i vzadu. Pastvou pro 
oko jsou rovněž použité profi lace navyšu-
jící tuhost při záběru, či naopak dovolují-
cí požadovaným partiím pohltit nemalou 
část rázů od terénu. A jak je pro 4Ever již 
dlouhá léta typické, rozhodně se nešetřilo 
ani na vnějším kabátu, trubky z materiálu 
High Modulus 2 jsou tak překryty lakem 
s do detailů propracovanou grafi kou pů-
sobící v reálu ještě o dost luxusněji než 

na pouhém obrázku. Nemalou výhodou 
rámu jsou i nabízené velikosti, kdy největší 
je 21 palců.

Osazení je z našeho pohledu dokonale 
vyvážené a další tuning kola by byl napros-
to zbytečný, dokonce i pro gramaře. Kola 
Mavic CrossMax SL Disc jsou z hlediska 
kvality přenosu síly i obvodové hmotnosti 
naprostou špičkou, zvlášť když jsou obuta 
do nejlehčí verze vavříny ověnčených pláš-
ťů Schwalbe Racing Ralph. Vidlice RS SID 
s 15mm pevnou osou disponuje širokou 
možností nastavení, a především dnes již 
skoro nepostradatelným dálkovým lockou-
tem na řídítkách. Stomilimetrový zdvih je 
v XC kategorii stále ještě klasikou, naprosto 
dostačující i pro o něco techničtější tratě.

Zatímco ještě novotou vonící sada 
Shimano XTR je dalším z lákadel, 4Ever je 
navíc jedním z mála výrobců, který ji u svých 
modelů nabízí kompletní, tedy „neředěnou“ 
třeba dostupnějším SLXkem. Uživatel proto 
může počítat nejen s nekompromisní tuhostí 
klik při záběru či s dokonalým brzdným vý-
konem za všech situací, ale především s fan-
tasticky lehkým a rychlým řazením. Převody 
2 ×11 dnes již určitě nikoho nepřekvapí, 
naopak jsou zárukou dostatečné univerzality 
pro tratě s odlišným profi lem. Ostatně, jede-
náctikolečko s rozsahem 11 až 40 zubů by 
ještě před pár lety vypadalo hodně kosmic-
ky, dnes se u závodně koncipovaných strojů 
již velké „rozetě“ nikdo nediví. Převodníky 
36/26 zubů působí hodně kompaktně 
a i ony jsou jedním z dílů zlepšujících te-
rénní prostupnost. Snad jen nejtěžší převod 
36 –11 nemusí být úplně po chuti těm zá-
vodníkům, kteří nejsou zvyklí jezdit s vyšší 
kadencí šlapání.

Další díly jsou podobně nekompromisní 
jako sada XTR, máme na mysli představec, 
řídítka a sedlovku Ritchey WCS. Gramařilo 
se rovněž u sedla, které je ale z našeho po-
hledu velmi dobrou volbou – Selle Italia 
SLS Kit Carbonio je totiž i přes svou níz-
kou hmotnost až překvapivě pohodlné.

Tak takový je 4Ever Scanner XTR 29".
(kad)

Cvaknul gumu
Defekt pláště nebo galusky bývá tou 

stinnou stránkou tak krásného sportu, ja-
kým cyklistika rozhodně je. Defektů je 
celá řada. Obvyklé je klasické „píchnutí“ 
o ostrý předmět. Méně obvyklé je takzva-
né cvaknutí gumy. Gumou se rozumí právě 
ten plášť nebo galuska a cvaknutí se povede 
zvláště tehdy, pokud máme podhuštěno. 
V případě najetí na ostrou hranu předmě-
tu (kámen, hrana chodníku apod.) se duše 
v plášti stlačí tvrdě mezi ráfek a hranu třeba 
toho kamene a prorazí se. V tomto případě 
jsme „cvakli gumu“.

Chytil šakala
Chytit šakala je podobný problém ja-

ko cvaknout gumu, akorát se týká ráfku. 

Pokud máme podhuštěno a narazíme před-
ním kolem na hranu, guma se nám nejen 
cvakne, ale ještě ke všemu se poškodí ráfek 
na horní části, do které je nasazen plášť 
nebo nalepena galuska. Na ráfku se objeví 
vetší nebo menší „prolomenina“ a domů 
dojedeme jako na koze. Tedy ráfek nám bu-
de „drncat“.

Blembák
Tak to už je zcela zapomenutý výraz. 

Vznikl v osmdesátých letech, kdy se začaly 
vozit skořepinové přilby, jak je známe nyní. 
Do té doby se vozily z kůže ušité páskové 
přilby, které opravdu při pádu hlavu příliš 
neochránily. Ale vše se vyvíjí. A jen tak mi-
mochodem, když jsme u těch přileb, jistě 
víte, že dříve profesionálové neměli za povin-

nost přilby vozit. Byly to krásné fotky, vidět 
cyklistické modly, jak bez přileb stoupají 
do alpských průsmyků. Po několika smrtel-
ných zraněních se tehdejší předseda lékařské 
komise, náš profesor Slavík, zasadil, že přilby 
museli začít vozit i profesionálové.

Klofe
Na kole se sedí klidně. Práci vykonávají 

pouze nohy a jakékoliv jiné pohyby jsou 
zbytečné a neekonomické. Mnozí cyklisté 
ale sebou hází a zvláště je „oblíbený“ pohyb 
těla dolů a nahoru, podle rytmu šlapání. 
Takový cyklista klofe. 

Jel tam plotnu
Plotna není nic jiného než velký převod-

ník. Ten největší. Výraz „jel plotnu“ použí-
vali hlavně silniční cyklisté, aby vyjádřili, že 
jel těžký převod. Dnes se občas říká, že jel 
„pilu“.

Má štafle
Sám jsem zvědavý, jak tento výraz nyní 

popíši. Mít štafl e znamená mít křivý rám. 
Přední i zadní kolo musí být ve stejné ose. 
Tedy rovnoběžně. Pokud se podíváte zezadu 
přes zadní kolo na přední, měla by mít stej-
nou linku, nebýt vzájemně vychýlená. Pokud 
jsou vychýlená, kolo má štafl e. To se stávalo 
především dříve, pokud byl rám buď špatně 
vyroben, nebo mohl být i poškozen po pádu. 
Takový rám se musel srovnat na rovnací sto-
lici, kterou měly některé servisy k dispozici. 
Dnes už takovou stolici nikdo nemá, neboť 
srovnat duralový nebo karbonový rám není 
s ohledem na jejich tvrdost možné. U ocelo-
vého rámu to nebyl problém.

Seklo mu
Velmi nepříjemný stav, když jedete, po-

malu vás opouštějí síly a najednou se sko-
ro zastavíte. Prostě vám sekne. Zpomalíte, 
skupina se ztrácí v dáli a vy putujete sám. 

Dostal rundu
Běžný, i dnes používaný výraz. Dostat 

rundu znamená být dojet o kolo, nebo-
li ztratit jeden okruh. Týká se to hlavně 
dráhových cyklistů. Ale rundu může do-
stat i cyklokrosař, XC jezdec nebo silniční 
závodník, zpravidla při závodě na kratším 
okruhu.

Má periodu
Náš malý seriálek zakončíme speciálním 

výrazem, který používali závodníci jednoho 
významného oddílu. Šéftrenérem klubu 
byl velmi známý trenér, kterého nebudeme 
jmenovat, neboť se jedná již o staršího pá-
na. Tento trenér se občas dostal do zvlášt-
ního stavu, kdy bez příčiny přestal komu-
nikovat se svým okolím. Tento stav trval 
od půl dne do několika dnů. Tomuto stavu 
se říkalo mezi jeho týmem a závodníky „pe-
rioda“. Zvláštní bylo, že při některých jeho 
periodách komunikoval jen s několika málo 
členy realizačního týmu, s nikým jiným ne. 
Nikdy se nepodařilo rozklíčovat, co je pří-
činou. Zvláště úsměvné byly ranní porady, 
které měl tento trenér vést. Realizační tým 
se sešel, a po patnácti minutách mlčení, kdy 
na několik nesmělých otázek šéftrenér od-
povídal jen pokrčením ramen, se všichni za-
se rozešli. A za půl hodiny, z ničeho nic, na-
jednou mluvil se všemi, smál se… Opravdu 
zvláštní periody nevyrovnané osobnosti.

(kany)

Cyklistický slang 3
Cyklista musí na kole nejen dobře vypadat (to především), 
ale musí být dobře a pěkně oblečený a musí správně 
mluvit. V minulých dvou vydáních Cykloservisu jsme si 
ukázali některé výrazy, které se používaly mezi cyklistickou 
populací. A protože vše jednou končí, toto třetí pokračování 
je konečné.

Vyřešit co nejestetičtěji montáž cyklo-
computeru na aerodynamicky tvaro-

vaná řídítka, případně na řídítka časovko-
vého či triatlonového kola, 
se rozhodla značka Token, 
v jejíž nabídce najdeme ši-
roké spektrum jak kompo-
nentů, tak i různých cyklo-
-doplňků. Držák nazvaný 
Alloy Computer Bracket je 
jakousi předsazenou hraz-
dičkou, umístěnou centrálně 
před představcem, tedy v op-
timálním zorném poli i při 
vyloženě závodně nataženém 
posedu. Vedle toho může tato 
hrazda sloužit také pro uchy-
cení mnoha dalších doplňků, 
od pulsmetru až po výkonné 
přední světlo, a nemusí být 
proto určena pouze pro sil-
ničáře.

Nízkou hmotnost 59 gra-
mů má na svědomí poměrně minimalistic-
ké provedení dvou útlých nosníků i samot-
né hrazdičky. Tu lze měnit dle praktických 
a estetických požadavků – standardně je 
namontována deset centimetrů široká, ale 
v balení je přiložena i poloviční, chceme-li 

Token pro lepší variabilitu
na ni uchytit třeba pouze zmíněný compu-
ter. Vyhneme se tak řezání, a současně se 
nepřipravíme o budoucí možnost rozšíře-

ní variability, třeba pro současnou montáž 
světla a pulsmetru.

Zajímavostí držáku je především systém 
jeho uchycení, kdy je použit velmi tenký 
nerezový plech, jenž se uchytí do spoje ří-
dítek s představcem, tedy přesněji řečeno 

pod přední dělenou objímku představce. 
Přichycení hrazdy tak působí velmi čistě, 
navíc je v balení přiložen i tentýž nerezový 

držák, ovšem pro zkombino-
vání s útlým průměrem řídí-
tek 25,4 mm. Samozřejmě je 
při kombinaci s karbonovými 
řídítky nezbytná trochu větší 
opatrnost, aby nedošlo k je-
jich poškození (a určitě dopo-
ručujeme použít protiskluzo-
vou montážní pastu), ale ani 
zde by nemusel být problém. 
Jinak ovšem tento doplněk 
doporučíme spíše kombino-
vat s klasickými duralovými 
komponenty kokpitu.

Pokud vás držák Token 
Alloy Computer Bracket zau-
jal, můžete si vybírat ze tří ba-
revných verzí, tedy s černým, 
zlatým či červeným eloxem. 
Cena všech barevných variant 

je shodných 565 korun.
(kad)

jednoduchá montáž, variabilita, designová 
„čistota“

nutná opatrnost při kombinaci 
s karbonem

VAŠE DOPISY
Zdravím do Cykláče!
Chci se poradit. Loni na cyklo-veletrhu jsem viděl hodně atypická sedla, která vypadala, 

že jim úplně chybí špička, celý předek sedla byl navíc rozdvojený. Pokud si to dobře vy-
bavuji, měla být určena hlavně pro triatlon a časovku. Můj dotaz tedy zní: zaprvé – jak se 
tato sedla jmenují, zadruhé – existuje jejich dovozce do České republiky, a zatřetí – máte 
s nimi nějakou osobní zkušenost?

Předem díky za odpověď.  S pozdravem Véna

Ahoj Véno,
s největší pravděpodobností máš na mysli sedla značky ISM, konkrétně modely série 

Adamo. Sedla se skutečně vyznačují naprosto atypickou konstrukcí vycházející z výrazně 
předkloněné pozice jezdce – časovkáře nebo triatlonisty. Tato sedla byla konstruována a vy-
víjena s ohledem na maxi-
mální eliminaci otlačení 
měkkých tkání, takže tvar 
s rozdvojenou přední částí 
rozhodně není samoúčel-
ný. Na stránkách www.
ismcyklo.cz pak najdete 
nejen přehled a detail-
ní popis všech modelů, 
ale i důležitou zmínku 
o tom, že si můžete sedlo 
ISM zapůjčit i k dlouho-
dobějšímu, byť zpoplatně-
nému otestování. Což je 
v případě takto atypické 
konstrukce jistě výhodou – jen málokdo si totiž podobné sedlo zakoupí bez osobní zkuše-
nosti. Naším testem však sedlo ISM zatím neprošlo.

S pozdravem redakce Cykloservisu

Můžete mně prosím poradit, co může být příčinou pískání kotoučové brzdy a jak jej 
odstranit? Děkuju. Stanislav Vancl

Dobrý den,
nejčastější příčinou pískání či rezonování bývá špatně zajetá brzda, jejíž kotouč a svrchní 

vrstva obložení na deštičkách jsou takzvaně „zesklovatělé“. Příčinou může být samozřejmě 
také mastnota, eventuálně špatně seřízený třmen vůči kotouči. Jako prvotní doporučujeme 
zkontrolovat seřízení brzdy a následně odmastit a zbrousit jak brzdnou plochu kotouče, 
tak i destiček. Pokud je však mastnota zažraná do materiálu destiček (především organická 
brzdná směs je k tomuto náchylnější), mnohdy bývá nevyhnutelné destičky vyměnit. Jako 
první krok bychom však zvolili důkladné odmaštění všech kontaktních ploch. Pro zdrsnění 
kotouče (čímž se odstraní svrchní „zesklovatělá“ vrstva a brzdná plocha se svým povrchem 
prakticky uvede do stavu nového kotouče) je možné použít jak standardní smirkový papír, 
tak zdrsňující špalík či drátěný kartáček. Pro odmašťování lze samozřejmě použít obyčejný 
technický benzín, ještě vhodnější jsou však odmašťovače brzd prodávané ve spreji.

Přejeme hodně úspěchů při odstraňování pískání brzdy.
Vaše redakce
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SPECTRO CREE LED
PŘEDNÍ SVĚTLO / ČELOVKA

1650,-Kč

1350,-Kč

Cube Reaction GTC SL 29

K nepřehlédnutelným prvkům patří tře-
ba i úplná absence můstků zadní stavby ne-
bo značně se rozšiřující průřez spodní trubky 
v partii pod přesmykačem. Každopádně pouhý 
slovní popis či fotografi e jen těžko vystihnou 
propracovanost monokokového rámu, kdy 
prakticky každá jeho část je při prozkoumání 
pastvou pro oko. Nic zde ovšem není použito 
samoúčelně – o pevnostním přínosu zmíněné-
ho rozšíření spodní partie sedlové trubky asi 
není potřeba se rozepisovat. Nemalý význam 
má ale třeba také úzký profi l horní části sed-
lové trubky, kde jeho kombinace se sedlovkou 
průměru 27,2 mm přináší nemalý vliv právě 
na výsledný jízdní komfort. Podobně se nám 
zamlouvala rovněž světlost zadní stavby, kdy je 
v okolí 2,25" širokého pláště nadbytek místa 

i pro nabalené bahno, které v době našeho tes-
tování bylo všudypřítomné.

Jízdní dojmy jsou vlastně souhrnem všeho, 
co vyplývá z výše zmíněného. Tuhost rámu je 
jedním slovem fantastická a společně s celko-
vou váhou, a především nízkou obvodovou 
hmotností kol, má zásadní vliv na akceleraci, 
ať už v sedle, či ze sedla – prakticky lhostej-
no, pod jak těžkým jezdcem. Pevné osy o sobě 
dávají ještě více vědět v zatáčkách, při naklope-
ní kola či při rychlých vyhýbacích manévrech. 
V takových okamžicích působí bike, jako by 
jeho reakce byly okamžité, v závislosti na po-
kynech našeho mozku, nikoli těla. Naprostá 
bezprostřednost reakcí je tedy pro testovaný 
stroj typická, stejně jako to, že okamžitě pad-
ne do ruky. Jednoduše řečeno, rám není ani 
dlouhý, ani krátký a nabízený posed je odpo-

vědí na požadavky rychlého maratonce a XC 
jezdce, třeba i pomýšlejícího na pódium vítě-
zů. Současně však tento bike není jen a pouze 
o výkonu, hodně nás překvapil svou obratností 
v techničtějším terénu. Ať už jsme se s ním 
zrovna proplétali po klikaté pěšině, či absol-
vovali prudší výjezd s ostrými vracečkami, 
vždy nabídl nejen bleskurychlé reakce, ale také 
naprostou čitelnost své povahy. Na velmi dob-
rém pocitu z ovladatelnosti se nemalou měrou 
podílela rovněž 720 mm široká řídítka. Zároveň 
však cube nabídne skoro až neotřesitelnou 
jízdní stabilitu ve výjezdech i sjezdech – jak 
je ostatně pro většinu běžných devětadvacítek 
příznačné. Velká kola, větší styčná plocha s te-
rénem a lepší adheze, menší tendence odska-
kovat na nerovnostech, zkrátka ideál. Dokonce 
i s nejníže nastavenými řídítky nebylo kolo 

ve sjezdech jakkoli vratké, takže největší kola 
společně s vhodně zvolenou geometrií jsou zá-
rukou, že ani vyloženě závodní naladění pose-
du s sebou nepřinese menší jistotu v prudkých 
pasážích. O výjezdech ani nemluvě, ty zvládal 
reaction s naprostou jistotou.

Pokud se zaměříme na komponentové vy-
bavení, je testovaný bike primárně o tuhých 
a lehkých kolech Fulcrum, rozumně zvolené 
kombinaci osvědčených plášťů Racing Ralph 
a Rocket Ron od Schwalbe, dokonalé funk-
ci kotoučovek Deore XT (vpředu se 180mm 
kotoučem!) a kultivovaném chodu vidlice Fox 
s trojicí přednastavených modů komprese 
CTD. Snad pouze ovládací páčka na řídítkách, 
byť je její chod příjemně lehký, nedosahuje er-
gonomických kvalit prvních dálkových lockou-
tů Fox. Navíc při mačkání směrem dolů dispo-
nuje páčka trojicí poloh a fi nální zmáčknutí ji 
vrátí zpět do výchozí pozice, takže jsme potře-
bovali pro navyknutí na obsluhování systému 
CTD v tomto případě trochu více času. Jinak 
je osazení sázkou na jistotu. Pochvalu zasluhuje 
přítomnost klik Deore XT, i když velký převod-
ník s osmatřiceti zuby může být pro některé zá-
vodníky v rychlých „šlapavých“ sjezdech lehce 
poddimenzovaný. Sedlo Selle Italia SC1 je pak 
celkem pohodlné, ale na první pohled se tváří 
snad až zbytečně levně, zvlášť pokud se podívá-
me třeba na luxusní představec Syntace. Ovšem 
drobnou vadu na kráse lze tomuto kolu snadno 
odpustit, jeho kvality jsou totiž zcela zřejmé. 

Dokončení ze str. 1 

Rozhodování mezi zimními návleky na tret-
ry a nákupem zimních treter časem potká 

každého, kdo to s cyklistikou v nejchladnějším 
období myslí trochu vážněji. Pro návleky hovoří 
cena, pro tretry naopak vyšší teplotní komfort 
a možnost absolvovat v nich bez obav i pěší 
úseky. Investice do zimních treter patří ovšem 
k těm nejlepším, jaké může cyklista udělat, 
a nastává další dilema, kolik a za jaké vlastně 
utratit.

V minulosti jsme vyzkoušeli řadu zimních 
treter a popravdě, každé mají určité výho-
dy i nevýhody, a ne vždy je teplotní komfort 
úměrný ceně. Tentokrát jsme ale prověřili tretry 
Lake MXZ 303, které nově dováží společnost 
Cyklomax. I přes poměrně peprnou cenu 6490 
korun můžeme předem potvrdit, že za dané 
peníze získá uživatel opravdu luxusní zimní 
ochranu svých chodidel. Tretry jsou dle výrob-
ce testovány do minus dvaceti stupňů, což nám 
letošní zima během testování bohužel nenabíd-
la. Kolem nuly a minus pěti stupňů jsme tret-
ry provětrali na biku i na silnici a při srovnání 
s dlouhodobě používanými vlastními tretrami 
bylo jasné, že připlatit si v tomto případě zna-
mená rozhodně plus.

Lake použil jako základ tuhou nylonovou 
podešev s přídavkem skelných vláken, hodně 
hrubou podrážku Vibram a jako svršek kůži 

Pittards WR 100. Ta je schopna se tvarově při-
způsobit a zůstat poddajná při maximální pro-
dyšnosti a voděodolnosti. Stahování kombinuje 
kolečko BOA na vnější straně a přezku nad kot-
níkem. Vnitřek tretry je kapitola sama pro sebe, 

protože kombinuje zateplení Outlast na většině 
prostoru, hlavně na bocích a na jazyku, kdežto 
prsty chrání výkonnější 3M Th insulate. Vše ko-
runuje silná vložka s dvojitým fi lcem s tenkou 
odrazovou termofolií a vzduchovými kanálky 

mezi oběma vrstvami, takže naprosto perfektní 
izolace.

Testovali jsme velikost 46 a proti navyklému 
standardu je tato o půl až číslo posunutá, takže 
určitě vyzkoušet a sáhnout proti klasice o roz-
měr výš. Střih se i přes poddajnost a příjemnou 
ohebnost materiálu díky tuhé patě a podrážce 

lehce přetažené přes špičku na délku nevyšlápl, 
ale určitá přizpůsobivost do boku zde je. Totéž 
platí pro hodně nadýchanou vložku, jejíž send-
vič po několika vyjížďkách rovněž lehce okopí-
roval klenbu chodidla. 

Vstup do tretry je dostatečně prostorný a jak 
BOA kolečko, tak přezka s páskem kolem kot-
níku nabídnou snadné ovládání i v zimních ru-
kavicích a dostatečné rozevření prostoru. Jazyk 
je na straně stahování dvojitý a od poloviny 
délky rozdělený, takže se vrstvy překrývají, a při 
brodění tímto místem může na rozdíl od tret-
er s uzavřeným prostorem dovnitř zatékat. 
V mokrém sněhu či proti stříkající vodě to ni-

jak nevadilo, projít potokem s vodou sahající 
nad úroveň BOA kolečka ale zna-

menalo vyjít ven s trochu 
mokrou ponožkou. 

Druhou výtku máme 
k BOA kolečku na vnější 
straně, protože je trochu 

na ráně při jízdě ve zmrz-
lé koleji od traktoru nebo při 

pádu, na jazyku by mu to slušelo 
víc, ale to už opravdu jen rýpeme, protože dál 
nebudeme šetřit superlativy. Rozhodně musíme 
vyzdvihnout vnitřní komfort, jak střihu, tak za-
teplení, protože chodidlo se uvnitř opravdu cítí 
jako v bavlnce. Nikde nic netlačí, ohyb nohy 
při chůzi do kopce je v kotníku zcela bez odpo-
ru a přitom materiál obepíná kotník naprosto 
dokonale. Stažení strunou dokonale rozkládá 
tlak, takže chodildo netrpí nerovnoměrným 
utažením. Vnitřní prostor je docela velkorysý, 
aniž by bylo chodidlo volné při chůzi či kruho-
vém šlapání, prostě bota sedí perfektně. 

Termoregulace a míra izolace potom patří 
k tomu nejlepšímu, co jsme vyzkoušeli, neřku-li 

jsou naprostým vrcholem. I ve středně silné ba-
vlněné ponožce jsme lehce propotili kolem nuly 
jen nárt, zbytek zůstal perfektně suchý a hlav-
ně ve sjezdech žádný pocit chladu a teplotních 
změn. Izolace je naprosto špičková a i kvalita 
dvojitého provedení s nevyjímatelnou vnitřní 
ponožkou, izolací a vnější botou je opravdu 
precizní. Se zimní termo ponožkou pak bylo 
chodidlo uvnitř doslova jako v ráji a ani dlouhá 
vyjížďka, kdy ruce už v propocených rukavicích 
mrzly, neznamenala pro nohy žádnou změnu, 
stále maximální komfort.

Aby toho nebylo málo, podrážka svojí výškou 
a tvrdostí pryže působí dojmem chůze v botách 
se vzduchovou bublinou pod patou. Maximální 
pohodlí, dokonalý záběr na rovině i při chůzi 
směrem dolů, pro výběh bychom pak do závitů 
pod špičkou určitě aplikovali kolíky. Tohle dělá 
ze zimních treter jistotu proti letním s návleky, 
jistá chůze bez klouzání na sněhu a blátě či ka-
menech, navíc zde s maximální ochranou proti 
chladu od podrážky a bez jakékoliv ztráty výko-
nu při šlapání díky perfektní tuhosti podešve. 

Testované „lejky“ kromě dokonalého desig-
nu a hlavně přemíry refl exních prvků opravdu 
splňují ta nejnáročnější kritéria. Pokud tedy 
nehodláte brodit v zimě až po kotníky ve vodě 
a chcete si i za danou cenu dopřát maximální 
komfort, je to skvělá volba. (už)
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Technické specifikace

Rám: GTC Twin Mold Monocoque
Vidlice: Fox 32 Float 29 CTD Fit, 100 mm
Kliky: Shimano Deore XT 38/24
Brzdy: Shimano Deore XT, 180/160 mm
Řazení: Shimano Deore XT
Přehazovačka: Shimano Deore XT
Přesmykač: Shimano Deore XT
Kola: Fulcrum Red44
Kazeta: Shimano CS-M771 11– 36 (10)
Pláště: Schwalbe R.Ralph / R.Ron 2.25"
Řídítka: Cube Flat Race 720 mm
Představec: Syntace F149
Sedlovka: Cube Prolight 400 mm
Sedlo: Selle Italia SC1
Hmotnost: 10,9 kg (vel. 19")
Cena: 55 990 Kč

1
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5
 m

m

70°

435 mm

73°

4
7
0
 m

m

Velikost 19" 609 mm

1107 mm

kombinace tuhosti rámu a jízdního komfortu, 
akcelerace, poměr cena/výkon

levnější sedlo

Stop mrazu!

teplotní komfort,
střih, podrážka, reflexe, stažení

nevhodné na brodění
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RETRO
Shimano XTR 1996

PAVLAČ
Česká značka Samorost, speciali-

zující se na exkluzivní dřevěné rámy, 
připravila zajímavý přírůstek. Je jím 
Bohemian urban bike, tedy naprosto 
stylové kolo do města a jeho bezpro-
středního okolí. Samozřejmostí je ře-

menový pohon, dále elegantní kompo-
nenty anglické značky BLB a nemůže 
chybět sedlo rovněž anglické legendy 
Brooks, přičemž tato značka dodala 
také gripy. Takto osazené kolo vyjde 
na 73 tisíc korun, ceny pak začína-
jí na částce 55 tisíc korun. Více na 
www.samorost.eu

Zdá se, že o prolomení světového 
rekordu v hodinovce se v nejbližší 
době pokusí nemalé množství slav-
ných i méně známých jezdců. Nyní 
je úplně novým držitelem rekordu 
Australan Rohan Dennis, jenž na 
velodromu ve švýcarském Grenchenu 
dosáhl hodnoty 52,491 kilometru. 
Čtyřiadvacetiletý jezdec stáje BMC, 
bývalý úspěšný dráhař a majitel 
olympijského stříbra z Londýna, tak 
značně vylepšil dosavadní maximum, 
jež v říjnu loňského roku stanovil 
Rakušan Matthias Brändle, a to hod-
notou 51,852 km. Každopádně zájem 
závodníků o překonání rekordu naros-
tl v souvislosti s uvolněním pravidel, 
týkajících se podoby kola. V letošním 
roce by se tak o prolomení rekordu 
měly pokusit hvězdy typu Bradleyho 
Wigginse či Fabiana Cancellary.

Ačkoliv se to nezdá, taková bate-
rie pro elektrokolo může být doce-
la nebezpečným nákladem. Převoz 
a skladování lithiových baterií s ka-
pacitou přes 100 Wh podléhá přís-
ným nařízením EU, protože jejich 
kontakt s dalšími vodivými materiály 
či poškození může způsobit požár či 
dokonce výbuch. Jde hlavně o převoz 
baterií pro výrobu elektrokol v kontej-
nerech, ať už autem, lodí nebo hlav-
ně letadlem. Problémem nejsou tak 
značkové baterie, které mají všechny 
potřebné atesty, jako jejich levnější 
kopie, jež většinou žádné certifi káty 
nemají.

Enduro disciplíny získávají na stá-
le větší oblibě a je jim přímo na mí-
ru často přizpůsobováno i vybavení, 
přilbami počínaje a tretrami konče. 
Enduro nenechalo chladnou ani znač-
ku Camelbak, která připravila novinku 
nazvanou K.U.D.U.. Jedná se o spe-

ciálně konstruovaný batoh pro endu-
ro, který je vybaven nejen řadou úlož-
ných prostor a různých vychytávek, 
ale také integrovaným chráničem 
páteře. Tato novinka mimo jiné získa-
la celkem dvanáct (!!!) ocenění v an-
ketě Design and Innovation němec-
kých magazínů Enduro Mountainbike 
a Enduro E-Mountainbike.

Prostějovský velodrom by měl le-
tos hostit jednu z největších hvězd, 
a sice Marka Cavendishe. Ten má 
totiž v plánu se zúčastnit srpno-
vého Memoriálu Otmara Malečka. 
Elitní anglický spurtér, jenž na Tour 
de France vyhrál celkem pětadvacet 
etap, má totiž v plánu startovat na 
dráze na olympiádě v Riu a potřebuje 
získat body, jež mu umožní o olympi-
ádu bojovat na závodech světového 
poháru. Prostějovský memoriál má 
klasifi kaci UCI Class I., takže se zdá 
být pro tento účel ideální. Sice je 
Cavendishova účast zatím stvrzena 
pouze stisknutím ruky, ale i tak je 
dost pravděpodobné, že se budeme 
moci jet na Hanou na Marka podívat.

Stejně jako se v případě automobilů z té 
zajímavější části produkce nejprve stá-

vají youngtimery a o mnoho později plno-
hodnotní veteráni, tak i v případě kol a je-
jich komponentů teprve až delší časový od-
stup dokáže zvednout zájem potenciálních 
kupujících, ať už z řad sběratelů, či nostal-
gicky smýšlejících uživatelů. Každopádně, 
pozice topmodelu či „top“ značky je vždy 
výhodou a stejně jako si mnozí silničáři-
-pamětníci do vitrínky v obýváku rovnají 
legendární přehazovačky a přesmykače 
Campagnolo Super Record, nebo touží 
po ocelovém colnagu se zdobenými chro-
movanými mufnami, tak bikeři často ocení 
třeba špičkové díly MTB sad z počátku de-
vadesátých let. Proč vám ale v rubrice Retro 
představujeme současně vyhlížející, mato-
vě šedou sadu Shimano XTR, co je na ní 
retro? On ten čas totiž letí o dost rychleji, 
než je mnohým z nás příjemné – právě této 
sadě je letos již dvacet let! Poprvé byla světu 
představena na jaře roku 1995, byť její séri-
ové zařazení do kolekce 1996 by ji teoretic-
ky činilo o rok mladší.

A v čem byla nejdražší a hlavně na dlou-
hou dobu bezkonkurenčně nejlepší biková 
sada ve své době tak převratná? Prakticky 
úplně vším, každou svou součástkou, je-
jich konstrukcí i designem. Nové XTR 
modelového roku 96 se totiž konečně zcela 
oprostilo od designu vycházejícího ze svě-
ta silničních kol a namísto leštěných ploch 
předchůdce oslovilo bikery, kteří chtěli 
vizuálně stále více oddělit drsnost materi-
álu pro svůj tvrdý sport od vždy elegantní 
silnice. Ovšem nebyla to jen matně šedá 
povrchová úprava, daleko převratnější byla 
celá řada technologií, jež ovlivnily podobu 
a funkci cyklistických komponentů pro 
mnoho následujících let. A nutno přiznat, 
že z použitých technologií vytěžil rovněž sil-
niční segment – XTR modelového roku 96 
totiž přineslo například duté kliky či mno-
hohrannou oversize osu Octalink. Ve své 
době bylo ještě převratnější než současná 
žhavá novinka – XTR Di2, řadicí pomocí 
servomotorků, a proto nejluxusnější biko-
vou sadu druhé poloviny devadesátých let 
považujeme za milník vývoje MTB.

Primárně to byly samozřejmě V-brzdy, 
čím novinka oslovila, stejně jako druhá nej-
vyšší sada Deore XT téhož ročníku. V do-
bě, kdy lehké a dokonale funkční kotoučov-
ky byly ještě hudbou vzdálené budoucnosti, 
nabídly ráfkové V-brzdy naprosto fantas-
tický výkon, podle mnohých převyšující 
například hydraulické ráfkové magury. 
Koncepčně poměrně jednoduché V-brzdy, 

které oproti původním cantileverům s cen-
trálním tahem zcela změnily pákový poměr 
a tím i brzdný výkon, se během okamžiku 
staly hitem. Přitom tutéž koncepci již dříve 
prosazovali jiní výrobci, zpravidla menší – 
včetně značky MOC pana Mrázka, ovšem 
až Shimanu se s daným řešením podařilo 
hromadně prosadit. Použitá konstrukce 
shimana, s miniaturním paralelogramem 

zajišťujícím vždy dokonale souosou rovi-
nu špalku vůči brzdné ploše ráfku, byla 
zbytečně složitá. Trpěla totiž na vznik vůlí, 
s nímž souviselo i nežádoucí, dost hlasité 
rezonování špalků při brzdění, což se týkalo 
i véček Deore XT a mnoha jejich napodo-

benin, třeba od značky Dia-Tech a dalších. 
Tak jako tak ale byly V-brzdy, které se po-
stupně oprostily od zmíněných dětských 
nemocí, výborným přechodovým stupněm 
mezi cantilevery a kotoučovými, a hlavně 
dokázaly z idey ráfkové brzdy vytěžit na-
prosté maximum.

Minimálně stejně revoluční bylo i prove-
dení klik sady XTR 96, zvlášť ve srovnání 
s předchozí generací, vyráběnou do roku 
1995. Skoro již předpotopní čtyřhran na-
hradila středová osa Octalink s podstatně 
větší pevností spoje s klikou a samotné kli-
ky poprvé použily technologii Hollowtech 
s dutinou uvnitř. Jezdci sponzorující si 
servis kola sami sice remcali, že není možné 
vyměnit samostatný vnější převodník, ne-
boť tvoří celek s centrálním unašečem, ale 
tuhost při záběru byla dostatečnou satisfak-
cí nákladnějšího provozu.

Řadicí systém, ač zatím ještě spoléhající 
na „pouhých“ osm pastorků, vsadil na nové 
kombinované páky Rapidfi re SL, jež vypa-
dají naprosto moderně i po dvaceti letech. 
Minimalismus a dokonalý chod, tak zněla 
jejich stručná charakteristika. Přehazovačka 
s hmotností pouhých 202 gramů se až 
na ostřeji řezaný tvar, rozdvojený zadní 
nosník pod hlavním čepem a matně šedou 
barvu až tak moc nelišila od standardních 
konstrukcí. Důležitější byla tefl onová 
vrstva pouzder čepů či kuličková ložiska 
v kladkách. Podstatně větší změny se ovšem 
odehrály u přesmykače, jehož technologie 
Diff erential Plate byla naprosto unikátní – 
i když s odstupem času víme, že se neuchy-
tila. V čem spočívalo její kouzlo? V tom, že 
se obě části vodítka pohybovaly nezávisle 
na sobě, tedy že při řazení na větší převod-
ník byly blíže u sebe a v pozici nad poža-
dovaným převodníkem se od sebe oddálily. 
Možná zbytečně složité řešení, vyžadující 
podstatně větší počet čepů (se sklonem 
ke vzniku vůlí) než u klasiky, ale musíme 
uznat, že celkem fungovalo. Špičkové mate-
riály navíc dovolily dosáhnout slušné hmot-
nosti přesmykače 134 gramů, což je i dnes 
velmi dobrá hodnota.

Dále sada obsahovala náboje s širokým 
tělem Parallax a dokonalými, skvěle utěsně-
nými ložisky. Speciálně tvrzené a leštěné lo-
žiskové dráhy Borozon se promítly do nad-
standardně vysoké životnosti nábojů a ne-
méně vysokou výdrží se většinou předvedl 
i ořech, vyznačující se mimo jiné titanovým 
pláštěm. Z téhož materiálu byly samozřej-
mě také rychloupínáky, v jejichž páčce jsme 
našli skrznaskrz vyfrézovaný nápis XTR. 
Takové upínáky jsme prostě museli mít!

Stranou zájmu konstruktérů nezůsta-
la ani velmi drahá kazeta, jejíž tři největší 
pastorky byly titanové. Naopak kompo-
nentem, na nějž konstruktéři nové sady 
tak trochu pozapomněli, byla sedlovka, jež 
přešla beze změn z kolekce 1995. Aby také 
ne, sedlovku XTR si nejspíš nikdo nekou-
pil – v polovině devadesátých let přece frčel 
Syncros! Vzpomínáte? (kad)

Zateplený dres s dlouhým rukávem je 
sice primárně záležitostí jara a pod-

zimu, v kombinaci s vhodnou spodní, 
a především svrchní vrstvou je však ideální 
i pro zimní období. Funkce takzvané „me-
zivrstvy“ je v případě, že používáme více-
ro slabých vrstev namísto dvou silnějších, 
naprosto zásadní. Německá Maloja má 

ve své nabídce zateplených dlouhých dresů 
celou řadu, můžeme si vybírat v závislosti 
na praktických i designových prioritách. 
Dres s označením SalamM. 1/1, jejž samot-
ná Maloja označuje dodatkem „jacket“, te-
dy bunda, je pak naprostou klasikou, a stři-
hově jej ocení jak silničáři, tak i sportovně 
ladění bikeři.

Lehce zateplený materiál s velmi dobrou 
elasticitou a skvělou prodyšností je odpovědí 
na požadavek perfektní termoregulace a pří-
jemného pocitu z nošení. Na omak velmi 
jemný vnitřní počes je skutečně k pokožce 
doslova sametový, pakliže jako podklad po-
užijeme funkční triko pouze s krátkým ruká-
vem. Velikost M pak dokonale padne i více 
jak 180 cm vysokému jezdci s vyšvihanější 
postavou. Němci zkrátka drží velikostní od-
stupňování tak, jak jsme z našich zeměpis-
ných šířek a délek zvyklí a na rozdíl od pro-

dukce z Apeninského poloostrova se zde dá 
skutečně při výběru spolehnout na běžné 
očíslování velikostí. S tím souvisí nejen 
adekvátní délka střihu trupu, ale především 
značně dimenzovaná délka rukávů, které ani 
při výraznějším předklonu neodhalí zápěstí. 
Maximálně nám vyhovovala i šířka, a přede-
vším výška límce. Celkový střih je však spíše 

upnutější, a pokud jsme psali o tom, že dres 
ocení i bikeři, tak ano, ale jen ti s vyloženě 
sportovní postavou.

Z hlediska zpracování není dresu co vy-
tknout, týká se to jak provedení švů, tak 
i předního zipu s horní „garáží“ či skuteč-
ně funkčního spodního protiskluzového 
olemování. Jako velmi praktické se ukázaly 
zadní kapsy se zapínáním na zip a s hodně 
nadprůměrným vnitřním objemem.

Cena dresu 3090 korun je vyšší, ovšem 
v případě značky Maloja jsou uživatelé 
tento fakt většinou ochotni tolerovat. Dres 
SalamM. 1/1 je nabízen v pěti barevných 
kombinacích.

(kad)

Maloja SalamM.

střih, délka rukávů, prodyšnost a míra 
zateplení použitého materiálu, zpracování

vyšší cena
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Z konstrukčního hlediska je duše jedno-
duchá gumová trubka, na koncích ne-

prodyšně spojená. Výjimkou je duše Gaadi, 
jejíž konce nejsou spojené, ale jde o rovnou 
trubku s uzavřenými konci. Dnešní butylo-
vé duše jsou vyráběny s ohledem na speci-
fické potřeby jednotlivých disciplín. Podle 
toho také mají odlišnou tloušťku stěny. 
Nejlehčí provedení pro honiče gramů mají 
tloušťku 0,45 – 0,6 mm a hmotnost u bi-
kového rozměru přibližně 120 g. Úskalím 
tohoto provedení je menší odolnost jak 
proti proražení o boky ráfku, tak vůči pro-
píchnutí. Standardní duše mají tloušťku 
stěny 0,9 mm a hmotnost přibližně o 50 
gramů vyšší. S tím samozřejmě narůstá 
i jejich odolnost vůči defektu. Pro potřeby 
sjezdařů pak vznikly duše se stěnou sil-
nou až 1,4 mm, které jsou nejodolnější, 
ale mají trojnásobnou hmotnost proti 
standardu. 

Určitým hybridem jsou duše se ze-
sílením stěny v oblasti koruny, tedy 
ochranou proti propíchnutí. Silnější 
materiál zde klade cizímu pronika-
jícímu předmětu větší odpor a stěna 
duše se oddaluje od pláště, takže cizí 
předmět buď vůbec, nebo jen minimálně 
pronikne do duše. Další možné vyztužení 
je v oblasti vrcholu bočnice ráfku, což duši 
chrání proti proražení při najetí na ostrou 
hranu. Materiál zesílení je měkčí a oheb-
nější, takže jakmile se o sebe na hraně 
opřou stěny duše, dojde k rozložení tlaku 
a vyšší odolnosti vůči proseknutí než u ten-
kostěnné duše či konstantní tloušťky stěny. 
Aby byl výčet technologií ochrany vůči de-
fektu úplný, nesmíme vynechat duše s ob-
sahem samozacelovacího tmelu, který je te-

kutý a v případě průpichu zateče do místa 
poškození a to zatěsní stejně, jako je tomu 
u bezdušových plášťů. Na duších toho ne-
lze zase tak moc zkoumat, tedy vyjma pro-
pustnosti materiálu, tloušťky stěny, hmot-
nosti a případně tlumicích schopností. 
Následující řádky by měly být určitým vo-
dítkem, po jaké duši sáhnout, pokud nejste 
příznivci bezdušových systémů či galusek, 
a co můžete od daného řešení očekávat. 

Variace na jedno téma
Butyl, to je nesmrtelná klasika převláda-

jící napříč disciplínami. Vlastnosti těchto 
duší se liší především v závislosti na tloušť-
ce stěny a rozměru. To jsme zmiňovali již 
v úvodu článku, takže to nebudeme opa-

kovat, ale obecně, silnější stěna hůře tlu-
mí, duše je těžší, jenže na druhou stranu, 
udrží tlak déle. Tenká stěna v kombinaci 
s užším rozměrem sice lépe tlumí a umí 
se mnohem pružněji adaptovat tlumicím 
vlastnostem pláště, ale zde hrozí vyšší pro-

pustnost a postupný únik tlaku, nehledě 
k riziku defektu. Porovnali jsme schvál-
ně dvojici butylových duší na 27,5" kole, 
kdy jsme tenkostěnnou duši Rubena Light 
s rozměrem 26 ×1.9 – 2.3 palce konfronto-
vali s duší DSI se standardní stěnou a roz-
měrem 27.5 ×1.75 – 2.125. Ano, správně 
se pozastavujete nad tím, 
že jsou to jiné průměry 
a není to odpovídající. 
Jenže šestadvacítková du-
še prostě do většího prů-
měru pasuje a na předním 
kole byla přes dva měsíce. 
Její hmotnost 129 gramů 
a tloušťka stěny 0,6 mm 
patří k závodním XC pro-
vedením a popravdě jsme 
s ní neměli za celou do-
bu problém. Tlak kolem 
40 psi udržela spolehlivě 
vždy zhruba dva týdny, 
pak bylo nutné lehce při-
hustit na původní hod-
noty. Úbytek byl zhruba 
v řádu 1–3 psi, což nebylo 
zase tak moc.

Soupeř ze Srí Lanky 
od DSI pasoval do pláš-
tě přesně a se stěnou tloušťky 1 mm ukázal 
na váze 235 gramů. Tedy jistota daná jak 
tloušťkou stěny, tak rozměrem, který za-
ručuje přirozené roztažení bez zbytečného 

zřídnutí stěny. Tato duše, podle oče-
kávání, udržela tlak mnohem lépe 
a za šest týdnů používání jsme 
ve dvoutýdenním cyklu mě-
ření stejného výchozího 
tlaku došli k lepším vý-
sledkům. Počáteční hod-

nota 40 psi byla po dvou 
týdnech téměř totožná, od-

chylka byla těžko měřitelná a až 
po měsíci došlo k úniku pouze o 3 

psi. Značka DSI přitom u svých vý-
robků poukazuje na vyšší přítomnost 
kaučuku a u duší vyzdvihuje výhody 
speciálně cezené směsi, která by měla 
vyloučit případné pevné kusy, a tudíž 
riziko lokálního defektu způsobeného 
výrobní chybou. Cena obou duší se nelišila 
zase tak moc, DSI 85 korun a Rubena 115 
korun, hlavní rozdíl byl tedy v hmotnos-
ti. Na druhou stranu, Rubena nabízí tutéž 
odlehčenou duši v rozměru pro 27.5" kola 
a tam je hmotnost 133 gramů.

Co se týče tlumicích schopností v kom-
binaci s pláštěm Schwalbe Hans Dampf, 
teoreticky by měla lépe pružit tenkostěnná 
duše, ale abychom toto stoprocentně po-
střehli a mohli potvrdit, že to bylo nějak 
extra znatelné, tak s klidným svědomím 
můžeme říct, že ne. Jízdní projev s obě-

ma dušemi byl téměř vyrovnaný a poznat 
by to bylo snad jen na měřicím zařízení, 
které by zaznamenalo odlišný valivý od-
por. Největší rozdíl tedy pozná jez-

dec v podsedlové brašničce, když poveze 
skoro o sto gramů méně, pak při zrychle-
ní a na odolnosti proti proražení či ztrátě 
tlaku.

Abychom ale šli s dobou, nesmíme opo-
menout další možnosti, konkrétně latexové 
duše, které jsou v současnosti velkým hitem 
kvůli kombinaci příznivé hmotnosti a níz-
kého valivého odporu. Váží kolem sta gra-
mů a mají vynikající roztažnost materiálu, 
nabídnou tak perfektní tlumení, ovšem je-
jich negativem je horší výměna při defektu, 
protože jsou dost poddajné, trochu lepivé 

a v ráfku se umí shrnout či překroutit. To je 
ale věc zkušeností, horší je to s únikem tla-
ku, na který je tento materiál náchylnější, 
takže je třeba častěji kontrolovat a dohustit, 
což platí hlavně u silničních kol, kde jsou 
tlaky mnohem vyšší a únik razantnější.

Pokud někomu není latex po chuti, je 
tu ještě duše FOSS, což je taiwanské řešení 

spoléhající na makromolekulární termo-
plast TPE. Průsvitný materiál, běžný roz-
měr a hmotnost kolem 130 gramů. Vyšší 
cena (ta je i u latexu) by měla být vykom-
penzovaná schopností materiálu semknout 
se kolem proniknuvšího cizího předmětu 
a částečně zmírnit defekt. Při opravě lze 
místo zacelit nahřátím materiálu zapalova-
čem. Když ani to nepomůže, stačí duši zale-

pit speciálními fl eky. Zkušenosti říkají, 
že duše je odolnější vůči proseknutí, 

případně nedojde k procvaknu-
tí obou stěn, a hlavně se duše při 
defektu neroztrhne a neexploduje. 
Samozřejmě, co se tlumení týče, 
je TPE méně pružným materiálem 
a rozměrově by měla duše odpoví-
dat plášti kvůli menší roztažnosti 
stěn. 

Když jsme se pídili po hodnotách 
valivého odporu jednotlivých řešení, nalezli 
jsme zajímavé srovnání několika vzorků du-
ší různého typu. Hodnoty valivého odporu 
u dušových a bezdušových systémů jedno-
značně hovoří pro bezdušové řešení, které 
vykazuje nejlepší vlastnosti. U téhož pláště 
bylo provedeno měření valivého odporu 
postupně s několika typy duší. U bezdušo-
vé verze pouze s tmelem byl valivý odpor 
20,0 wattů a tmel vážil 50 gramů. U 123g 
latexové duše to bylo 20,6 wattu, což je 
skoro totéž, a u dalších latexových duší na-
rostl odpor jen nepatrně. Klasické butylové 
„light“ duše s hmotností 130 –160 gramů 
měly odpor v rozmezí 22,7 – 24,2 wattu 
a běžné duše byly nad 25 wattů. Ještě vyšší 
hodnoty pak vykazovaly speciální sjezdové 
duše se silnější stěnou a hmotností kolem 
půl kilogramu, tam to bylo kolem sedma-
dvaceti wattů.

Jestli patříte mezi ty, kdo stále věří du-
ším, ať už klasickým butylovým, nebo ně-
kterému z modernějších provedení, snad 
vám tyto řádky pomohly se zorientovat 
v tom, jaký typ duše by pro vás přicházel 
v úvahu. A pokud jste ortodoxní bezdušis-
ta, který ji nevozí ani pro případ nejhorší-
ho defektu, pak jste četl zbytečně a musíte 
věřit tmelu či v horším případě záplatám.

(už)

Klid na dušiVe světě bezdušových 
systémů, závodních 
galusek, latexových duší 
nebo nízkotlaké novinky 
Pro Core od Schwalbe se 
klasická butylová duše zdá 
být technologicky zastaralá 
a zbytečná. Jenže je to stále 
ten nejosvědčenější způsob, 
jak dojet dík její výměně 
do cíle i v případě defektu, 
a nejeden bezdušový fanatik 
si ji pro jistotu přibaluje 
s sebou do podsedlové 
brašničky. 

Tak trochu revoluční pojetí konstrukce duše se jmenuje Gaadi a v principu je to trubka s uzavřenými konci, která se do pláště vloží úplně stejně jako běžná 
duše a oba konce se o sebe zapřou. Jedinou výhodou tohoto řešení je možnost výměny bez nutnosti vyjmutí kola z rámu či vidlice, což je třeba velkým 
přínosem u elektrokol.

Průhledné duše FOSS jsou vyrobeny z makromolekulárního 
termoplastu s tvarovou pamětí, takže se stěna duše kolem 
proniknuvšího cizího předmětu semkne a únik tlaku by neměl být 
tak razantní.

Varianta zvýšené ochrany proti průpichu 
středové části běhounu Rubena TAS (Top 
Antipuncture System) přináší zesílení stěny 
duše v oblasti koruny, kde je proniknuvšímu 
předmětu kladen zvýšený odpor a stěna duše 
se tak odtlačuje od pláště, aniž by došlo 
k průpichu.
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Zástupce butylových duší od DSI s tloušťkou 
stěny 1 mm je klasikou nabízející za příznivou 
cenu rozumnou míru ochrany vůči proražení 
a minimální únik tlaku.
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V současnosti se vysoké oblibě mezi závodníky 
těší latexové duše. Jsou velice lehké a pružné, 
takže by měly dobře tlumit a nabídnout valivý 
odpor srovnatelný s bezdušovými systémy. 
Nevýhodou je menší vzduchotěsnost materiálu 
a nutnost častějšího dorovnávání tlaku.

www.airoo.cz
tel . :  +420 603 984 925

Přestože dnes vidíme na řídítkách zá-
vodníků i nadšenců chytré telefony, 

rozměrné cyklocomputery s měřiči všeho 
možného i nemožného, drobný elegantní 
přístroj zaznamenávající nejdůležitější úda-
je tam má stále své místo.

Takovým je cyklocomputer BBB BCP-
31W z řady Microboard, jenž nabídne 
malé rozměry a pouze základní zobra-
zované funkce s bezdrátovým přenosem 
signálu. Samotný computer s rozměry 
30 × 48 ×12 mm váží bez snímače a držá-

ku pouhých devatenáct gramů, takže je to 
opravdu drobeček. Naproti tomu třířád-
kový displej je hezky přehledný a s velký-
mi číslicemi, takže jsou zobrazované údaje 
dobře čitelné. Jediným ovládacím tlačítkem 
pak lze i bez silnějšího stisku snadno pře-

pínat mezi funkcemi v manuálním režimu, 
nebo je možné přepnout na automatické 
střídání zobrazených funkcí. Vše je velice 
jednoduché, stejně jako nastavení základ-
ních údajů při montáži a zprovoznění. 
Zobrazení okamžité rychlosti je stálé, spod-

ní část displeje patří průměrné rychlosti, 
hodinám, celkovým a denním kilometrům. 
To jsou tedy jen nejnutnější funkce a za ce-
nu kolem tisíce korun bychom možná 
uvítali ještě záznam maximální rychlosti 
a stopky, nicméně bez toho se lze obejít.

Minimalismus pokračuje i v prove-
dení držáku na řídítka, který lze použít 
i na představec a upevňuje se buď stahovací-
mi pásky, nebo gumičkami. Upevnit do ně-
ho computer je snadné, ovšem jeho vyjmutí 
je kvůli absenci ovladatelného zajišťovacího 
zobáčku trochu pracnější. Zobáček je totiž 
ukrytý pod computerem, a je třeba nacvičit 
si grif, kdy současně zapřete držák na řídít-
kách a uvolníte computer. Chce to trochu 
cvik, jinak uvolníte spodní držák z adap-
téru na řídítkách, tedy žádná tragedie, ale 
prostě to chce cvik nebo computer nesun-
dávat. Snímač na vidlici je v tomto případě 
ve verzi pro 70cm vzdálenost, takže je třeba 
umístit jej co nejvýše kvůli kvalitnímu sig-
nálu. Má indikaci nabité baterie a je jištěn 
dvojicí pásek nebo gumičkou a z držáku 
lze samotný snímač jednoduše vytáhnout. 
Celek doplňuje trochu objemnější magnet 
na ploché i standardní dráty.

Testovaný computer tedy nenabídne pře-
hršel funkcí, na druhou stranu je jednodu-
chý a na řídítkách elegantní a nenápadný. 
Snadno se ovládá a automatické přepínání 
funkcí je rovněž praktické, když pomineme 
obtížnější vyjímání z držáku a poměr cena/
počet funkcí, je to spolehlivý pomocník.

(už)

Micro – info

rozměry, ovládání, 
přepínání funkcí

vyjmutí 
z držáku
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Co se týče nabídky cyklistického textilu, 
pokrývá domácí značka Pells cyklistu 

téměř kompletně. Tedy až do současnosti 
bylo možné použít slůvko téměř, protože, 
i když jsou v nabídce ponožky, všechny ty-
py kalhot, kraťasů, návleků, dresů a bund, 
na hlavu to v minulosti platilo pouze pro 
čepice. 

Nyní ale přichází přilba 
Pells Darron, takže oblék-
nout cyklistu, tedy vy-
jma treter, lze do pellsu 
kompletně.

Darron patří svojí 
cenou 990 korun 
mezi levnější přilby, 
ovšem její zpra-
cování a design ji 
mohou směle řa-
dit výš. In-mold 
spojení skořepiny 
a jádra, pětadva-
cítka ventilačních 
otvorů a stahování 
centrálním kolečkem na te-
meni. Tolik stručná charakteristika, ovšem 
bližší pohled ukáže prostorově hezky ře-
šenou přilbu širšího tvaru, takže na hlavě 
netrčí a není v honbě za hmotností (266 g) 
zbytečně osekaná na bocích. 

Dostatek materiálu je předpokladem vy-
sokého stupně ochrany i při pádu na bok. 
Hloubka testované velikosti 54 – 60 cm, mi-
mochodem jediné nabízené UNI velikosti, 

je příjemná a i bez výraznějšího stažení me-
chanismu na zátylku sedí přilba na hlavě jistě 
a nikde neobtěžuje. Naopak daný rozměr pa-
suje pohodlně i jezdcům se širší hlavou a při-
tom je vpředu a vzadu ještě dostatek prosto-
ru, který vyřeší stahovací čelenka. Ta pokrývá 
polovinu vnitřního obvodu a díky polstrová-

ní a dalším výstelkám je vnitřní prostor velice 
pohodlný. Ne tak manipulace se stahovacím 
kolečkem, jehož menší rozměry přece jen 
nenabídnou tak pohodlné ovládání. Popruhy 
s jednoduchým nastavením i polstrování pod 
bradou patří k pohodlnému standardu, takže 
zde žádnou výtku nemáme.

Ventilační otvory pokrývají celý povrch 
přilby, takže ani na spáncích jezdec netrpí 

nedostatkem přívodu vzduchu, ale menší 
rozměry průduchů přece jen nenabídnou 
tak dokonalou termoregulaci jako některé 
hodně děravé modely. Ovšem vzhledem 
k ceně a spíše silničnímu provedení, byť si 
tenhle model dokážeme dobře představit 
i pro rychlé XC či maraton, je ventilace na-
prosto dostačující. Navíc chválíme použití 
skořepiny i na zadní středové partii, kde by 
klidně nemusela být, škoda jen, že v tomto 

místě není refl exe, plocha si o to vyloženě 
říká. První přilbařská vlaštovka s vlastním 
logem Pells se tedy v poměru cena/výkon 
ukázala ve výborném světle a až na zmiňo-
vané drobnosti je to opravdu dobře zpraco-
vaný kousek. 

(už)

zí přilba 
oblék-
vy-
su

í
na te-

p
s
k

cena, provedení, 
usazení na hlavě

velikost 
regulace

Pells od paty k hlavě

O AGangu Patriot, jenž se pro sezó-
nu 2015 začlenil pod křídla značky 

Author, bylo již napsáno mnoho. A veš-
keré recenze, které jsme za dobu jeho 
existence stihli zaznamenat, včetně testu 
Cykloservisu, vyšly pro tento bike hodně 
pozitivně. Aby také ne, je to totiž vydařený 
„všeuměl“, který při zdvihu 140 milime-
trů na obou osách nabídne jak dovednosti 
v hodně těžkém terénu včetně užití si bike-
parků, tak současně „jezdivost“, pro danou 
zdvihovou kategorii ne právě typickou. 
Spojení propracovaného systému DLP a kol 
prostředního průměru 27,5" se zde poved-
lo na výbornou a tvrzení, že na tomtéž kole 
člověk zvládne jeden den zdolat sjezdovou 
trať a druhý den objet bikemaraton, není až 
tak nadnesené. Právě proto si tento bike na-

chází stále početnější skupinu spokojených 
uživatelů a čas od času se také stává obětí 
dalšího tuningu, třeba pro ještě další odleh-
čení či posunutí charakteristiky – ať už smě-
rem k enduru, či naopak trailovému biku, 
v závislosti na preferencích. Naše 
kolo z lidu tentokrát není z těch, 
která by omráčila astronomickou 
pořizovací částkou, ale naopak se 
snaží nabídnout ideální poměr 
cena/výkon, který je ostatně pro 
patriot typický již v jeho sériové 
podobě. Bike na fotografiích patří 
Petru Vokolkovi, takže tuning à la 
Richey, Hayes a Sun Ringlé nemů-
že samozřejmě chybět.

Jako základ kola posloužil mo-
del Patriot ročníku 2014 ve veli-
kosti L. My zde však nebudeme 
rozebírat jeho přesnou konstrukci 
a dovednosti, na to si můžete pře-
číst jeho test. Spíš se zaměříme na detaily, 
které se od sériového provedení liší. Rám 
ze slitiny 6061, jehož konstrukce by byla 
nezaměnitelná i v případě, že by jej někdo 
kompletně přelakoval, je osazen tlumičem 

Manitou Swinger s nepřehlédnutelnou 
expanzkou (sériově tlumič Rock Shox 
Monarch RT3), s chodem pístnice 57 mm 
a nadstandardní možností seřizování. 
Tlumiči vpředu sekunduje vidlice Manitou 

Mattoc Pro se 160mm zdvi-
hem. Jedná se o model 2014, 
samozřejmě disponující pev-
nou osou, kónickým sloupkem, 
typickou vzadu umístěnou 
spojovací podkovou a velkým 
červeným M, ladícím s grafi kou 
rámu. V té lze celkem snadno 
nalézt třeba i zakomponovanou 
mapu České republiky, tvořící 
barevný přechod mezi surovým 
povrchem duralu a matně čer-
nou. Každopádně právě vidlice 
s o dvacet milimetrů vyšším 
zdvihem oproti té sériové (pů-
vodně Rock Shox Revelation 
RL) je hlavním stavebním ka-
menem, s jehož pomocí se ma-

jiteli podařilo ze svého kola dostat 
více naturelu pro tvrdší nasazení.

Zde by nebyla od věci krátká 
vsuvka, proč se Petr vlastně rozho-
dl pro AGang Patriot. „Po pár se-
zónách odjetých na čistokrevném 
déháčku jsem chtěl více najíždět 
kilometry nebo aspoň po ose do-
jet k DH trati. Takže jsem nejprve 

zkusil freeride, ale velká změna to nebyla 
– kombinace zdvihu a širokých hrubých 
plášťů při běžné jízdě ubírala sílu každým 
metrem. V roce 2013 jsem si proto, jako 
druhé kolo k déháčku, pořídil AGang Cult 

se 150mm zdvihem a ukázalo se, že je to 
naprosto ideální kombinace – DH na tratě 
s lanovkou a cult na všechno ostatní. Ten 
bike vydržel skoro všechno, dalo se na něm 
skočit téměř to samé jako na sjezďáku, 

a přitom i někam dojet. Když pak 
přišel na trh patriot, s jen o cenťák 
menším zdvihem, a naopak větší-
mi koly, hodně se mi líbil. Po něja-
kém tom tuningu, výměně vidlice, 
tlumiče a pár dalších dílů nemám, 
co bych mu vytknul“, uzavírá Petr 
své dojmy.

Ale už zpátky k osazení, které 
je z nemalé části o značce Ritchey, 
ale ještě důležitější jsou zde kola 
Sun Ringlé Charger Pro. Ta spolu 
s kevlarovými plášti Z-Max Shield 
WCS v šířce pouhopouhých 2,1" 
značně snižují obvodovou hmot-
nost kol, která tak i v případě trail/
endurové povahy zajistí solidní 

akceleraci, ne až tak vzdálenou maraton-
ským strojům. Kola s vyšším profi lem ráfků 
a především náboji s hvězdicovou přírubou 
a nepřehlédnutelnou červenou anodizací 
vypadají jednoduše skvostně.

Některé díly lze považovat za klasiku vyš-
ší střední třídy, ať už jde o původní měnič 
a řazení Sram X.9, nebo kliky Sram S1400 
se středovou osou Press Fit a jediným pře-
vodníkem RaceFace se čtyřiatřiceti zuby. 
Nepřehlédnutelný „zlatý“ řetěz KMC při 
dopadech ze skoků a ve sjezdech krotí na-
pínák domácí provenience, a sice Shamman 
Graft, který nahradil sériově montovaný 
přesmykač. Naprosto zásadním kompo-
nentem jsou kotoučovky Hayes Prime Pro 
se 180mm kotouči Shimano Deore XT. 
Brzdovým pákám nemůže chybět cha-
rakteristický ovladač pro seřízení kroku 
a brzdného výkonu, pastvou pro oko jsou 
také celkem minimalistické dvoupístkové 
brzdiče. Z dalších dílů je neméně důležitá 
původní teleskopická sedlovka Rock Shox 

Reverb Stealth s dálkovým ovládáním z ří-
dítek. Nepřehlédnutelné jsou zlatě anodi-
zované pedály Answer Rove, krásně se do-
plňující nejen s řetězem, ale i s duralovými 
šroubky převodníků.

Představený patriot je příkladem či do-
konce návodem, jak ještě doladit sériový 
trailbike, ale současně je jakýmsi „demo“ 
strojem ukazujícím některé novinky značky 
Ritchey. Díky označení Trail snad není nut-
né jejich určení rozpitvávat – všechny tyto 
díly jsou konstruovány s ohledem na o ně-
co vyšší zatížení, než je běžné u standardní, 
na XC zaměřené řady WCS. Současně však 
mají dané komponenty stále disponovat 
nízkou hmotností a především tuhostí. 
Onou důležitou novinkou Ritchey je však 
číslo „35“ v dodatku názvu řídítek a před-

stavce Trail WCS. Diametr třicet pět mili-
metrů v případě středového průměru řídí-
tek dovolí nejen zvýšit odolnost vůči krutu, 
ale především celkovou pevnost, s níž lo-
gicky souvisí životnost. Konstrukce před-
stavce, v našem případě 60 mm dlouhého, 
spoléhá na nový typ přední objímky C220, 
umožňující standardní montáž řídítek. 
Na nich pak najdeme skvělé gripy Lizzard 
Skins Bearclaw, které jsou bezkonkurenční 
z hlediska jistoty úchopu. Sestavu Ritchey 
Trail WCS uzavírá stejnojmenné sedlo, 
patřící mezi sportovně střiženými modely 
k těm nejpohodlnějším.

Tolik tedy tuning modelu Patriot. Máte-
li doma také nějaký zajímavý bike značně se 
lišící od sériové verze, určitě se ozvěte!

(kad)

Patriot trochu jinak

Kolo z liduKolo z lidu



C
yk

lo
se

rv
is

 3
 / 2

0
15

9

w
w

w
.c

y
k
l.
c
z

 –
 a

b
s
o

lu
tn

ě
 o

n
li
n

e
 p

o
k
e
c
 o

 k
o

le
c
h

SAMODOMO

Teleskopické sedlovky se během posledních pár let 
staly zcela standardním vybavením nejen all-moun-

tain jezdců či enduristů, ale stále častěji je vídáme rov-
něž na strojích maratonců a občas i na lehkých XC ko-
lech. Skutečně funkční teleskopickou sedlovkou, ať už 
s dálkovým ovládáním z řídítek, či nikoli, dnes nabízí 

celá řada výrobců, tradičních i těch méně profláklých. 
S teleskopem sedlovek logicky souvisí jeho utěsnění, 
které musí být dokonale funkční, ale současně nesmí 
zhoršit čistotu chodu při zasouvání či návratu do výcho-
zí polohy. Většina z nás pak bere teleskopickou sedlovku 
jako pracanta, u nějž se zkrátka počítá s tím, že na něj 
za jízdy lítá bláto a voda od zadního kola. Jenže kva-
litní teleskopická sedlovka té správné značky stojí rake-
tu, a když už si ji pořídíme, rádi bychom jí zabezpečili 
bezproblémový chod v bezmála ideálních podmínkách. 
Samozřejmostí by tedy mělo být vyčištění vnitřního te-
leskopu a stíracího kroužku, současně s jeho prostřík-
nutím silikonovým olejem, třeba i po každé jízdě. Jenže 
někteří z nás chtějí sedlovce zabezpečit, že se bude mít 
za jízdy v nepříznivých podmínkách doslova jako v ba-
vlnce, a jedním z řešení je nápad, který nám do redakce 
zaslal Vašek Sosna. Jedná se o velmi jednoduchý a v reá-
lu takřka nic nevážící minimalistický plastový blatníček, 

jenž se uchytí k ližinám sedla. Jeho útlé provedení per-
fektně odcloní veškeré nečistoty, které by jinak doletěly 
až na teleskop sedlovky.

Základem blatníčku se stal držák odrazky „Hermans“, 
v současnosti poměrně často dodávaný ke kompletním 
kolům. A jelikož řada mechaniků, a stejně tak zákazní-

ků, nemá odrazky úplně v lásce, je dost pravděpodobné, 
že právě tento nebo podobný držák odrazky seženete 
v nejbližším cykloservisu. Samotný blatník, uchycený 
k držáku pomocí malých šroubků, může být vyroben 
ze standardní PET láhve (či z láhve od čisticího pro-
středku, jako v našem případě) a délka či šířka blatníku 
zůstávají jen na fantazii každého kutila. V praxi však sta-
čí blatníček vyloženě minimalistický, zakrývající pouze 
samotnou užší část teleskopu, přičemž šířka blatníku 
by měla být jen o něco málo větší než u samotné sed-
lovky. Výhodou blatníku je jeho velmi snadná montáž 
i demontáž, takže pokud vám připadá jako zbytečná 
„opičárna“, lze jej za sucha před jízdou během sekundy 
sundat, či jej za mokra naopak nasadit.

Pokud máte nějaký podobný nápad, třeba podobně 
ekonomický a přitom velmi praktický, určitě nám ho 
do redakce zašlete!

(kad)

Chraňte si teleskop!

Podíl na skvělé akceleraci a velice leh-
kém jízdním projevu měla kola zapletená 
na ráfcích ZTR, která spolu s rychlejším 
obutím Schwalbe občas působila dojmem, 
jako bychom snad ani nesedlali devěta-
dvacítku. Na rychlý tvrdší povrch ideální 
společnost, v blátě a na sněhu pak pláště 
nepředvedly takovou jistotu, ale vzhledem 
k závodnímu určení kola je to naprosto 
v pořádku.

V superlativech lze hovořit také o kom-
ponentech řazení a pohonu, jejichž hladký 
a přesný chod byl ukázkový, a totéž platí 
o brzdách. Shimano se svými krátkými pá-
kami, posilovačem a přesným dávkováním 
účinku prostě nastavilo laťku hodně vysoko 
i ve střední cenové kategorii. Šířka řídítek 
a vlastní gripy ONE nabídly ideální úchop 
i jisté kormidlování, takže tedy vzhůru 
do terénu.

Naprostá vyváženost
Vůbec nemáme konstruktérům za zlé, 

že tento model pustili na trh o něco déle, 
než se původně čekalo, protože vývoj splnil 
svůj účel. Když devětčtyřidevítku osedláte, 
okamžitě si vás získá naprosto přirozeným 
posedem, šlapáním lehce před sebe a nad-

bytkem místa nad rámem pro manévrování 
koleny. Akcelerace s odpružením otevře-
ným naplno je v sedle jen o lehkém neru-
šivém pohupování a bleskovém startu ku-
předu. Obě pevné osy dokonale drží stopu 
a bike poslouchá každý podnět od řídítek. 
Lehkost jízdy je naprosto perfektní a srov-
natelná s mnohým hardtailem, takže dojem 
nekazí ani celková torzní tuhost, která patří 
spíše mezi lepší střed. Švihové pojetí jízdy 
je přesně to, pro co byl tento bike stvořen, 
a jezdec mu může opravdu naložit dle li-
bosti, aniž by měl pocit, že jej odpružení 
okrádá o energii.

Zadní stavba dokonale kopíruje i nej-
menší nerovnosti, a jakmile přijde větší ráz, 
přijde ke slovu progresivnější charakter tlu-
miče, takže pohltí nerovnost, ale v žádném 

případě nejde nadoraz a zdvih nepůsobí 
bezedným dojmem. Spíše je to kombina-
ce citlivého a sportovního nastavení, což 
je na závodní tratě ideální projev. Navíc 
nebylo moc znát tuhnutí zadní stavby při 
silovém záběru do pedálů nebo pod brzdou, 
stále je dostatečně aktivní, s jen nepatrným 
pohupováním. Trojice režimů komprese se 
vzhledem k páčce vespodu neovládá zrovna 
ukázkově, nicméně devadesát procent jsme 
jezdili s plně otevřeným tlumičem a jen ob-
čas jsme použili střední přitlumený režim. 
Úplnou blokaci tlumiče jezdec snad ani 
nevyužije, protože i střední režim je dost 
utlumený a je vhodný spíše jen pro výjez-
dy. O citlivosti a vytříbeném projevu vidlice 
Reba snad ani není třeba psát, dokonalá 
žehlička s plynulým nástupem progresivi-

ty a v případě spurtu či stoupání ze sedla 
po asfaltu okamžitým lockoutem ovláda-
ným z řídítek. Pevná osa pak v zatáčkách 
hodně přispěla k přesnému vedení.

Co se ovladatelnosti týče, povedl se 
konstruktérům dokonalý kompromis, 
protože kolo jednak dokonale vede stopu, 
ale zároveň je schopné hbitě měnit směr 
a proplouvat i uzavřené zatáčky s elegantní 
lehkostí. Ač XC a maratonský speciál, ne-
můžeme mu upřít projev trailbiku ve sjez-
dech a právě v zatáčkách, kde si nechá lí-
bit ostrý náklon a výstřel ze zatáčky pod 
plným plynem. Úhel vidlice pocitově leží 
ideálně mezi devětadvacítkovsky ostrým 
pro točení a dostatečně položeným pro jisté 

vedení. Strmější sjezdy tak bike absolvuje 
s jistotou a díky středně dlouhé geometrii 
nevyžaduje zkušeného pilota, naopak ve vý-
jezdech na něm závodník nebude mít pocit, 
že by musel těžiště příliš přesouvat dopře-
du. V obou směrech perfektní vyváženost 
a navíc kolo neprotestuje ani proti vytažení 
do vzduchu.

Superior XF 949 bychom si dovolili 
označit jako ideální maratonskou zbraň se 
skvělou akcelerací, lehkým jízdním proje-
vem a perfektní ovladatelností. Být zdvih 
nepatrně vyšší, byl by to zajímavý trailbi-
ke, takto je to závodník tělem i duší, navíc 
s perfektně vyladěným systémem odpruže-
ní. 

Superior XF 949

Dokončení ze str. 1 

Technické specifikace

Rám: Alu X6 Ultralite, 100 mm
Tlumič: Rock Shox Monarch RT3
Vidlice: Rock Shox Reba RL, QR15, 100 mm
Kliky: Shimano Deore XT, 24/38
Brzdy: Shimano BR-M615, 180 mm
Řazení: Shimano Deore XT, 2 ×10
Přehazovačka: Shimano XTR
Přesmykač: Shimano Deore XT
Náboje:  ONE Race Ultralight, 15 mm, 

142 ×12 mm
Ráfky: ZTR Rapid, 28H
Pláště: Schwalbe Racing Ralph, 2.25" 
Kazeta: Shimano HG-81, 11– 36
Sedlo: Fi'zi:k Nisene Mg
Sedlovka: ONE Race
Řídítka: ONE Race
Představec: ONE Race
Hmotnost: 12,85 kg
Cena: 59 990 Kč

1
2
0
 m

m

71°

441 mm

74°

4
8
2
 m

m

Velikost L (19") 585 mm

615 mm

1123 mm

ovladatelnost, akcelerace, chod odpružení

nenalezli jsme



C
yk

lo
se

rv
is

 3
 / 2

0
15

10
w

w
w

.c
y
k
l.
c
z

 –
 n

e
jv

ě
tš

í 
k
a

ta
lo

g
 k

o
l

Titulek není jen tak náhodně zvolený, 
ale Rock Shox byl se svojí vidlicí RS-

1 v roce 1989 historicky prvním sériovým 
výrobcem bikového odpružení. Po letech 
slávy přišla útlumová fáze, aby se pod křídly 
společnosti Sram opět stal jedním z největ-
ších hráčů na cyklistickém trhu. A jestliže 
byla tato značka průkopnická už od počát-
ku, letošní sezóna je o tom samém, protože 
jejich novinka s reinkarnovaným názvem 
RS-1 přináší nový pohled na přední od-
pružení. Tedy ne tak nový, protože upside 
down konstrukce už tu v minulosti byla, ale 
tohle je trochu jiná káva. 

Devětadvacítková vidlice má komplet 
horních vnějších noh s aerodynamickými 
náběhy a kónického sloupku z karbonu, 
vnitřní 32mm nohy jsou hliníkové s novin-
kovou povrchovou úpravou Fast Black pro 
nižší tření. Doplněno zdvihy 80, 100 nebo 
120 mm je to zatím jen konstrukčně doko-
nalá UD vidlice s úžasnou hmotností 1666 
gramů. Jenže tím výčet konstrukčních lahů-
dek nekončí, protože kvůli tuhosti dostaly 
patky sice rychloupínací pevnou 15mm 
osu, ovšem doplněnou o speciální „Torque 
tube“, což je vlastně vnitřní osa náboje 

s velkým průměrem, která se díky obrovské 
styčné ploše postará po stažení o to, že je tu-
host spodních noh vidlice v krutu lepší, než 

je tomu u klasické konstrukce. Vidlice tedy 
nekomunikuje s běžnými náboji na pev-
nou přední osu, ale pouze s originálními 
typy nebo odpovídajícími produkty kon-
kurence, která se snaží rychle přizpůsobit. 
Nové je i pojetí vnitřního útlumu nazvané 

Accelerator, které má krotit vzduchovou 
Solo Air pružinu. Tlumení v uzavřené pa-
troně má hydraulický lockout s dvěma reži-

my a je speciálně navržené pro závodní po-
jetí jízdy. Tlumení komprese rozlišuje mezi 
zanořením pod brzdou a rázy od terénu 
a všechny technologie zde počítají výhradně 

se závodním nasazením, čemuž samozřejmě 
odpovídá cena kolem čtyřiceti tisíc korun.

Hned druhým „exotem“ v nabídce je 
opak této štíhlé aerodynamické krásky, 
konkrétně model Bluto, určený pro fatbi-
ky. Zase je to Rock Shox, kdo jako první 
přišel se sériovým modelem pro tlusté pláš-
tě, protože dosud to byly jen pevné vidlice 
nebo speciální úpravy. Vidlice s hmotností 
1800 gramů má až neskutečný rozchod 

noh, konkrétně pro 150mm šířku náboje 
a osu s 15mm průměrem. Pojme plášť ši-
roký 4,8 palce a je samozřejmě určena 26" 
kolům. Solo air pružina nabídne 80, 100 
nebo 120 mm zdvihu, kroceného buď tří-
fázovým ovládáním komprese RCT3 nebo 

jednodušším RL s lockoutem a nastavením 
odskoku.

Dost ovšem extravagantních kousků, 
novinkou v klasičtějším hávu je každo-
pádně znovuzrozený Pike, na nějž dlouho 
čekali snad všichni vyznavači endura, tedy 
ne letošní, ale loňskou novinkou. Pro ten-
to rok přichází Pike ve verzi DJ se zdvihem 
100 nebo 140 mm bez zeslabování stěny 
35mm vnitřních noh. Klasický Pike zůstá-
vá pro všechny tři průměry kol o zdvizích 
120 –160 mm s tlumením RCT3 nebo RC. 
Tenhle kousek nastavil laťku vidlic pro ná-
ročné použití hodně vysoko, vždyť 29" ver-
ze váží jen 1876 gramů a tlumicí patrona 
Charger Damper by měla být to nejlepší, co 
značka dosud v tomto segmentu vymyslela.

Tlumení je společné i pro nově pojatou 
sjezdovou zbraň Boxxer, která slaví už té-
měř dvacet let své existence. Nová povrcho-
vá úprava 35mm vnitřních noh Fast Black, 
vnější nohy pro kola 26 a 27,5 palce a zdvih 
200 mm společný pro všechny tři kvalita-
tivní verze. Vzduchové pružení či vinutou 
ocelovou pružinu krotí u dvou dražších 
typů patrona Charger Damper s gumovým 
měchem naplněným olejem, kvůli ochraně 
před jeho mísením se vzduchem. Měch by 
měl odolat i nárůstu objemu oleje při za-
hřátí v dlouhých sjezdech, a celkově došlo 
ke zjednodušení ladicích funkcí, protože 
lze nastavit jen počáteční odskok a nízko-
rychlostní kompresi. Předchůdce s laděním 
vysokorychlostní komprese a druhé fáze 
odskoku byl uživatelsky asi zbytečně složitý. 
Prospělo to i hmotnosti, která se pohybu-
je v rozmezí 2585 – 2942 gramy, počítáno 
od 26" kol se vzduchovou pružinou až 
po průměr 27,5 palce s ocelovou pružinou. 
Ještě musíme zmínit, že tlumicí patrona 
Charger Damper může nahradit stávající 
tlumicí systém ve starších boxxerech, takže 
je zde příležitost k tuningu.

Výčet všech modelů v nabídce značky 
by byl asi nekonečný, vždyť dvoukorunko-
vý Domain dostal nově brášku pro 27,5" 
kola, a tak bychom mohli pokračovat. 
Každopádně legendy jako SID či Reba zů-
stávají a s nimi mnoho dalších osvědčených 
kousků, včetně sjezdových tlumičů Vivid 
nebo Kage, a populární tlumiče Monarch 
mohou nově vylepšit své tělo o vnější ko-
moru Debon Air pro komfortnější projev. 
A nesmíme zapomenout na teleskopickou 
sedlovku Reverb, která zdomácněla na větši-
ně enduro speciálů, takže kolekce Rock Shox 
je letos opravdu hodně nabitá. (už)

Čím letos pružíme?Nabídka odpružených 
vidlic je dnes natolik široká, 
že by snad nebylo možné 
ukázat všechny modely, 
když je máme většinou hned 
třikrát podle průměru kol 
a v bezpočtu zdvihových 
variant. A to nemluvíme 
o možnostech všech 
regulací a typech lockoutů. 
Odpružení, tedy hlavně 
to přední, ušlo velký kus 
cesty a je tak nějak na svém 
technologickém vrcholu. 
Rozhodli jsme se ukázat 
postupně ty hlavní novinky 
většiny značek, které budou 
letos žehlit nerovnosti 
terénu bez ohledu na to, 
v jaké disciplíně či na jakém 
průměru kol.

Pionýři od Rock Shox

je tomu u klasické konstrukce Vidlice tedy noh konkrétně pro 150mm šířku náboje

BlutoPike RCT3 29Boxxer Team 27RS1 29 Domain 
DualCrown RC 26

Charger upgrade

Těžko dnes považovat za luxusní běžné karbonové 
doplňky a komponenty, protože tento materiál se 

stal stejně dostupným a rozšířeným jako hliníkové sliti-
ny. Pokud má být karbonový kousek považován za něco 
nadstandardního či výstředního, pak musí mít špičkové 
parametry a vyšší cenu. Pouhým karbonovým vzhledem 
dnes už totiž díru do světa neuděláte. 

Po právu bychom mezi „high society“ mohli zařadit 
produkty německé fi rmy Carbonice. Ta se totiž specia-
lizuje na drobné karbonové díly a nutno uznat, že jejich 
vzhled dokázali dotáhnout téměř k dokonalosti. Na po-
čátku všeho byl v roce 2008 pokus vyrobit co nejlehčí 
objímku přesmykače, což nakonec produkt s hmotností 
čtyři a půl gramu splnil. Následovaly další díly a doplň-
ky pro motosport, až se nakonec současná nabídka roz-
rostla na téměř všechny drobné doplňky pro odlehčení 
kola. 

Netradiční je u této značky hlavně pojmenování je-
jích produktů, protože třeba 124g řídítka se šíří 750 mm 
se jmenují Wilde Hilde a objímky pro řadicí páčky ne-
sou jména Max a Moritz nebo rolničky přehazovačky 
Hanni a Nanni, prostě i u špičkových technologií je čas 
na trochu legrace. Každopádně do této rubriky patří ce-
lá produkce fi rmy, ale my jsme vybrali výše zmiňované 
objímky a rolničky a také objímku přesmykače. 

Objímky řazení tvoří hlavní část svírající řídítka se za-
jištěním duralovým šroubem, samozřejmě v barevném 
eloxu. Pohledová vrstva 3K UD karbonu je standard, 
ovšem celkový dojem je hodně ostrý, protože tloušťka 
stěny je vážně minimální. Objímka váží i se šroubem 
5,4 gramu a adaptér na páčku 4,2 gramu. Nechtěli by-
chom si do toho kopnout kolenem nebo to urazit při 

protočení řídítek, ale nevypadá to vůbec zle, tedy v pře-
počtu za 1700 korun určitě.

Rolničky s dívčími jmény jsou na pohled jednodu-
ché, otáčejí se na průmyslových ložiscích s keramickými 
kuličkami a každé z děvčat má jedenáct zubů. Jsou to 
přitom lehké holky, protože bez šroubu váží dohroma-
dy 7,4 gramu a jsou určeny pro 9, 10 i 11 pastorků. 
Zajímavé přitom je, že každá je jinak odolná. Horní 
kladka je totiž vyztužená kvůli vyššímu namáhání, a je 
tudíž nepatrně těžší, naopak spodní je odlehčená, pro-
tože nepracuje s tolika bočními silami a působí na ni 
pouze tah řetězu. Obě můžete mít za stejnou cenu jako 
objímky řazení, tedy zhruba 1700 korun.

Posledním členem rodiny je držák přesmykače 
Adam, který je s hmotností 4,9 gramu opravdový stříz-
lík. Váženo bez šroubu, takže to není takový extrém, 
ovšem i tak za něj vysolíte něco kolem patnácti stovek. 
To je celkem povedená rodinka doplňků za ty peníze, co 
říkáte? (už)

LUXUS


