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Vhodné sedlo představuje záruku pohodlné jízdy i při 
nájezdu třeba dvou set kilometrů denně, naopak výběr 

toho nesprávného bude jistojistě důvodem otlaků a velmi 
nepohodlného spojení s kolem již po několika desítkách ki-
lometrů. Dnes je situace na trhu pro kupujícího skoro až 
rozmazlující – nepřeberného množství modelů a jejich va-
riant si můžeme užívat, ať už jdou naše preference směrem 
maximálního pohodlí, nízké váhy, či třeba retro vzhledu. 
My se na následujících řádcích chceme věnovat nejen to-
mu, na co se při výběru soustředit a z čeho lze v současnos-
ti vybírat, ale zároveň se ohlédneme, co se ve vývoji sedel 
za poslední čtvrtstoletí událo a jaké jsou, alespoň z našeho 
pohledu, důležité milníky evoluce cyklistických sedel.

Vraťme se tedy pomyslně na přelom osmdesátých a de-
vadesátých let. U nás ještě drtivá většina cyklistů sedlala 
favority s typickými koženými sedly. Archaické provedení, 
které na ocelovém skeletu s vypínacím mechanismem vpře-
du a konstrukcí ze silné tvarované kůže má jistě většina z nás 
stále v živé paměti, a dnes se pomalu stává sběratelskou retro 
záležitostí, pokud je ve zcela netknutém stavu – podobně 
jako sedla legendární anglické značky Brooks. Cyklistická 
technika a vybavení ve světě však již v té době byly někde 
jinde a i v našich končinách se ti, kdo to s kolem mysleli 
trochu vážně, vozili na podstatně modernějších sedlech, byť 
z dnešního pohledu stále velmi tradičních. Takže, co frčelo 
na začátku devadesátých let? Ve světě silničních kol samo-
zřejmě nejvíce sedlo Rolls od italského Selle San Marco, dále 
neméně legendární model Turbo, o něco málo dostupnější 
concor, případně superluxusní regal, rovněž od Selle San 
Marco.

Model Bronson je považován za jeden 
z nejlepších biků posledních let, a to 

snad napříč jednotlivými kategoriemi. Čím 
je tento enduro stroj se sto padesáti milime-
try zdvihu a koly průměru 27,5" tak skvělý? 
Především skloubením všech jeho doved-
ností, kdy si dovolíme tvrdit, že snad vyjma 
ceny nemá jediný nedostatek. A nic na tom 
nemění ani fakt, že se už zdaleka nejedná 
o novinku, nýbrž o model, který se za dobu 
své existence stačil na trhu nejluxusnějších 
kol dobře zabydlet. My jsme otestovali verzi 
Bronson C, vycházející při současném, ne 
právě výhodném, kurzu dolaru na nějakých 
135 tisíc korun, a to s vidlicí RS Sektor 
Gold. Námi testovaný kus se však od letoš-
ní sériové specifikace v celé řadě detailů lišil.

Z konstrukčního hlediska máme před se-

Jak si vybereš, tak si sedneš!
aneb sedla v průběhu čtvrt století
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Pokračování na str. 14 

bou klasického „santu“, jemuž nemůže chy-
bět zavěšení VPP (Virtual Pivot Point) vyu-
žívající dvojice vahadel. Je tedy konstrukčně 
spřízněný s ostatními modely značky, při-
čemž od počátku směřoval někam mezi Blur 
LT a typ Nomad, přičemž zdvihově má blíže 
k druhému jmenovanému. Karbonový rám 
i zadní trojúhelník však z modelu Bronson 
C dělají podstatně lehčí a i pro běžné jež-
dění použitelnější stroj, než by hodnota 
zdvihu 150 mm naznačovala. Jinými slovy 
jde o velmi lehké enduro, v naší konfi gu-
raci vážící pouhých 13,1 kilogramu. Nabízí 
příkladnou ovladatelnost, precizní průběh 
pružení a v neposlední řadě tuhost při zábě-
ru, u jejíhož hodnocení nás napadají pouze 
slova typu fantastický či dokonalý.

Pokračování na str. 8 –9 

Santa Cruz Santa Cruz 
Bronson CBronson C

Pokračování na str. 5 

Zní to jako reklama, ale jen málokdy se 
nám stane, že by nás nějaké kolo a na-

víc elektro tak moc nadchlo, jako to zvládl 
testovaný „knírač“ s koly 27,5 a 29 palců. 
Ano, reinkarnace trekovského projektu 69 
s lehkou obměnou je v tomto případě vy-
nikající.

Originál všemi směry
Ačkoliv jsme testovali model v hierar-

chii fullů na druhém stupni odspodu, bez 
nadsázky si jej dovolíme označit za špičku. 
Tedy co se konstrukce rámu, geometrie 

a jízdních vlastností týče. Hydroforming 
totiž hlavní trojúhelník jednak vpředu zalo-
mil, ale trubky rozšířil tak, že torzní tuhost 
by mohl tento model vyučovat v celosvěto-
vém měřítku. Extrémní sloping a nezvyklé 
vyztužení sedlové trubky pak doplňuje čtyř-
čepová zadní stavba s masivními duralový-
mi šrouby čepů vybavenými u těch hlav-
ních červíkem proti nechtěnému povolení. 
Dokonalé profi ly trubek, výztuhy a tlumič 
s vlastním logem skvěle ukrytý před blá-
tem. Nebýt tam motor, okamžitě bychom 
tenhle bike s oběma pevnými osami chtěli 

pro maratony a trailové dovádění, i tak to 
ale byla velká zábava. 

V tomto případě totiž pohonná jednotka 
Bosch Performance nabídla silnější krouticí 
moment než typ Active, takže k „soft“ mo-
tokrosu tenhle bike neměl daleko. Motor 
nízko v těžišti a přitom vynikající prostup-
nost terénem, i to je zásluha nasazení 29" 
kola vpředu a 27,5" vzadu.

Moustache Samedi
 27/9FS titanium

Francouzská značka 
Moustache fandí knírům, 

volnosti, nadšení, tvůrčí 
invenci a to vše pak 

spojuje ve své kolekci 
elektrokol. Jejich 

zaujetí pro věc je patrné 
z netradičních designů 

a u horských kol pak 
z dokonale zvládnuté 

konstrukce.
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Kdybychom chtěli spočítat, která cyk-
listická značka má nejnabitější kolek-

ci elektrokol, určitě by se k těm předním 
zařadila rakouská KTM. Pro letošek její 
kolekce nabízí celkem 49 modelů elektro-
kol od městských přes turistické až po ryze 
sportovní provedení. 

Městská elektrokola 
nesou název Amparo 
a spojuje je hliníko-
vý rám s extra nízkým 
nástupem a především 
250W/36V středový 
elektromotor Panasonic 
se stejnojmennou bate-
rií za sedlovou trubkou. 
Výbava se dle modelů 
lehce liší, ale nechybí 
vícerychlostní náboje 
vzadu, hydraulické ráf-
kové brzdy či speciální 
adaptéry představce.

Kolekce je modelově 
dál rozdělena podle sys-
tému pohonu, takže ka-

ždé kolo s motorem Bosch 
má název Macina a ty sá-
zející na jinou značku už 
se odliší názvem. Macina 
tedy zahrnuje několik typů 
od městských kol s nízkým 
nástupem přes jakousi 
pseudo skládačku s mož-
ností složit pouze komplet 
řídítek s představcem až 
po horská, krosová a tre-
kingová kola. U nich je 
o poznání štíhlejší rám jas-
ným odkazem na sportov-
nější pojetí jízdy, a zatímco 
dámské verze mají baterii 
umístěnou v nosiči, u pán-
ských sedí elegantně uvnitř 
hlavního rámového trojúhelníku. 

Zajímavostí je výhradně použití ráfkových 
brzd Magura nebo kotoučovek, na mecha-
nická véčka se zde nehraje. Zákazník má 
možnost jízdy pouze na 28" kolech, menší 
průměr už je jen na jednom městském typu, 
případně na fatbiku či dětském kole. 

Ovšem co se systémů řazení týče, je zde 
z čeho vybírat. Kromě standardních více-
rychlostních nábojů či kazety s přehazovač-

kou nechybí systém NuVinci s plynulým 
řazením v náboji dík variátoru nebo kom-
binace třírychlostního náboje a devítkové 
kazety a některé náboje Nexus lze ovládat 
pro změnu převodu elektronicky.

Z kol řady Macina pak samozřejmě vyni-
kají sportovní biky na kolech průměru 27 

a 29 palců, ať už v pev-
ném či celoodpruženém 
provedení. Špičkou 
je například Lycan se 
zdvihem 125 mm a no-
vým displejem Nyon 
s ovládáním miniatur-
ním joystickem. Macina 
eGniton a ještě kolega 
Macina Moto patří mezi 
speed pedelecs a jejich 
350W motor nabídne 
rychlost až 45 km/h, 
ovšem nutností je re-
gistrační značka, takže 
opojení z rychlosti si 
nemůže dopřát každý. 
Naopak milovníci fat-
biků určitě zaplesají nad 
typem Macina Freeze, 

protože jim tlusté gu-
my pomůže roztočit 
elektromotor.

Mimo tuto hodně 
pestrou „boschác-
kou“ edici Macina 
jsou v kolekci i měst-
ské modely Ventura 
s elektropohonem 
Shimano Steps nebo 
biky a krosy označené 
písmenem „e“ a ná-
zvem. Například eLy-
can se 47V motorem 
Panasonic v zadním 
náboji a rozměrnou 

baterií v rámovém trojúhelníku. Jeho typo-
vě odlišní sourozenci pak spoléhají na ten-
týž systém pohonu a důležité je použití více 
převodníků u každého z nich. 

Kolekce elektrokol KTM tedy nabídne 
několik řešení pohonu, různé systémy řaze-
ní i výkonové varianty. A kdo by si v tomto 
výčtu nenašel to svoje, může zvolit třeba 
elektro čtyřiadvacítku pro své potomky.

(už)

E-KOUTEKČím letos pružíme?
Průkopnický Manitou

Ty jsou dnes už minulostí, ale 
Manitou po dobách obrovské-

ho rozmachu, postu téměř nejroz-
šířenější montované značky u spor-
tovních kol a úspěchu vidlic R7, 
překonalo i svoji krizi a výrazný 
ústup z trhu a dnes nabízí ustále-
nou kolekci s několika novinkami 
i reinkarnovanými kousky. Této 
značce nelze upřít řadu inovativ-
ních konstrukcí v historii i součas-
nosti, a především systémů tlumení 
i pružení, jejichž široká škála se 
prolíná i současnou kolekcí.

Pro letošek sice nedošlo k ně-
jakému zemětřesení na poli vi-
dlic, ale i tak nabídka uspokojí 
vyznavače všech disciplín, ty nej-
aktuálnější nevyjímaje. Začněme 
tedy nejmladším z rodiny, vidlicí 
Mattoc. Tenhle kousek určený 
pro enduro má 34mm duralo-
vé vnitřní nohy, vnější kluzáky 
z magnezia a dutou korunku 
s kónickým sloupkem. Mattoc je 
ve dvou provedeních se vzduchovým 
odpružením DH Air, tedy systémem shod-
ným se sjezdovou vidlicí Dorado. Útlum 
řeší systém TPC uzavřený ve vnitřní noze 
a zdvih lze vnitřně nastavit na hodnoty 
140-160 mm pro 27.5" kola a 170 mm pro 
šestadvacítku. S vidlicí značka připravila 
i novou 15mm pevnou rychloupínací osu, 
která funguje ve dvou pozicích, takže žádné 
šroubování, i když tento systém vyžaduje 
trochu cvik a citlivé ovládání. Verze Pro 
váží 1877 gramů, nabídne regulaci nízko 
i vysokorychlostní komprese, hydraulický 
Bottom Out, tedy ochranu před chodem 
nadoraz a vnější regulaci odskoku. Expert 
váží 1991 gramů a nabídne tytéž regulace, 
jen lehce odlišné vnitřnosti.

Slávu na sjezdových kolbištích sbírá pře-
pracovaný model Dorado s upside down 
konstrukcí, 36mm průměrem vnitřních 
nohou ze slitiny Alu 7050 a vnitřně nasta-
vitelným zdvihem 180 nebo 203 mm pro 
kola 26 a 27.5 palce, případně 175 mm 
zdvihu pro devětadvacítku. Hmotnost 
těsně kolem tří kilogramů doplňuje široká 

škála nastavení komprese i odskoku a sa-
mozřejmostí jsou chrániče vnitřních nohou 
nebo pevná 20mm osa.

Pokud u adrenalinových disciplín zůsta-
neme, nesmí chybět dirtová vidlice Circus 
s typickým klaunským nosem nacvaknu-
tým na můstek vnějších nohou. Vnitřní 
32mm nohy, hmotnost 1946 gramů a sys-
tém pružení ACT Air (Expert) či 2413 
gramů a ocelová pružina (Comp). Vše spo-
juje pevná 20mm osa a zdvihy 80, 100 či 
130 mm a použití výhradně pro 26" kola. 

V kategorii vidlic pro XC jsou známá 
jména, a přestože nechybí léty prověřený 
kousek R7, jeho konstrukce pro 26" kola 
a patky pro rychloupínák jsou již poněkud 
archaickým řešením. Vlajkovou lodí závod-
ního XC je tedy Marvel s 32mm průměrem 
vnitřních nohou z Alu 7050, patkami pro 
pevnou 15mm osu, případně i s verzí pro 
rychloupínák. Hmotnosti dvou nabízených 
verzí Pro a Expert se pohybují kolem 1600 
gramů, konstrukce počítá s průměrem 
kol 26 a 27.5 palce a zdvih je na hodno-

tách buď 100, nebo 120 mm. Nastavit lze 
odskok, tlak vzduchu a samozřejmostí je 
lockout. 

Pro trail biking a náročnější XC je urče-
na řada Minute pro kola 26 a 27.5 palce, 
což jsou vidlice s 32mm průměrem nohou, 
zdvihy 100 až 140 mm a vzduchovým od-

pružením Mars Air a TS Air. Nechybí pev-
ná 15mm osa či rychloupínák a regulace 
odskoku nebo komprese s postupným loc-
koutem. Hmotnost obou modelů je znač-
ně rozdílná, takže 1837 a 1657 gramů už 
si leckdo rozmyslí, jestli si připlatit. Pokud 
jste se pro tuto vidlici rozhodli a chcete 
do ní naroubovat devětadvacítková kola, 
pak musíte sáhnout po modelu Tower, což 
je téměř shodná vidlice, ovšem v dlouho-
nohém provedení pro větší průměr. Opět 
dva modely v nabídce, jen zdvihy nabízejí 
i nižší 80mm variantu. Hmotnostně je to 
pak téměř totéž, co kratší vzor Minute. Co 
se tlumičů týče, pak je tu nový McLeod 
pro all mountain či enduro a osvědče-
né stálice Revox, Swinger, nebo Radium 
a Metel.

Manitou tedy nabízí dostatečný výběr 
pro všechny disciplíny, ovšem zároveň 
i pestrou škálu pružících a tlumících systé-
mů. To je ale specialita této značky, protože 
byla vždy průkopníkem nových řešení.

(už)

Americká značka Manitou patří k jedněm z průkopníků 
odpružení, protože svoji historii píše více než dvacet let. 
S touto značkou byl léta spjatý i legendární konstruktér 
Doug Bradbury nebo jezdec John Tomac, kteří spolu také 
navrhovali kultovní celoodpružené speciály Tomac.

Seznam prodejcu a více o znacce na www.maloja.cz
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Maloja NaderM.

propracovaný střih,
funkce a elasticita použitých materiálů

absence reflexe

Ne vždy ale přijdou s něčím, co vyjde 
hned napoprvé, a tudíž to s sebou ne-

se řadu vývojových verzí, které se sice zdají 
být dokonalé, ale výsledek je nakonec úplně 
odlišný. To chce kliku, řekli si nejspíš kon-
struktéři v Barnoldswicku, když začali s vý-
vojem nové řady tohoto komponentu.

Několik prototypových verzí jsme měli 
možnost vidět a většinou to vypadalo jako 
schopný fi nální produkt, jenže tomu tak 
nakonec není. Když Hope na svém stán-
ku na veletrhu Eurobike loni vystavovali 
kromě řady luxusních komponentů i kliky, 
vypadalo to, že jejich variace s trojúhelní-
kovým profi lem s oblými vrcholy v na-
pojení na osu vnese čerstvý vítr 
do konstrukce to-

hoto komponentu, jenže to je nako-
nec úplně jinak. Hope se totiž nako-
nec rozhodli pro úplně jiné řešení, tak-
že fi nální verze je úplně odlišná. Tenhle 
tvar polygonu totiž používala značka E13 
a jim to nepřišlo úplně ideální. Jejich tvrze-
ní, že jakmile jednou něco vypustí do svě-
ta, tak už nechtějí, aby se to vrátilo zpátky 

do továrny, má něco do sebe. Co se týče 
případných reklamací, tedy určitě. 

V duchu současných trendů a mnoha 
disciplín se rozhodli více přizpůsobit a vy-
tvořit univerzál a úplně jinou konstrukci 
spoje kliky s osou. Vždy se totiž při demon-
táži klik z osy postupně omačká materiál 
kliky, která má kónický náběh, takže, co 
s tím? Šli na to z opačného konce a udělali 
rozpěrnou osu, respektive vytvořili drážko-
vý spoj kliky s osou, do které se zašroubuje 

kónický šroub. Ten roztáhne osu a spoj za-
jistí, takže nedochází k vymačkávání duralu 
klik, ale jen se roztáhne pružný konec oce-

lové osy. Jednoduché řešení, které vyžaduje 
pouze speciální nářadí, ale obě kliky tak lze 
na osu snadno namontovat i z ní sundat 
bez toho, že by hrozila ztráta pevnosti, po-
stupné vymačkání a nechtěné vrzání.

Nové kliky tedy sice konstrukcí ramen 
a zpracováním využívají stejné technologic-
ké postupy, jako při výrobě polygonálního 
modelu, ovšem uchycení na osu je odlišně 
pojaté. Základem klik je samostatný vý-
kovek z Alu 7050, který následně putuje 
do obráběcího centra. Proti původnímu 
obrábění z duralového bloku je zde jasná 
úspora materiálu i vyšší pevnost daná ko-
váním. Výkovky se frézují hned čtyři rame-
na klik najednou, přičemž náročný proces 
pracující s přesností na tisícinu milimetru 
zabere dost času a upravit vnější i vnitřní 
stranu klik zabere zhruba 24 minut každá, 
takže klika vzniká téměř padesát minut. 

Není tak divu, že Hope nepatří cenou 
zrovna mezi lidovky. Po obrábění kliky 
putují na přeměření, kde si počítačem ří-
zené rameno se snímačem přesně změří 
každý milimetr povrchu, zda odpovídá 
požadavkům. Pak už jen stačí kliky ponořit 
do lázně kvůli povrchové úpravě anodizací 
a po dvaceti minutách v černé lázni při pa-
desáti stupních jdou kliky na dalších dvacet 
minut na vyzrání, kdy se povrchová úprava 
ustálí a může se postupovat k vypálení loga 
laserem. 

z let minulých. Uchycení unašeče převod-
níku řeší jednak osazení na pravé klice, kam 
se unašeč nasadí a přes něj pak šroubovaný 
spoj s ozubenou maticí. Rovněž vymezení 
případné vůle má na starosti závitová ma-
tice, tentokrát na levé klice. Pro obě kliky 
shodný je pak vnitřní rozpěrný kužel a sta-
hovací šroub. 

Co se týče parametrů, kliky se vyrábí 
v délkách 165, 170 a 175 mm s 30mm osou 
délky 140, 155 a 172 mm, takže by se měly 
vejít na většinu současných rámů, včetně 
fatbiků. Hmotnost 641 gramů je celkem 
solidní, ovšem fanoušky bude víc zajímat 
barevné provedení, samozřejmě v klasic-
ké černé, modré, červené, fi alové, stříbrné 
a „zbraňově šedé“ anodizaci. Cena je sa-
mozřejmě z vyšších pater a za kliky s osou 
a unašečem převodníku zaplatí zájemce 
něco pod devět tisíc korun. Každopádně, 
pokud chcete něco od Hope a nehodláte 
vydat zrovna takovou částku, dělají i hezké 
sedlové objímky nebo rychloupínáky, sice 
ve své kategorii dost drahé, ale proti ceně 
klik je to brnkačka. (už)

Německou značku Maloja asi není 
nutné blíže představovat – především 

vyznavači luxusnějšího vybavení a textilu 
její nabídku jistě znají. Mnohé z jejích pro-
duktů nabízejí vedle špičkové kvality rovněž 
značnou univerzalitu, což se týká také vesty 
nazvané NaderM. Její označení „Multisport 
Vest“ je více než vystihující a vedle čistě 
cyklistického použití se skvěle hodí třeba 
na běžecké lyžování a vlastně i na veškeré 
další outdoorové aktivity – in-line brusle-
ním počínaje a během konče.

Základem vesty se stala membránová 
textilie s označením Stormshell+, jež posky-
tuje celému trupu optimální ochranu před 
profouknutím, spojenou s dostatečnou pa-
ropropustností a v neposlední řadě i znač-
nou elasticitou. Právě míra pružnosti je 
mezi podobně funkčními materiály výrazně 
nadstandardní a je dalším z detailů, zajišťu-
jících velmi příjemný pocit z nošení. Tentýž 
membránový materiál, mimochodem s lu-
xusně vyhlížející polomatnou povrchovou 
úpravou, je použit i na horním dílu zad 
a na bočních panelech. Samotná záda jsou 
pak ušita z klasické, lehce zateplené dreso-
viny, takže termoregulace je i při náročném 
sportovním výkonu vynikající.

Střihově není vestě co vytknout, jako 
naprosto ideální hodnotíme délku trupu 
a provedení průramků s výrazně elastickým 
olemováním, stejně tak spokojeni jsme by-
li s výškou i šířkou límce, jemuž nechybí 
horní „garáž“ pro jezdce zipu. Spodní lem 
sice postrádá možnost stahování, to ovšem 
v praxi díky propracovanému střihu vůbec 
nevadilo. Přítomnost malé náprsní kapsy 
s vertikálně situovaným zipem pak doklá-
dá plánovanou univerzalitu použití, i když 

standardní zádová kapsa by byla možná ješ-
tě o něco praktičtější. Hlavní zip je samo-
zřejmě podložen pruhem materiálu proti 
profouknutí a jeho „designové“ provedení 
s červeno-modrou grafi kou působí velmi 
zajímavě. Preciznost značky Maloja podtr-
huje třeba i vyšité logo vpředu na prsou, na-
opak lehkým zklamáním pro nás byla úplná 
absence refl exních prvků.

Cena vesty Maloja NaderM. je 3240 
korun. Vedle zkoušené modré varianty je 
v nabídce také „pískové“ provedení s ná-
zvem Sahara, případně černá barva vesty.

(kad)

Hope chce klikuAnglickou značku Hope 
lze právem považovat 
za jednoho z králů 
lahůdkově obráběných 
komponentů. Ať už jde 
o náboje, převodníky nebo 
třmeny brzd, Hope má 
prostě zvuk.

kromě řady luxusních komponentů i kliky, 
v

nec rozhodli pro úplně jiné řešení, tak
že finální verze je úplně odlišná Tenhle

y p y,
vypadalo to, že jejich variace s trojúhelní-
kovým profi lem s oblými vrcholy v na-
pojení na osu vnese čerstvý vítr
do konstrukce to-

hoto komponentu, jenže to je nako-
nec úplně jinak. Hope se totiž nako-
nec rozhodli pro úplně jiné řešení tak-

Čtveřice klik v obráběcím centru připravená pro ubírání materiálu až 
do finálního tvaru.

Původní verze vystavovaná ještě na podzim 
s polygonálním uchycením k ose se prostě 
neujala. Současné sériové provedení spoléhá na 
drážkovaný spoj a rozpěrné provedení konců osy.

Od výkovku až k finální klice to není zase 
tak dlouhá cesta, ovšem vyžaduje to špičkové 
obráběcí stroje pracující s přesností tisíciny 
milimetru. Tato verze je ještě s polygonálním 
uchycením na osu.

Zátěžové testy klik probíhají jednak jako simulace šlapání a záběr na jeden 
pedál, nebo i na oba současně, aby se nasimulovalo zatížení ve sjezdu.

Další čas zabere výroba čtyřramenného 
unašeče převodníku a ocelové osy s drážko-
váním. Právě drážkové spojení bylo dlou-

hou dobu předmětem zkoumání a hledá-
ní optima a inspirací se stal vlastní návrh 
uchycení kotouče po vzoru Center-lock 

Takhle vypadá současná
verze klik Hope, které už

jedou v sériové výrobě, takže 
naspořit devět tisíc a hurá pro ně.

Již hotová klika s barevným povrchem se položí na desku a laserem se 
vypálí logo značky.

Kombinace klik, rockringu a napínáku této anglické značky nevypadá 
vůbec zle, navíc na novém Yeti s dvojicí kluzných válečků namísto 
hlavního čepu zadní stavby.
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nannaa nové adrese v Brně,nnoovovvéé aé aaddrdrreesesesee v vv BBBrBrnrnněě,ě
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na ulici Kaštanová 34,nnaa a uululicicci i KKKaašaššttaanannoovovváá á 334344,4

ve skladovém areálu MANAGvvee e sskskklalaaddodoovvévéémmm aaarreeáeáálluu MMMAAANNNAAAGGG

Prodejní doba: Po–Pá 7,00 –16,00 hodin

www.velkoobchodcyklo.cz

Možná neholdujete skateboardingu 
a nemáte o této komunitě a jejích kul-

tech ani ponětí, ale možná tušíte, že existuje 
nějaká značka obuvi jménem Vans, která 
má ve světě free pojetí životního stylu určitý 
zvuk. No prostě vansky jsou tenisky a jejich 
podrážka waffle, s dezénem shodným se 

stejnojmennou pochoutkou, udávala jednu 
dobu směr. 

Jelikož je Vans americká značka a z této 
země pochází i výrobce kultovních gripů 
ODI, spojení na sebe prostě nemohlo ne-
chat dlouho čekat. ODI po všech možných 
i nemožných designech úchopové části 
svých gripů vyrukovali s modelem Vans, 
který přesně kopíruje podrážku těchto teni-

sek, a to dokonce i barvou, protože kromě 
černé, bílé a červené verze je v nabídce origi-
nální „gum“ barva shodná s tou používanou 
na teniskách. Gripy s délkou úchopové části 
115 mm (130 mm celkově) patří v kolek-
ci tohoto výrobce k těm středním, čí spíše 
tenčím. 

Waffl  e design má dvě provedení a jezdec si 
může zvolit, jakou stranou nastaví grip, podle 
preferencí hrubosti úchopu a intenzity tlu-
mení. Jemnější vzorek totiž tolik nedráždí při 
jízdě bez rukavic a nepatrně lépe tlumí rázy, 
naopak hrubší desén s hodně hlubokou pro-
fi lací je v úchopu nekompromisní. My jsme 
po několikerém prohození dali přednost jem-
nějšímu profi lu blíže ke konci řídítek.

ODI Vans Edition Montáž již tradiční dvojicí objímek a staže-
ní imbusem je blesková, objímky jsou ovšem 
rovněž stylové, protože v duchu skate, punk 
a ska jsou kostkované. Plastový základ gripu 
je klasika, takže celek drží na řídítkách a stej-
noměrná tloušťka tubusu odkazuje na tlume-
ní pouze pryžovým potahem. Tlumení je tedy 
spíše střední intenzity a gripy patří k těm, 
které prostě nezkreslují informace od řídítek. 
Na druhou stranu vzorek byl o dost aktivnější 
v tlumení, než u některých konkurenčních 

modelů s hladkým desénem. Každopádně, to 
hlavní je tady design a ten se rozhodně pove-
dl, takže jestli máte doma v botníku nějaké 
skateové tenisky, mrkněte na podrážku, mož-
ná bude stejná jako na těchto gripech.

Za 580 korun je to rozhodně stylovka, 
navíc plně funkční a kdo vyžaduje hodně 
jistý úchop a rukavice neodkládá, rozhodně 
nebude zklamaný. (už)

Možná, že právě světla BBB Signal 
byla inspirací pro písničku kapely 

Nightwork, jenže ta stihla skončit dřív, než 
BBB s touto nezvyklou novinkou vyrukovali. 
Signal se totiž snaží smazat rozdíly mezi kla-
sickou blikačkou a světlem, což se mu díky 
vyspělé LED technologii celkem dobře daří.

Vyzkoušeli jsme obě varianty, tedy přední 
i zadní, a přestože jsme čekali spíše vylepše-
nou blikačku, výkon, uchycení i zpracování 
opravdu patří do jiné kategorie. Předně je to 
tvar, který už na pohled opouští stojaté vody 
současného osvětlení. Tělo dlouhé 65 mm 
vypadá z čelního pohledu trochu jako mini-
aturní rakev, ale možná právě před ní svým 
výkonem jezdce ochrání. 

Široký gumový spínač na čelní straně a pod 
ním plocha s jednou LED COB (Chips On 
Board), to jsou hlavní části světelného me-
chanismu, který uvnitř napájí zabudovaný 
lithium-polymerový 300mAh/3.7V akumulá-
tor s dobíjením přes mini-USB port na hor-
ní straně. Dobíjení trvalo průměrně 2,5 – 3 

hodiny a samozřejmostí je při této 
operaci světelná indikace. Zajištění 
k řídítkům či sedlovce má na starosti 
gumový pásek s oky, takže montáž 
je blesková a navíc lze světla přidělat 
snad kamkoliv to jde. Pásek se totiž 
otáčí kolem čepu na těle světla, takže 
to lze libovolně natáčet a přizpůsobit 
tak jeho pozici.

Světla s hmotností 33 gramů jsou 
minimální zátěží, ovšem svým vý-
konem opravdu nadchnou. Přední 
verze BLS-81 se zapíná pouze klik-

nutím tlačítka a hned naskočí v nejslabším 
režimu a dalšími dvěma stisky lze lehce pře-
pnout na výkonnější režimy. Popravdě pro 
dojíždění ve městě by stačil i ten nejslabší, 
ale ten nejsilnější nabídne poměrně široký 
světelný kužel s docela solidním nasvícením 
plochy i na vzdálenost deset metrů. Výdrž 
baterie je dle jednotlivých režimů 6, 12 a 25 
LUX 6, 3 a 1.5 hodiny. Toto světlo není kon-
cipované jako asistent pro noční biking v te-
rénu, od toho jsou výkonné modely, ale je 
to hodně silné světlo pro každodenní použití 
a pro tento případ nabídne opravdu nadstan-
dardní výkon i čistotu světelného kužele.

Zadní verze BLS-82 je blikačkou spouště-
jící se úplně stejným tlačítkem, ovšem zde je 
třeba tlačítko pro zapnutí přidržet. Rovněž 
se spustí nejslabší ze čtveřice úrovní svícení 
a postupným přepínáním volíme mezi dvěma 
silnějšími režimy a třetím režimem blikání. 
Svítivost 2,4 a 9 LUX je v nejsilnějším režimu 
až nečekaně silná, takže řidič světlo rozhodně 
nepřehlédne už z půl kilometru. Bočnice rov-
něž propustí určitou část světla, takže je zaru-
čena viditelnost i z vedlejší silnice. Nejsilnější 
režim je opravdu hodně výkonný, ale i samot-
né blikání je dostatečně účinné, byť jede v re-
žimu 2 LUX. Výdrž baterie pak zaručí 6, 3 
a 1.5 hodiny svícení nebo 12 hodin blikání.

Světla Signal každopádně přináší zajímavý 
pohled na design a výkon této kategorie do-
plňků a trochu vyšší cena 690 korun za kus 
je vzhledem k parametrům pochopitelná. 

(už)

Čekám na Signal

výkon, montáž, 
hmotnost cena

Jak na tlak?
Při huštění kola se ti preciznější spoléhají 

na přesné údaje na manometru dílen-
ské pumpy, a ti praktičtěji zaměření vše řeší 
jen stiskem pláště a spolehnutím se na svoje 
zkušenosti. Každopádně, v době odlehčených 
ráfků s omezením hmotnosti jezdce i tlaku 
v pneumatikách, laborování s tlakem v bez-
dušových pláštích a éře galusek už většinou 
pohmat nestačí.

Ne každý má doma dílenskou hustilku, 
nebo chce před závodem kontrolovat tlak 
napojením hustilky a zkušebním pumpová-
ním, takže přichází ke slovu manometr. Jeden 
takový má v nabídce značka Kenda za 299 
korun a funguje s oběma typy ventilků. Jde 
o digitální manometr malých rozměrů, takže 
sotva zabere celou dlaň, a na displeji zobra-
zuje naměřený tlak postupně hned v několika 
jednotkách. Šroubovací adaptér na hlavici je 
určen galuskovému ventilku, po demontáži 
pasuje hlavice na ten automobilový. Delším 
stiskem šedého tlačítka se přístroj aktivuje 
a po nasazení na ventilek stačí přidržet, do-

kud signalizace pípnutím během pár vteřin 
neoznámí konec měření. Po sejmutí přístroje 
z ventilku je na displeji číselný údaj s jednot-
kami a přepínáním tlačítka lze tuto hodnotu 
zobrazit postupně v jednotkách BAR, PSI, 
kg/cm² a kPa. Bohužel, miniaturní velikost 
písmenek znesnadňuje orientaci, takže je 
třeba si chvilku zvykat na pořadí zobrazova-
ných veličin. Číselný údaj je dostatečně velký 
a dobře čitelný, takže je to opravdu jen o ori-
entaci v jednotkách.

Opětovným stiskem lze údaje vymazat 
a přístroj se během třiceti vteřin sám vypne. 
Co se odolnosti týče, měří tlak maximálně 
160 PSI, vyšší už by mohl přístroj poškodit, 
takže není určen pro tlumiče, ale jen pro tlak 
v pláštích. Rozlišení je přitom 0,1 PSI a pří-
padná odchylka by měla být maximálně dvě 
procenta, což je u tlaku v pláštích v podsta-
tě zanedbatelná hodnota. Tlakoměr je tedy 
praktickým pomocníkem se snadným ovlá-
dáním a kromě drobných písmenek jednotli-
vých veličin mu nelze nic vytknout, fungoval 
opravdu spolehlivě.

(už)
snadná obsluha, 
přesnost, signalizace

malá 
písmena
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RUČKY
SLIMFIX / BHG-72

KONTROLA
VE SVÝCH 
DLANÍCH

Steffen Fischer, 
miluje víkendové traily

www.jmctrading.cz
........................................................

BBB vytvořila nové extra 
přilnavé ručky ErgoFix. 
Jsou zeštíhlené pro lepší 
úchop a kontrolu při jízdách             
po technických terénech. 
Kraton přináší ještě lepší 
přilnavost a koncová zátka 
integrovaná v objímce 
čistý vzhled. Myslím, že to 
mohou být ručky  s nejlepší 
přilnavostí vůbec.

VÍCE NALEZNETE NA:  
BBBCYCLING.COM/ 
ALLABOUTCYCLING/SLIMFIX

Baterie na spodní rámové trubce je 
v tomto případě standardem, naopak ne-
zvyklá je pryžová tlumicí vložka pod ře-
tězem blízko čepu, která je ale spíše pre-
ventivním prvkem. Někdo to řeší další 
kladkou, tady si s možným kontaktem při 
jízdě na nejtěžší převod poradili jednodu-
šeji. Naopak karbonový kryt spodní vodi-
cí kladky už tak jednoduše nevypadal, byl 
totiž naprosto luxusní, ostatně jako celé 
zpracování rámu, prostě originál mezi sou-
časnou uniformitou. Vnitřní vedení kabelů 
displeje doplnilo praktické ukrytí řadicího 
bovdenu a ovládání sedlovky i hadice zadní 
brzdy do prohlubně vespod horní trubky. 
Zbytek už je klasika, byť s motorem.

Diktát „krouťáku“
Zvědavost nad funkcí převážila pohodl-

nost, takže jsme nejdříve testovali kolo bez 
pomoci motoru, což nebylo s hmotností 
22,3 kg nic extra, ale jízdní projev byl i tak 

celkem lehký a hlavně posed a ovládání pa-
tří do první ligy. Testovaná osmnáctka je 
svojí výškou ideální na maximálně 180cm 
jezdce. Kombinace dvou průměrů kol se 
ideálně podepsala na dokonalém vedení 
směru a současně ochotě manévrovat, tak-
že na rovině vyšší přední partie sice ctí trai-
lové vlohy, ale zároveň působí geometrie 
naprosto vyrovnaným dojmem. Ve výjez-

dech pak byla trochu cítit snaha 
stavět se na zadní, navíc podpo-
řena tahem motoru, ale i tak bike 
dokáže vyjet neskutečné věci. 

Inspirace motokrosem, kde je 
vepředu také větší průměr kola, se 
vyplatila především směrem z kop-
ce dolů. Bike totiž velkým kolem 
vpředu dokonale vede a vyhlazuje 
stopu a zadní kolo přitom není 
problém vmanévrovat přesně tam, 
kam si jezdec zamane. Na elektro-
kolo celkem krátká zadní stavba 
pak nijak nebrzdila snahu strhnout 

kolo do smyku či dostat jej do vzduchu. 
Jistě, že proti standardnímu nebo sjezdové-
mu kolu máte pod sebou vyšší hmotnost, 
takže to výrazněji namáhá ruce, ale v tomto 
případě bylo perfektní vyvážení naprosto 
skvělé ve všech ohledech. Jen se nesmíte 
nechat tak unést, zastavit těžší elektrokolo 
ve sjezdech tam, kde normálně na „sjezďá-
ku“ stojíte během okamžiku, není zase tak 

samozřejmé, hmotnost a setrvač-
nost prostě neošálíte.

Odpružení musíme vysek-
nout pochvalu, protože tlumič 
nereaguje zbytečně na hmotnost 
jezdce nebo výrazný tah řetě-
zu a přitom dokáže zpracovat 
i menší rázy a dokonale žeh-
lí hodně rozbitý povrch nebo 
skoky. Vidlice pak svojí citli-
vostí musí nadchnout každého, 
kdo nerad cítí každý výmol. Jen 
pěnové gripy nám ke kolu na-
bízejícímu adrenalin na rovině 
i do kopce plnými hrstmi moc 
neseděly, tady to chce agresiv-
nější pryžový model, pro sjezdy 
určitě. 

Po jízdní stránce fullu a kola 
jako takového je model Samedi 
dokonalý, jen má navíc motor 
a baterii. Takže baterie „On“ 
a vzhůru na plný plyn, protože 
motor řady Performance s ma-
ximálním krouticím momentem 
60 Nm dokáže nabídnout hodně 
jiný pohled na biking. 

Skvělý rozjezd a plynu-
lé přidávání výkonu doslova 
nadchnou a režim Turbo je 

do kopce hodně agresivní kamarád. Pokud 
jsme chtěli trochu šetřit, režim Sport byl 
na výkonu jen nepatrně slabší, takže jsme 
si vystačili a Tour rovněž nenamáhal nohy 

příliš. Výraznější úbytek pomoci byl znát 
až v nejslabším režimu Eco, ale i na něj si 
jízdu do stoupání užijete. S pomocí moto-
ru jsme zvládli i bunny hop s přišlápnutím 
a dát si wallride při mírném stoupání, to by 
nás normálně ani nenapadlo, v tomto pří-
padě doslova malina.

Dost ale hraní si na elektromotorce, pro-
tože seriózní test výdrže baterie a dojezd 
jsou ty nejdůležitější parametry, to ostatní 
totiž nemělo chybu.

V režimu Eco absolvoval 75kg jezdec 
celkem tisíc výškových metrů a najel 38 
kilometrů ve středně těžkém terénu. Tatáž 
trasa s 95kg jezdcem v režimu Sport měřila 
jen 22 kilometrů s převýšením 800 metrů, 
ovšem jedno stoupání bylo opravdu vražed-
né. Stejně těžký jezdec pak v režimu Turbo 
dokázal najet 39 kilometrů ve zvlněném 
terénu s několika výjezdy. Displej přitom 
někdy dost šokoval, jakmile ukázal hodně 
krátký dojezd v prudkém stoupání nebo 
hned po něm, ale následně systém vše přepo-
čítal podle profi lu a postupně se dojezd zase 
zvyšoval. Vše se tedy průběžně přepočítává, 
a i když se rozmazlujete v Turbo režimu, pře-
chod do Eco po pár stovkách metrů už vašim 
svalům nepřijde tak strašný.

Samedi je bezesporu jedním z nejlepších 
elektrokol, jaká jsme kdy testovali a spojení 
výkonného motoru, dokonalé geometrie 
i nezvyklé kombinace dvou průměrů kol 
dalo vzniknout opravdu maximálně zábav-
nému a hlavně vyváženému stroji. 

Moustache Samedi 27/9FS titanium

Dokončení ze str. 1 

Technické specifikace

Rám: Aero Alu, 145 mm
Tlumič: Moustache
Vidlice: Fox Float 32 EVO CTD, 130 mm
Motor:  Bosch Performance Cruise 

250W-40/60Nm
Baterie: Bosch Li-ion, 400Wh
Brzdy: Shimano Deore
Řazení: Shimano Deore, 1×10
Přehazovačka: Shimano SLX
Náboje:  Shimano Deore, 15 mm, 

142×12 mm
Ráfky: Alex MD21
Pláště: Schwalbe Rocket Ron, 2.25"
Kazeta: Shimano, 11– 36
Sedlo: Velo
Sedlovka: KS E-Ten, 100 mm zdvih
Řídítka: Alu, 720 mm
Představec: Alu, 50 mm
Hmotnost: 22,3 kg
Cena: 115 990 Kč

1
2
0
 m

m

68,5°

456 mm

73°

4
7
0
 m

m

Velikost 47M 585 mm

600 mm

1174 mm

jízdní projev, ovládání, hravost, odpružení

pěnové gripy

www.superiorbikes.eu
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Nejtěžší bikový etapový závod 
opět ovládli Češi! Legendární Cape 
Epic, jenž loni vyhrál společně se 
svým týmovým kolegou náš kamarád 
Kristián Hynek, letos ukořistil Jarda 
Kulhavý, a to se švýcarským parťá-
kem Christophem Sauserem. Tým 
Topeak Ergon, tedy Kristián s Albanem 
Lakatou, bral druhou příčku, přičemž 
vítězství jim uniklo jen o pověstný vlá-
sek. Kulhavý se Sauserem v letošním 
roce nakonec vyhráli pět etap a k tomu 
brali třetí místo v prologu i třetí etapě. 
Nejprestižnější bikový etapák tak má již 
potřetí v řadě českého vítěze, všem na-
šim gratulujeme!

Až do 18. 4. si budou moct zájemci 
prohlédnout výstavu nazvanou Umkola, 
věnovanou malým českým výrobcům 
a designérům jízdních kol. Ta probíhá 
v galerii Umě lec ko prů mys lo vé ho Muzea 
na náměstí Jana Palacha v Praze. 
K vidění budou unikátní kola Mrázek, 
Krutor, RB (s integrovanou patentova-
nou převodovkou), dále titanová silnička 
Svatopluka Zatloukala nebo výtvory dal-
ších známých jmen, a to nejen z oblas-
ti cyklistiky, ale také designu. Cílem je 
ukázat inovativní a originální přístup 
šikovných českých konstruktérů.

UCI vážně zvažuje, že by mohlo exis-
tovat takzvané „pravidlo pro extrémní 
počasí“. Jedná se o reakci na mnohdy 
až nelidské podmínky, kdy se například 
v Ománu závodilo ve 49stupňovém ve-
dru a krátce poté jezdci v Itálii absol-
vovali etapy ve sněhové vánici. Někteří 
profesionálové zvedají hlasy, že toto je 
již příliš. Nyní tedy leží návrh pravidel pro 
extrémní počasí na stole komise UCI pro 
pravidla a bezpečnost – rozhodnout mají 
funkcionáři, rozhodčí i samotní jezdci. 
Nová pravidla by měla například určit, 
za jak vysokých či naopak nízkých teplot 
bude závod prohlášen za zdraví škodli-
vý a následně zrušen. Trochu se však 
obáváme, že se brzy ozvou motokrosaři, 
že nechtějí závody v blátě, dálkoví plavci 
odmítnou plavat ve studené vodě a piloti 
na Rallye Dakar začnou protestovat, že 
je na trati až příliš písku…

Hledáte práci v cyklistice a jste 
aktivním cyklistou? Pak možná prá-
vě Vás hledají jako posilu pro pro-
dej i servis do cyklistické prodejny 
Bikeinvest v pražských Vršovicích. 
Požadavkem je znalost oboru (oprava 
kol), dále přehled v cyklistickém sor-
timentu, práce s PC (znalost účet-
ního programu Pohoda výhodou), věk 
do 40 let, chuť učit se novým věcem, 
dále jsou výhodou dobré komunikační 
schopnosti, obchodní duch a anglič-
tina na střední úrovni. Předpokládaná 
časová náročnost na 25 – 30 hodin 
týdně. Možnost rozšíření na HPP, ná-
stup ihned. Životopisy můžete posílat 
na info@bikeinvest.cz, více informací 
na telefonu 725 974 736.

Fox nabývá na šířce! Zisky z prodeje 
odpružení se nepodepsaly na tloušťce 
majitelů značky, to jen vidlice 34 Float+ 
modelové řady 2016 pro 27,5" kola bu-
de širší kvůli novým trendům v obutí. 
Fox totiž tuto vidlici přinese v rozměru 
schopném pojmout plášť šíře až 3,25 
palce, což je někde na hranici mezi fat-
bikem a běžným obutím pro tvrdé endu-
ro či sjezd. Kdo milujete jízdu po jarní 
orbě v dešti, určitě si ji pořiďte, tenhle 
kousek totiž s pláštěm standardní šíře 
nemá šanci se blátem ucpat.

Od roku 1992 jste byli zvyklí na-
vštěvovat prodejnu Roberta Štěrby 
v pražské Sezimově ulici v Nuslích. Ale 
tato adresa se pomalu stává historií, 
prodejna se od letošního léta stěhuje 
na novou adresu, na Roztylské náměs-
tí na Spořilově, kde vystřídá původní 
prodejnu s koupelnovým vybavením. Při 
svém otevření v roce 1992 prodejna 
doslova ohromovala plnými regály s ma-
teriálem, který se jinde velice těžko 
sháněl. I dnes je tato prodejna stále 
specializovaná na špičkové vybavení, ov-
šem zároveň i na díly pro běžné cyklis-
ty. To se nezmění ani s novou adresou, 
u níž bude nemalou výhodou třeba bez-
problémové parkování.

S tréninkovými kempy se skoro roz-
trhl pytel, stejně tak se společnými 
vyjížďkami vedenými některým ze zná-
mých závodníků. D.Ride je pak názvem 
pro zatím nepravidelné společné pro-
jížďky s Pepou Dresslerem a jeho zku-
šenými lektory. Na těchto vyjížďkách se 
budete samozřejmě moci něco přiučit, 
ale hlavně se s kolem královsky bavit. 
A to v různých lokalitách a samozřejmě 
s nepostradatelným zakončením u pi-
va. Termín každého nejbližšího D.Ridu 
najdete na webu www.dressler.cz a na 
Facebooku. Premiéra se uskuteční již 
na začátku dubna.
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inzerent. ● Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p. OZSeČ Ústí nad Labem, 27. 2. 1998, j.zn. P-938/98.

Italské brýle a helmy SH+ 
vás ochrání za každé situace

Vojtěch Nipl – český reprezentant v cyklokrosu

ké brýle a helmy SH+ 
chrání za každé situace
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G.CHRONO 
6990 Kč

G.AVIA
2990 Kč

G.SPEED
5490 Kč

G.AURORA
LADY
2990 Kč

Dovozce: Jiří Škoda www.cykloskoda.cz

Distributor: Pažak s.r.o. www.pazak.eu

G.STILO carbon
9490 Kč

G.MOTION 
silver
4690 Kč

Jak tedy takový systém z rámu demonto-
vat, ošetřit a znovu namontovat, na to se 

podíváme na následujících řádcích. V první 
řadě potřebuje 10mm imbusový klíč, aby-
chom mohli uvnitř osy povolit spojovací 
šroub zajištěný ze strany od převodníků Q. 
Standardní imbus nemá dostatečnou délku, 
takže musíme použít ráčnu a odpovídající 
oříšek, pro finální dotažení při zpětné mon-
táži by byl úplně ideální momentový klíč. 
Šroub má standardní pravý závit, ovšem po-
zor, u klik Campagnolo Super Record s tita-
novými poloosami má závit opačný. Jakmile 
máme šroub venku z osy W, můžeme z rámu 
postupně vytáhnout nejdříve levou kliku E 
i s ložiskem a zvlněnou podložkou a pak pra-
vou kliku s převodníky. Ta má ovšem ložisko 
jištěné speciální pružnou drátovou pojistkou 

navléknutou na misce z vnějšku a zasazenou 
do dvou otvorů. Tuto podložku tedy vytáh-
neme pomocí šroubováku z misky ven R, 
abychom uvolnili cestu klice s ložiskem. Klika 
jde vysunout poměrně lehce, ložisko totiž ne-

ní v misce nalisované, ale celek je v miskách 
pouze usazený a vše jistí zmiňovaná pojistka, 
zvlněná podložka a stahovací šroub uvnitř. 

Pokud chceme vyčistit i středové pouzdro, 
případně nám misky v rámu lupají, vyšrou-
bujeme je stejně, jako u všech ostatních typů 
vně rámu umístěných ložisek, tedy klíčem 
s drážkováním na Shimano Hollowtech II. 
Komplet vyjmutý z rámu tedy obsahuje jen 
kliky s ložisky, podložku, pružnou pojistku, 
spojovací šroub a misky T. 

Vše důkladně očistíme a zvlášť ložiskům 
věnujeme potřebnou péči, protože nemají 
z vnitřní strany žádné těsnění a pouze doseda-
jí na stěnu misky. Odkryté kuličky tak nabí-
zejí ideální přístup pro vyčištění Y, a jakmile 
je máme pečlivě vymyté a vysušené, můžeme 
do ložiska natlačit dostatek mazacího tuku 

Systémů spojení levé a pravé 
kliky je dnes několik a jedno 
z originálních řešení přinesla 
před lety také italská značka 
Campagnolo a pojmenovala 
jej Ultratorque. V principu 
jde o to, že každá z obou 
klik je napevno uchycena 
k polovině středové osy, 
které se díky protilehlému 
ozubení spojí až šroubem 
uvnitř středového pouzdra.

podložku, která sedí mezi miskou a ložiskem, 
ta brání případnému pohybu klik do stran. 

Jakmile jsou kliky usazené v rámu, připraví-
me si stahovací šroub. Ten musí mít čistý závit 
a dosedací plochy, které můžeme lehce ošetřit 
tukem. Na závit aplikujeme malé množství 
pojistného závitového tmelu { a šroub na-
instalujeme do osy z pravé strany. Důležité je 

dostatečně silné utažení }, výrobce doporu-
čuje utahovací moment 42 Nm, maximum je 
pak 60 Nm. Tím je montáž klik a jejich servis 
kompletní a po pár kilometrech jízdy zkusíme 
pohmatem případnou vůli v ložiscích a doma 
klíčem utažení šroubu. (už)

a ošetřit jím i vnější plochu ložiska či osy U. 
Totéž provedeme i s ložiskem u převodníků. 
Pokud by ložiska vykazovala vůli či byla nějak 
poškozená nebo zkorodovaná, je třeba je vy-
měnit, ale tuto operaci doporučujeme svěřit 

odbornému servisu, je to přece jen náročnější 
záležitost.

Poloosy tedy máme připravené, ozubení 
na konci každé z nich vyčištěné a namaza-
né tukem a můžeme tedy našroubovat misky 
zpět do středového pouzdra. Pak jejich vnitřní 
plochu ošetříme tukem a přejdeme k instalaci 
klik do rámu. Nejdříve nasuneme pravou kli-
ku s ložiskem do misky I a dorazíme ji ru-
kou, aby dosedla až dovnitř. Celek zajistíme 
nasunutím pružné drátové pojistky do drážky 
na obvodu misky O a zacvakneme ji do obou 
otvorů. Na demontované misce je tento sys-
tém dobře vidět P a vlastně na něm není nic 
složitého. Dále nasuneme levou kliku do levé 
misky, samozřejmě musí být klika souosá s pra-
vou, aby nám neukazovaly za deset minut šest. 
Zapomenout nesmíme především na zvlněnou 

1 2 3 4

Jak na Ultratorque?

HOBBY BASTLERHOBBY BASTLER
Udělejte si to sami
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I v případě zdánlivé maličkosti, jakou je cyklistická láhev, 
lze vymyslet nevšední řešení, ať už samotného tvaru či 

třeba konstrukce náustku. Právě důmyslný náustek je 
pak tím detailem, který charakterizuje láhev AB-
TCX-Shanti domácí značky Author. S trochu 
podobným řešením přišel již před pár lety 
Camelbak – každopádně provedení využíva-
jící tenké pryžové membrány je v praxi sku-
tečně velmi dobře funkční. A jaká je hlavní 
výhoda? Při zachování nadstandardního prů-
toku je i při otevřeném, tedy „aktivovaném“, 
náustku nápoji zamezen jeho nežádoucí sa-
movolný únik, ať už při jízdě po nerovnos-
tech či třeba při transportu, při němž neradi 
zapomeneme náustek uzavřít.

Základem láhve je standardní plastové 
tělo o objemu 0,6 litru a s úpravou proti 
nežádoucímu vzniku plísní. Běžná šířka 
hrdla umožňuje nejen snadné plnění, ale 
i čištění vnitřních prostor. To hlavní se 
však skrývá ve šroubovacím uzávěru, jehož 
plastový základ je doplněn o pryžový otoč-
ný dílec, v němž nalezneme nejen náustek, 
ale i zmíněnou tenkou membránu a celý 
systém uzavírání. Utěsnění uzavřené láhve 
je naprosto dokonalé, a to i v případě, že 
bidon zmáčkneme opravdu velkou silou. 
V případě aktivovaného náustku, což se 
provádí jednoduchým pootočením horního 
pryžového dílu, je pak utěsnění dostačující, 
i když plnou láhev obrátíme dnem vzhůru. Při 
zmáčknutí těla láhve se však již membrána otevře a nápoj 
proudí náustkem ven. Největší výhodu spatřujeme ve vel-
mi nadstandardním průtoku hrdla, kdy lze po jemném 
zmáčknutí láhve pít podstatně rychleji a s menší úporností 
než v případě běžných lahví. Jinými slovy není zapotře-

bí ani přílišné mačkání bidonu, ani výrazné sání nápoje, 
a jezdec se tak může i při pití soustředit primárně 

na samotnou jízdu.
Námi zkoušenou láhev produkuje pro 
značku Author výrobce nejpovolaněj-
ší, konkrétně fi rma Tacx. A její loga 
proto najdeme jak zespodu láhve, tak 
na uzávěru. Cena láhve Author AB-

TCX-Shanti je 225 korun. V nabídce je také větší verze 
téže láhve, a sice s objemem 0,8 litru a o dvacet korun 
vyšší cenou. (kad)

stek je
AB-

na samo
N

Chytrá láhev Author

systém utěsnění a ergonomie 
uzávěru, průtok náustku nenalezli jsme

Španělský Catlike je v případě svých modelů přileb 
typický nezaměnitelným rukopisem, se skoro až or-

ganickým designem. Ať už svou pozornost zaměříme 
na legendární přilbu Whisper, či třeba ještě modernější 
Mixino, skoro se zdá, že se tento výrobce nechal mnohdy 
inspirovat geniálním katalánským architektem Gaudím, 
jehož Sagrada Familia je považována bezmála za osmý 

div světa. Sázka na výjimečný design se značce Catlike 
rozhodně vyplácí a její přilby a nově i tretry preferují jak 
mnozí profesionální jezdci, tak i hobby cyklisté, jedno-
duše vyžadující špičkový a designově unikátní materiál. 
Novinka s názvem Tiko však cílí na opačný konec spekt-
ra, s cenovkou 1090 korun se totiž jedná o jeden z nejdo-
stupnějších modelů mezi značkovou konkurencí, přitom 
kvalitou provedení snese srovnání s podstatně dražšími 
kousky. A především design již na značnou vzdálenost 
nenechá nikoho na pochybách, že jde o přilbu Catlike. 
Z našeho pohledu skutečně zdařilý tah, neboť u přileb 
nižší a střední třídy ve většině případů zdaleka nebývá 
rukopis výrobce tak všeříkající.

Z hlediska konstrukce přilby se jedná o klasiku, vyu-
žívající precizně provedené jednodílné spojení skořepiny 
a skeletu technologií In-mold. Zásadní je zde přede-
vším větší vnitřní hloubka, zajišťující velmi jisté usazení 

na hlavě. Systém pro nastavení vnitřního obvodu spoléhá 
na plastovou čelenku, uchycenou do skeletu v oblasti spán-
ků, a na standardně vyhlížející seřizovací mechanismus 
na zátylku. Určitý minimalismus jeho konstrukce je rov-
něž v dané třídě ne právě častý a nastavení obvodu pomocí 
malého kolečka je jednoduché a rychlé. Pouze bychom se 
přimlouvali za polstrování z vnitřní strany mechanismu, 
který je trochu tvrdší, zvlášť pokud je někdo zvyklý vozit 
přilbu více staženou. Od věci by možná nebyla ani jemná 
výšková regulace seřizovacího mechanismu, ale to už by-
chom u přilby za jedenáct stovek chtěli opravdu hodně. 
Poslední výtku máme k absenci refl exe, jež se ovšem dá vy-
řešit dodatečným nalepením samolepky s funkcí odrazky. 

Jinak nemáme připomínky, hodně nad standardem své tří-
dy je jak síťka proti hmyzu v čelních ventilačních otvorech, 
tak i celkové odvětrání. To zde není o počtu průduchů, ale 
hlavně o jejich celkové ploše, která je více než dostačující 
a ventilace bude i v horku podobná jako u trojnásobně tak 
drahých přileb. Malý plastový štítek je spíše designovou 
než funkční záležitostí, nutno však přiznat, že přilbě roz-
hodně sluší.

Přilba Catlike Tiko je novinkou letošní kolekce a vedle 
námi zkoušené černo-modré verze je k mání ještě černo-
-bílá, černo-zelená a černo-červená varianta. Univerzální 
velikost nabízí rozmezí 55 až 61 cm, hmotnost přilby je 
celkem příznivých 290 gramů. (kad)

Poslední výtku
řešit dodatečn

Catlike Tiko

poměr cena / výkon,
hloubka skeletu a usazení na hlavě, design

absence reflexe, vytvarování stav. mechanismu
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Jak si vybereš, tak si sedneš!
aneb sedla v průběhu čtvrt století

Velmi důležitými milníky vývoje sedel 
se může pochlubit značka Selle Italia, jež 
uvedla na trh již zmíněný model Turbo – 
jako první anatomicky tvarované sedlo, 

a to již v roce 1980. 
Ještě důležitější 

byl však rok 1990, kdy pod týmž výrobcem 
vznikl model Flite, který ovlivnil podobu 
sportovních a závodních sedel minimálně 
pro nadcházející dvě desetiletí. Jednalo se 
o první model, který při zachování dosta-
tečné míry komfortu stlačil ručičku vah 
na hodnotu okolo 210 gramů. Velmi štíhlý 
tvar sedla, údajně inspirovaný dopravním 
letadlem Concorde, na jednu stranu mini-
malizoval kontaktní plochy, současně však 
jeho pružný skelet nabídl velmi slušné po-
hlcování otřesů. Klasikou závodních sedel 
se s jeho příchodem staly titanové vzpěry 
či odolný kevlarový potah bočnic. Flite mi-
nimalizoval vše, od štíhlého tvaru s extrém-
ně nízkými bočnicemi až po potah z velmi 
tenké kůže. Minusem sice byla o něco men-
ší odolnost vůči prosezení i proti prodření 
potahu, ale závodníci i notoričtí gramaři 
toto sedlo milovali. Zvlášť, když o pár let 
později přišlo na trh i v celokarbonovém 
provedení s hmotností kolem 150 gramů.

Další varianty fl itu, zaměřené na kom-
fort (s gelovými inserty či lehce přepraco-
vaným tvarem) či na ještě větší gramovou 
redukci, již byly vlastně jen variací na totéž 
téma. Skoro stejně zásadním milníkem byl 
o řadu let později lehký ultraštíhlý model 
SLR, jejž lze stále ještě považovat za kon-
strukčně velmi aktuální, přestože jeho prv-
ním generacím už je také nějaký ten pátek. 
Vývoj sedel však zdaleka nebyl o jedné či 
dvou značkách, je ovšem fakt, že drtivá vět-
šina z těch, které udávaly vývoj, pocházela 

z Apeninského poloostro-
va. Zmínku zaslouží 

třeba značka Selle Bassano a její elegantně 
štíhlý model Vuelta, který v první polovině 
devadesátých let rozhodně předběhl dobu. 
Zapomenout nesmíme ani na Ameriku, 
konkrétně na Toma Ritcheyho, jehož 
sedla s patentovanou technologií Wing 
patřila od počátku ke vzorům komfortu, 
a v pružném uchycení ližin se mnozí jiní 

výrobci rádi inspirovali. A pak zde 
ještě byl a je Fi‘zi:k, opět 

italská značka spadající 
pod Selle Royal. Sedla 
tohoto výrobce způso-
bila skoro davové šílen-

ství a v podstatě ze dne 
na den (značka vznikla v ro-
ce 1996) se modely Nisene 

a Pavé staly velmi oblí-
benými. Přitom jejich 
první generace nebyly 
nijak zázračné, ovšem 

velmi dobrý marketing 
spojený se sponzorováním nejznámějších 
světových jezdců se postaral o skvělé zvidi-
telnění. Vtip byl v tom, že jak biková verze 
Nisene, tak i silniční Pavé, byly po kon-
strukční stránce skeletu téměř shodné, což 
umožnilo snížit náklady, hlavní rozdíl byl 
ve výšce ližin a ve vytvarování zadní partie. 
Každopádně Fi‘zi:k tehdy vsadil na slušnou 
míru pohodlí a na hodně nadstandardní 

nabídku barevných kombinací, čímž oslo-
vil klientelu toužící po dokonalém designo-
vém sladění svého kola. Byl to právě Fi‘zi:k, 
kdo s oblibou šokoval, ať už konstrukčně či 
designově. O první generaci superdlouhé-
ho silničního sedla Arione si povídali v do-
bě premiéry snad všichni, i když právě zad-
ní prodloužení nemělo v praxi větší smysl 
než designový. Podobným zviditelněním 
bylo třeba freeridové sedlo Freek, zabalené 
na polystyrenovém tácku jako kus fl ákoty, 
a mnohé další modely. Každopádně, na po-
li inovací byl právě tento výrobce vždy hod-
ně aktivní, o čemž svědčí třeba i rozdělení 
vhodnosti sedel podle schopnosti ohybu 
páteře u současné generace sedel.

Důležitých modelů bylo v historii vývoje 
cyklistických sedel daleko více. Naprostý 
atyp předvedla Tioga se svou „pavuči-
novou“ konstrukcí, hodně netradičních 
koncepcí pak vzniklo ve jménu minimali-
zace tlaku na měkké tkáně, ať už od znač-
ky SMP, či jiných. Zmínku zaslouží třeba 
i americké WTB, které šlo vždy svou vlast-
ní cestou, s důrazem spíše na komfort, bez 
rychlých či dokonce unáhlených změn, což 
nám bylo vždycky sympatické. Vynechat 
nemůžeme ani Specialized, jenž dal hodně 
energie do toho, aby uživateli vysvětlil, že 
každé pozadí se liší, a podle toho je dobré 
si vybrat sedlo. A i když až tak nesdílíme 
jistou ikonizaci sedel tohoto výrobce, ne-
lze mu upřít fakt, že jeho sedla jsou dob-
rá a nabídka různých šířek téhož modelu, 
v závislosti na rozestupu sedacích kostí, má 
svou logiku. Pak je tady naopak zcela ne-
zpochybnitelná legenda, anglický Brooks, 
u nějž zapomeňme na cokoli superlehkého 
či supermoderního, neboť slo-
va jako retro či klasika jsou 
zde na denním pořádku. 
A nakonec musíme 
zmínit ty největší 
výrobce, kteří jsou 
v očích veřejnosti 
paradoxně skoro 
neznámí, a přitom 
odvádějí obrovský kus 
práce. Máme na mysli asijské značky Velo 
a jí podobné, které chrlí miliony sedel pro 
drtivou většinu známých i těch méně zná-
mých značek, většinou pro montáž kom-
pletních kol.

Jakou cestou se vydat?
Do historie jsme nahlédli, nyní už sed-

něme ke katalogům, internetu, a hlavně 
vyražme do dobře zásobené cyklistické pro-
dejny. Pouze udělání si vlastního přehledu 
o nabídce a vytipování pár modelů, z nichž 
následně vybereme ten pravý, je správnou 
cestou. Výhodu mají samozřejmě ti z nás, 
kteří již zkušenost mají a podle toho kupu-
jí, třeba tentýž model stále dokola na všech-
na svá kola. Pokud však pouze cítíme, že 
naše sedlo není to pravé ořechové, ale ji-
ná praktická zkušenost chybí, je již výběr 
o poznání těžší. Právě internet nám dnes 
základní výběr značně ulehčí, nicméně na-
konec stejně nezbývá než dojít do prodejny 
a sedlo si osahat, v ideálním případě osedět 
na vlastní kůži. Za největší výhodu součas-
né nabídky považujeme to, že většina nej-
známějších značek sedel nabízí svou testo-
vací kolekci, takže si lze proti složené záloze 
zapůjčit vytipovaný model, a prakticky tak 
minimalizovat možnost takzvaného sáhnu-
tí vedle. Samozřejmě, zdaleka ne všechny 
maloobchody nabízejí možnost zapůjčení 

testovacího sedla – zde nám opět pomůže 
internet, případně telefon.

Dobrým příkladem, jak bývá složité vy-
brání vhodného typu sedla, může být zkuše-
nost naší občasné redakční spolupracovnice 
Katky. Ta se mimo horského a silničního 
kola věnuje amatérskému sprint-triatlonu, 
při němž je právě adekvátní sedlo velmi 
důležité, neboť jezdec sedí ve značném 
předklonu, a navíc je ochuzen o přínos 
pohodlné polstrované vložky kraťasů, kte-
rou zkrátka plavky nedisponují. V rámci 
testovacích kolekcí řady značek vyzkoušela 
čtveřici čistě dámských sportovních nebo 
vyloženě závodních modelů sedel. Některé 
si byla vyzvednout osobně v maloobchodu, 
jiné jí poslal dovozce. Teprve až čtvrté sed-
lo jí plně vyhovovalo. A přesně tento pří-
pad může být důkazem, jakou dnes máme 

díky testovacím kolekcím sedel výhodu. 
Představa, že si každé sedlo musíme koupit, 
a v případě, že nevyhovuje, se jej následně 
složitě a se značným prodělkem zbavovat, 
není moc příjemná. Přitom donedávna to 
byla realita.

Takže vytipovat si sedla, která by se nám 
líbila, ale podle jakého klíče? Tím základ-
ním by logicky mělo být pohodlí, tedy 
tvar co nejvíce vyhovující naší anatomii. 
Samozřejmě jsou mezi námi i tací, pro něž 
je hlavním zaklínadlem co nejnižší hmot-
nost, ale to už tak trochu souvisí s maso-
chismem. Současně však netvrdíme, že 
mezi sedly nelze nalézt extrémně 
lehký kousek, který je zároveň 
docela pohodlný. Týká se 
to třeba sedel Tune 
Komm-Vor či 

SpeedNeedle, u nichž je ale nutné počítat 
se skoro až astronomickou cenou a hlav-
ně daleko větší křehkostí konstrukce než 
u standardních modelů.

Hodně zásadní je zde zmínit, že vrstva 
polstrování ani jeho měkkost ještě nejsou 
zárukou pohodlí, tedy komfortu při déle 
trvající jízdě. Je to podobné jako se sedač-
kami v autě – ultraměkká sedadla fran-
couzských aut bývala příjemná na kratší 
jízdu, ale při té delší již byla podobnost se 
sedačkou našeho obýváku spíše na škodu, 
ani nemluvě o svižnější jízdě, kdy nedo-
konalé anatomické vytvarování vyžadovalo 
podstatně více práce pro naši páteř a záda 

celkově. Naopak tvrdší optimálně tvarova-
ná sedačka bude dokonalou oporou, navíc 
mnohem lépe zajistí správné držení těla. 
Paralela s cyklistickými sedly je tedy značná 
– i u nich totiž platí, že tvar je důležitější než 
míra měkčení. A paradoxně tak může být 
adekvátně vytvarovaná karbonová skořápka 
na delší trase pohodlnější než hodně měk-
čené sedlo. Navíc, mnohé „zázračné“ stře-
dové kanálky, otvory či gelové inserty ještě 
vůbec nemusí být všespasitelné. Zásadní 
je jejich konstrukční dotažení a to, zda si 
sednou, či naopak nesednou s protikusem, 
který představuje sedací partie našeho těla. 
Co si budeme nalhávat, naše anatomie není 
konstruována na to, abychom rozkrokem 
dlouhé hodiny seděli na sedle kola, takže 
je nutné dané „zlo“ co nejvíce zredukovat. 
Hlavní zde ale není minimalizace vzájemné 
kontaktní plochy těla a sedla, takže různé 
otvory redukující či zcela odstraňující kon-
takt měkkých tkání se sedlem nemusí být 
vždy nejvhodnějším řešením. Mohou, ale 
nemusí. Opět zde platí, že co vyhovuje jed-
nomu, nemusí být vůbec pohodlné druhé-
mu. A právě daný otvor či žlábek uprostřed 

sedla sice zredukuje tlak na citlivá místa, 
ovšem současně zmenší kontaktní plochu 
mezi námi a sedlem. Logicky – čím men-
ší kontaktní plocha, tím může být horší 
celkové rozložení tlaku. Navíc s otvorem 
či středovým žlábkem chtě nechtě souvisí 
jeho okraje, které by měly být natolik měk-
čené a vhodně tvarované, aby zde nebyl tlak 
ještě větší, než kdyby dané konstrukční ře-
šení nebylo použito. Takže, paradoxně mo-
hou být různá, skoro až zázračně se tvářící 
sedla v reálu pro některé uživatele vyloženě 
nepohodlná. Nejlépe (rozumějte nejuniver-
zálněji pro největší množství potenciálních 
uživatelů) z toho pak mnohdy vychází 

Dokončení ze str. 1 
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nost, ale to už tak trochu souvisí s maso
chismem. Současně však netvrdíme, že 
mezi sedly nelze nalézt extrémně 
lehký kousek, který je zároveň 
docela pohodlný. Týká se 
to třeba sedel Tune
Komm-Vor či 

o

Jako naprostý atyp
se jeví triatlonová
a časovková sedla ISM Adamo.

Fi‘zi:k přišel v druhé polovině devadesátých let 
s modely Nisene (MTB) a Pavé (silnice), které se 
záhy staly velmi oblíbenými. Ještě větší rozruch 
však později způsobil ultradlouhý typ Arione 
(na snímku).

Turbo a Rolls, tato dvě sedla, ač původem čistě silniční, jsou rovněž v historii 
nezastupitelná. Jejich éra však byla především v 80. letech.

TAK KTEROU ?

KOLEKC
E

2015

Legenda mezi legendami, která ovlivnila 
podobu skoro všech pozdějších sportovních 
a závodních modelů – Selle Italia Flite, 
rok 1990.

SMP, tato trojice písmen je synonymem pro 
konstrukčně naprosto atypická anatomická 
sedla, jež jsou výsledkem dlouhých výzkumů.

Tioga před lety představila svou variaci na velmi lehké sedlo. Stejný požadavek byl upřednostněn také 
při konstrukci superlehkých sedel německé garážovky Tune.

➨
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THE PERFECT 
  COMPANION!
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HAIBIKE
FREED 7.20

Nápadný design, nejlepší tuhost! 

Charakteristický tvar vytvořen podle všech požadavků:
S modelem Freed prezentuje Haibike nový rám pro karbonové 
hardtaily. Hranaté, masivní trubky zajišťují ideální tuhost a rozpoz-
natelnost tohoto modelu. 

Sladěné komponenty jako sedlovka, řídítka, představec, stejně 
tak zapletená kola perfektně dokreslí sportovně nápadný vzhled  
modelu Haibike FREED. 

haibike.de/freed

standardní konstrukce, jakou nabízí 
třeba Fi‘zi:k Aliante a další sedla. Klasicky 
vyhlížející model, ovšem s plošší zadní částí 
a vhodně tvarovanou středovou partií, do-
kazuje, že méně může být někdy více.

Hledáte-li maximální komfort, bude 
lepší se oprostit od extrémních gramař-
ských nároků, ovšem není to tak, že by byly 
zcela nesplnitelné. Rozumným kompro-
misem bývá hmotnost okolo 250 až 300 
gramů. A hlavně není dobré hned uvěřit re-
klamním superlativům konkrétního sedla, 
každé tělo je originál a podle toho bychom 
měli k výběru sedla přistupovat. Naprosto 
rozdílné nároky mají také jezdci 

z jiných sfér cyklistiky. Jak již bylo uvedeno 
výše, extrémem jsou sedla pro triatlon a ča-
sovku, tedy pro disciplíny, při nichž větši-
nou vůbec nesedíme na hýždích, ale pře-
devším na rozkroku, takže je nutné výběr 
sedla rozhodně neuspěchat. Zvlášť dámy 
mají v tomto směru těžkou situaci, a co si 
budeme povídat – při většině cyklistických 
disciplín sedí na partiích těla, které nejsou 
na sezení vůbec uzpůsobeny.

Pokud dnes vyrazíme do specializované 
cykloprodejny, dost možná nás při výběru 
sedla budou usazovat na gelový polštářek 
a následně nám změří rozestup sedacích 
kostí. A teoreticky absolvujeme i další pro-

cedury, třeba s měřením ohybu naší páteře, 
a dozvíme se, které konkrétní sedlo je pro 
nás nejlepší. Tyto rady zkušeného a zaško-
leného prodejce určitě bývají cenné a vět-
šinou jsou skutečně podloženy výzkumy 
a měřením. Rozhodně bychom ale neměli 
nechávat doma selský rozum. A máme-li 
možnost půjčit si alespoň na krátkodoběj-
ší test více sedel, byla by škoda takovou 
možnost nevyužít. Platí zde totiž pravidlo, 
že ačkoli si musíme každé sedlo vysedět, 
podobně jako si musíme vyšlápnout nové 
boty, tak prvotní pocit z něho by měl být 
dobrý. Je-li nám sedlo již při první zkoušce 
posedu nepříjemné, vysezení a použití kal-
hot s kvalitní polstrovanou vložkou tento 
dojem sice zlepší, ale určitě nezvrátí. Malé 
boty si také nekoupíme jen pro dobrou ce-
nu, s vírou, že si je vyšlápneme.

Čemu dát přednost?
Řada detailů zvyšuje cenu sedla, ať už 

to jsou titanové či karbonové ližiny, 
skelet z uhlíkových vláken, po-
užití kvalitní kůže a dalších 
zdánlivých drobností. 
Karbon nemusí při-
nést jen nižší hmotnost 
a vyšší cenu, může s ním 
souviset i větší komfort. 
Zároveň však bývá nepsa-
ným pravidlem, že sedlo s karbonovými 
díly bývá při nárazu či pádu křehčí než kla-
sika. Gelové výplně polstrování mohou být 
výhodou, ale také nemusí – záleží na jejich 
provedení. Gel má samozřejmě lepší tlumí-
cí vlastnosti, může se ale vymačkat a ztra-
tit svou tvarovou paměť. Problematická 
pak může být kombinace gelu s klasickou 
pěnovou výplní, kdy na přechodu obou 
materiálů může vzniknout pocitový schod. 
Dokonce jsme v dávnější minulosti testo-
vali i sedlo, u nějž byla gelová výstelka stře-
dové části spíše na škodu, neboť ji výrobce 
jednoduše narouboval na svrchní díl sedla, 
a přidaný materiál paradoxně zvyšoval tlak 
na citlivé orgány. Takže ne všechny zmíně-
né vychytávky jsou přínosem, pokud není 
jejich aplikace ověřená při dlouhodobém 

testování. Co naopak většinou vyloženě 
funguje, a to prakticky u všech sedel, s ni-
miž jsme zatím přišli do styku, je pružná 
úprava skeletu sedla. Ať už je to měkčená 
středová část skeletu sedel WTB či Velo, 
nebo třeba lamelové „nařezání“ bočnic se-
del Fi‘zi:k (technologie Wing Flex) a někte-
rých dalších. Tyto úpravy jednoduše zlepší 
tvarové přizpůsobení skeletu sedla, nezávis-
le na použitém polstrování.

Neméně důležitý je již zmíněný materiál 
ližin, kdy titan či jiné podobně lehké sli-
tiny většinou zajistí vedle gramové reduk-

ce lepší pohlcování otřesů, které má 
ale stejně z velké části na starosti 
skelet a polstrování. Můžeme se 
zde ale i zcela oprostit od zažité 

klasiky a dát přednost „monoli-
žině“, jako alternativu používanou 

například u současných sedel Ritchey. 
Každopádně je vždy nutné ověřit kompa-

tibilitu zámku naší sedlovky 
s požadovaným sedlem. 
Třeba některé drahé mo-

dely s vyšším profi lem 
karbonových ližin si nemusí 

rozumět se zámkem klasické 
sedlovky. U karbonu je nutné 

řešit rovněž kontaktní plochu mezi 
zámkem a ližinami sedla, kde je nezbytné 

optimální rozložení tlaku. V minulosti mě-
ly právě v tomto směru problém sedlovky 
rakouské značky Roox a některé další velmi 
lehké kousky, které nebyly ke karbonovým 
ližinám sedla právě nejšetrnější.

Nezanedbatelná není ani volba vhodné-
ho potahu. Klasikou je samozřejmě kůže 
nebo její syntetická obdoba. Přírodní ma-
teriál nabízí logicky velmi dobrou odolnost 
vůči mechanickému poškození, u syntetiky 
to bývá o něco málo horší. Přírodní kůže 
však vyžaduje alespoň základní péči, kte-
rá u syntetiky souvisí pouze s občasným 
omytím. Pokud vyžadujeme praktičnost, je 
nejlepší sáhnout po černé či tmavé barvě, 
naopak světlé velmi brzy ztrácí svou svěžest, 
zvlášť při použití na horském kole. Různé 
atraktivní výšivky jsou také většinou ade-
kvátní spíše na silniční kolo, než na bike, 
kde se do nich dříve či později zatře bláto 
a špína. Navíc mohou výšivky znesnadnit 
předozadní pohyb na sedle, to ovšem spíš 
ve výjimečných případech. Daleko důle-
žitější je však ochrana bočnic sedla proti 
prodření či jinému poškození, ať už při 
pouhém opírání kola o zeď, či při pádu. 

Zvlášť v terénu je takový detail sedla cel-
kem důležitý, chceme-li, aby vypadalo 

co nejdéle pěkně. Někomu může 
stačit zpevněná ochrana zad-

ních bočnic sedla, například 
pomocí odolné kevlarové 
tkaniny. Daleko praktič-
tější však bývají přišrou-
bované plastové ochranné 
prvky, mnohdy dotváře-

jící i barevné ladění sedla. 
Někteří výrobci dokonce ke svým sedlům 
nabízejí tyto ochranné prvky výměnné, 
takže je možné časem měnit barevné sla-
dění sedla. Při výběru sedla můžeme řešit 
i řadu vyložených maličkostí, někdy však 
celkem praktických. Jedním z prvních, kdo 
se vydal touto cestou, byl už mnohokrát 
zmíněný Fi‘zi:k. Ten nabídl patentovaný 
systém uchycení, kompatibilní s vlastními 
zadními blikačkami či podsedlovými braš-
nami. Pojem integrace zasáhl už i sedla.

Správnému nastavení sedla jsme se ten-
tokrát záměrně nevěnovali. O tom, že je 
potřeba vycházet z jeho vodorovné polohy 
a že je nutné zvolit optimální předozadní 
pozici pro správný záběr do pedálů i op-

timální posed, již v Cykloservisu bylo na-
psáno mnoho. Na úplný závěr nemůžeme 
nezmínit určitou módní reinkarnaci dříve 
oblíbených modelů – na trhu dnes nalezne-
me moderní verze dříve legendárních typů 
Concor, Flite a mnoha dalších. Retro pro-
stě frčí i zde. Každopádně sedla se vyvíjejí 
a za ono čtvrt století se událo mnoho. Naše 
pozadí je však stále jedno, takže optimální 
tvar sedla je logicky pro každého z nás také 
pouze jeden. A máme-li nějak shrnout vše 
výše zmíněné a dát na něco důraz, pak je to 
primárně tvar sedla, dále jeho tvar a vedle 
toho by se měla naše pozornost zaměřit ješ-
tě na tvar sedla. Vše ostatní je již tak trochu 
druhořadé…

Jan Kadečka
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Proč měnit něco,
co je dokonalé, esteticky i nabízeným pohodlím? 
Aneb anglická legenda Brooks.

Dámské sedlo
se od toho pánského
většinou odlišuje kratší
konstrukcí, širší a plošší zadní partií a stejně 
tak o něco širší a plošší, případně vybranou 
středovou částí.

Tak tudy cesta nevede – na
jakékoli gelové návleky sedla zapomeňte!

➨
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MERIDA-BIKE.cz / MERIDA.sk

Čistá funkce, to člověka napadne při po-
hledu na prakticky kterýkoli rám do-

mácí značky RB Bike. Ideální tvar je pouze 
jeden a cokoli navíc už mnohdy bývají jen 
designové „kudrlinky“ zvyšující optickou 
atraktivitu. Právě díky své puristické filo-
sofii a ruční zakázkové výrobě nám byla 
značka RB Bike vždy sympatická. Z aktu-
ální kolekce jsme si do testu vybrali devě-
tadvacítkový hardtail CRR 29, který vsadil 
na typické konstrukční prvky kombinované 
s modernou, do níž spadá nejen propraco-
vaná geometrie, ale i mnohé detaily rámu. 
Jinými slovy máme před sebou devětadva-
cítku, která skvěle zatáčí a její torzní tuhost 
je naprosto fantastická, a to s rámem, jehož 
cena je 6300 korun – tomu se říká dobrá 
koupě! Celé kolo ve specifikaci Team vyjde 
na částku 33 tisíc, v případě testovaného 
modelu s některými nadstandardními prv-
ky osazení (vidlice RS Reba, kola WTB 
Kom) se cena vyšplhala na 43 tisíc korun. 
Konfigurátor osazení však umožní posklá-
dat si CRR 290 přesně podle svých před-
stav, přičemž cena začíná na třiceti tisících 
za variantu Base.

Poslední generace modelu 
CRR vsadila všechny karty na to, 
aby z devětadvacítkové koncepce 
vydolovala maximum, a vyplatilo 
se to. Přední trojúhelník prodlou-
žený o dva centimetry, kraťoučký 
představec a zadní stavba zkráce-
ná na hodnotu 435 milimetrů, to 
vše se promítlo do nadprůměrné 
točivosti a ovladatelnosti, která 
byla ještě před pár lety ve spojení 
s největším průměrem kola takřka 
nemyslitelná.

Za vším hledej kruh
Kruhový průřez trubky dokáže 

nabídnout naprosto ideální tuhost 
ve všech směrech jejího zatížení, 
takže právě kruh bez jakéhokoli 
dodatečného zplošťování charak-
terizuje průřez prakticky všech 
trubek, a to pouze s výjimkou ře-
tězových vzpěr. Že to nejsou jen 
plané řeči a daná „neprofi lace“ má 
svůj účel, jezdec ucítí již při prv-
ních metrech jízdy. Přenos energie 
je dokonalý a v podstatě nulo-
vé sklony k jakémukoli náznaku 
torzního kroucení vyniknou i při 
naklopení do zatáčky. Toto je pa-
rádní disciplína všech rámů s lo-

gem RB a CRR není výjimkou. Kruhový 
průřez všech hlavních trubek je vpředu 
doplněn atraktivně tvarovanou kónickou 
hlavou s 1,5" spodním ložiskem a čistě 
tvarovanou zadní stavbou, připomínají-
cí legendární rámy Klein. Na můstky zde 
zapomeňte, nejsou potřeba. Přes zkrácení 
zadní stavby se podařilo nechat nadbytek 
prostoru pro vzorek pláště, a to i v případě 
značného nabalení bláta. V tomto ohledu 
musíme konstruktéry pochválit a dané ře-
šení by mohlo být vzorem pro mnohé jiné 
výrobce. Hodně nevšedně působí více sklo-
něná sedlová trubka, jež je dole předsazena 

vůči středovému pouzd-
ru. Nemůže chybět zadní 
pevná osa X12, dále čistě 
provedený Post Mount 
úchyt brzdy, bytelně pů-
sobící patky nebo třeba 
montážní standard Direct 
Mount pro přesmykač, 
jenž díky tomu nijak ne-
překáží zadnímu plášti.

V případě námi testo-
vaného kola bylo vsazeno na vidlici Rock 
Shox Reba s dálkovým lockoutem, na lehká 
kola s ráfky WTB Kom i23 a náboji s vlast-
ními logy Race Bike. Sympatická nám byla 
volba plášťů domácí značky Rubena, při-
čemž trochu jemnější dezén modelu Scylla 
v šířce 2,25" si dobře vedl nejen na suchém, 
ale nečekaně i v lehce rozmočeném terénu. 
Kompletní sada Shimano SLX je sázkou 
na jistotu, z hlediska čistoty řazení i skvělé 
funkce brzd se 180mm kotouči. Díly Race 
Face už k „erbéčku“ tak nějak neodmysli-
telně patří a tento kanadský výrobce dodal 
hodně pěkný, 80 mm dlouhý představec, 
dále řídítka optimální šířky 700 mm a sed-
lovku s přímým zámkem, svírající ližiny po-
hodlného sedla WTB Volt.

CRRrrrr, budíček!
Model CRR vás rozhodně probudí ze 

zimního spánku a budete si na něm uží-
vat velmi příjemný, čistě sportovní pro-
jev. Současně ve vás probudí touhu po-
sunovat své hranice dál, neboť si dokáže 
poradit i s poměrně náročným terénem. 
Každopádně se jedná o devětadvacítku, 
jež nebude svého jezdce limitovat, spíše 
naopak. Zrychlením se řadí k lepšímu 
průměru, kvalitou přenosu energie pak 
na samý vrchol. Pokud bychom měli cha-
rakterizovat terén, v němž se bude CRR 

cítit nejlépe, tak je dost těžké odpovědět 
– testovaný bike bude jako ryba v rybníce, 
pokud jej vezmete jak na standardní XC 
tratě, tak i na techničtější traily či singltre-
ky. Neprovokuje k tomu, abyste si s ním 
neustále vyloženě hráli a nadhazovali přední 
či obě kola do vzduchu, naopak představu-
je jistotu a nabízí vynikající stabilitu. Ať už 
se budete škrábat do extrémního výjezdu 
s řadou kořenů či kamenů, nebo se bude-
te spouštět dolů příkrou úvozovou cestou 
vymletou od vody, budete mít často pocit, 
že hranice dovedností tohoto kola jsou 
o dost dál. CRR 290 je strojem, s nímž 
vyjedete skoro vše, aniž byste museli mít 
vytříbenou techniku, a totéž platí ve sjez-
dech. Jeho povaha je zkrátka o jistotě, sou-
časně však působí celkem lehkým dojmem 
a již sériově nastavený posed byl dostatečně 
sportovní i pro rychlou jízdu a dlouhé ma-
ratonské tratě. Prodloužení horní trubky 
a naopak zkrácení představce i zadní stav-
by se podílejí na pocitu, že reakce kola jsou 

okamžité a ani v ostrých vracečkách nepů-
sobí jakkoli nemotorně. A jestliže jsme psa-
li o tom, že CRR neprovokuje k vyloženě 
hravé jízdě, tak to neznamená, že ji nezvlá-
dá. Naopak, mezi sobě rovnými (rozumějte 
ve třídě třicetitisícových devětadvacítek) 
patří k těm nejhravějším a neprotestuje 
proti jízdě po zadním, ani proti efektnímu 
odskočení terénní hrany.

A jízdní komfort? Ten je zajištěný již sa-
motnými velkými koly a vpředu pak sluš-
ně citlivou rebou, takže značné pohlcování 
otřesů od rámu vyžadovat nemusíte. Zde 
byla prioritou tuhost, která se ve spojení 
s příznivou celkovou hmotností 11,6 ki-
logramu a s optimální ovladatelností pro-
mítla do vyloženě sportovního naladění. Ať 
už si pořídíte samotný rám, nebo některou 
z kompletně osazených verzí, CRR 290 
vám rozhodně doporučujeme. Navíc jsou 
možností atypické designy či zakázkové ba-
revné kombinace, jež podpoří individualitu 
vašeho kola. 

RB Bike CRR 290

Technické specifikace

Rám: CRR 290 Al 7020 T6
Vidlice: Rock Shox Reba RL-R, 100 mm 
Kliky: Shimano SLX 38/24
Brzdy: Shimano SLX, 180/180 mm
Řazení: Shimano SLX
Přehazovačka: Shimano SLX
Přesmykač: Shimano SLX
Kazeta: Shimano HG81 11-36 (10)
Náboje: Race Bike (Novatec)
Ráfky: WTB Kom i23 29"
Pláště: Rubena Scylla 2,25"
Řídítka: Race Face Ride Flat
Představec: Race Face Ride
Sedlovka: Race Face Ride
Sedlo: WTB Volt
Hmotnost: 11,6 kg (vel. L, s pedály)
Cena: 43 000 Kč
Cena verze Team: 33 259 Kč
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Velikost L 620 mm

tuhost rámu, velmi dobrá ovladatelnost, 
schopnosti ve výjezdech

nenalezli jsme
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11Jen za málokterou z komponentových 
či cyklistických značek v USA nesto-

jí člověk se závodní minulostí, nadšenec 
a neúnavný inovátor. To, že některé firmy 
pohltila v rámci neúprosné ekonomické lo-
giky silnější korporace, přineslo buď jejich 
větší rozvoj, nebo naopak tyto originální 
konstruktérské počiny pohřbilo navěky. 
Jedním z mála, kdo stále funguje bez začle-
nění a neustále přináší inovace, je společ-
nost American Classic se svými zapletenými 
koly, a její zakladatel a tvůrce Bill Shook je 
na to hrdý a svoji práci si dokonale užívá.

Ačkoliv je Bill Shook prezident své spo-
lečnosti, vždycky je ochotný zájemcům 
vysvětlit všechny technické detaily, napros-
to skromně s nimi pohovořit o cyklistické 
technice a nezaujatě probrat všechna mož-
ná a nemožná technická řešení. Na všech 
prezentacích každoročně nenápadně ve své 
expozici propaguje nejnovější přírůstky 
v kolekci. Mohl by tam postavit někoho 
z fi rmy a mít klid, ale to by asi nebyl jeho 
styl.

Můžete přiblížit historii fi rmy?
Ta je úzce spojena s mojí závodní kari-

érou, odstartovanou už ve čtrnácti letech. 
Postupně jsem to dotáhl do národního tý-
mu a stal se šampiónem na silnici. Už bě-
hem závodění jsem hledal kvalitní materiál 
a nějaké vylepšení, takže jsem navrhl a po-
stavil v roce 1974 v otcově garáži hliníkový 
rám z trubek velkého průměru, na kterém 
jsem pak sám jezdil. Stále jsem se ovšem 
potýkal s nedostatkem kvalitních silničních 

komponentů, což byl pro sedmdesátá léta 
v USA typický problém. Evropa na tom by-
la díky Campagnolu podstatně lépe. Snaha 
něco vymyslet a vyrobit mě provázela po-
řád, a když jsem získal na univerzitě v Ohiu 
inženýrský titul, měl jsem už potřebné zna-
losti na to, abych mohl začít sám vytvářet 
vlastní produkty. 

V roce 1982 tak vznikla fi rma American 
Classic a prvními výrobky byly ultralehký 
košík na bidon a lehká nastavitelná sed-
lovka. To je od zapletených kol sice dost 
vzdálené, ale byl to začátek. Dnes už jsou 
to hlavně zapletená kola, ráfky vlastní kon-
strukce, speciální náboje, máme vlastní vý-
robní a testovací prostory, a to vše jen díky 
tomu, že jsem v sedmdesátých letech nemo-
hl sehnat dobré díly.

Patříte k zastáncům širokých ráfků, 
v čem jsou jejich výhody?

Je to velice jednoduché, když si vezmete 
průřez ráfku s malou šířkou a na něm na-
sazený plášť, je krásně vidět, jaký ten plášť 
tvoří kruh, který v nejširším místě několi-
krát přesahuje šířku ráfku. Díky tomu se 
v zatáčkách nad ráfkem uhýbá do stran, 

a tudíž neumožňuje tak přesné vedení smě-
ru, připravuje jezdce v náklonu o výkon 
a částečně zkresluje informace o terénu. 
Když tedy navýšíme šíři ráfku, aby se vzá-
jemný poměr trochu vyrovnal, případně 
použijeme širší ráfek a užší plášť, drama-
ticky se nám zlepší stabilita pláště na ráfku. 
Nebude se tolik uhýbat do stran a přesnost 

vedení kola v zatáčkách se rapidně zvýší. 
S tužším celkem ráfek–plášť se také ra-
zantně zlepší akcelerace a celkový výkon. 
Tenhle trend je ale patrný i u silničních kol, 
takže i naše silniční ráfky postupně nabý-
vají na šířce.

Lepší vedení směru mohu po-
tvrdit, ale je tady horší tlumení.

Samozřejmě, že je urči-
tou měrou ovlivněna tlumicí 
schopnost pláště, protože ne-
tvoří takový kruh jako předtím 
a nemá schopnost se tolik de-
formovat, ale nárůst výkonu je 
mnohem vyšší plus, než lehký 
pokles tlumicích schopností.

Pokud bychom řešili 
obvodovou hmotnost, tak 
samozřejmě leckdo namít-
ne, že širší ráfky znamenají 
její nárůst, ale to už je věc 
konstruktéra, jak si s touto 
veličinou poradí. My sice 

razíme myšlenku širokých ráfků, ale pouze 
v kvalitním provedení, tedy s maximální 
tuhostí konstrukce a co nejnižší možnou 
hmotností. Proto je třeba pracovat s profi -
lem ráfku v každé jeho partii a zesílit nebo 
zeslabit ta místa, která to vyžadují tak, aby 
zůstala zachovaná pevnost, a přitom se sní-
žila hmotnost. Rekreační jezdec může klid-

ně vozit úzké ráfky a užívat si tak komfort 
bez ohledu na přesnost vedení kola v zatáč-
kách a celkový výkon, ale závodník potře-
buje přesnou odezvu a maximální výkon, 
a to nepatrné snížení komfortu je schopen 
oželet.

Proč ale široké ráfky pro 
all-mountain?

Asi narážíte na naše 
osvědčená XC kola Wide 
Lightning s ráfkem vnější 
šíře 32 mm, ale odpověď 
je zase tatáž, maximálně 
přesné vedení a doko-
nalá odezva v zatáč-
kách. Právě segment 
tvrdšího bikování je 
místo, kde jezdec po-
třebuje při průjezdu 
zatáčkou smykem tu-
hý celek ráfek/plášť, 
aby se o něj mohl 

dokonale opřít. Navíc, v této kategorii se 
vozí hodně široké pláště, takže ten rozdíl 
vzájemných poměrů je naprosto v normě. 
Wide Lightning je ale naše největší šíře, pro 
XC a maratony nebo trailbiking máme kola 
s ráfky šíře 26 či 28 mm.

Novinka Carbonator má ráfek s patkou 
bez háků, to snad nemůže udržet plášť?

Právě Carbonator je odpovědí na sou-
časné trendy v používání bezdušových 
systémů. Jde o karbonový ráfek se speciál-
ním profi lem, který má zesílenou korunku 
ráfku a bočnice, ovšem patka je bez zmí-
něných háků. Vnější šíře ráfku je 33 mm, 
ovšem vnitřní pouze 26 mm, takže vidíte, 
že tloušťka bočnic nad samotným nosným 
profi lem je opravdu výrazná. Samotná 
konstrukce ráfku nabídne perfektní odol-
nost proti dopadům ze skoků při enduru, 

ale přitom vynikající výkonnostní para-
metry pro XC. Navíc, karbon je schopen 
díky svým fyzikálním vlastnostem utlumit 
v sobě určitou část energie. Největší riziko 
pro ráfek v terénu ale představují kameny, 
proto jsme zesílili korunku ráfku a horní 
část bočnic, naopak nízké boky jsou tenčí 
kvůli pružnosti. To by mělo zaručit schop-
nost zpracovat náraz od kamene a odolat 
poškození.

Co se týče zajištění pláště v ráfku, v sou-
časnosti je trend bezdušových plášťů a na-
víc jejich širšího rozměru. Čím objemněj-
ší plášť používáte, tím nižší tlak v něm je 
a u tubeless se to ještě snižuje. Patka tube-
less plášťů je konstruovaná tak, aby dosed-

la především na bočnice a pak zaskočila až 
pod hák, což naší konstrukci jen nahrává. 
Když do širokého bezdušového pláště na-
hustíte odpovídající tlak pod 2 bar, doko-
nale v našem ráfku drží, aniž by měl díky 
šířce tendenci z něj vyskočit. Široké bočnice 
také neumožňují žádnou pružnost, takže 
celek je opravdu kompaktní, a podle na-
šich propočtů a testování je tento komplet 
naprosto spolehlivý. Hmotnost páru těchto 
kol v průměru 27,5 palce je přitom skvě-
lých 1595 gramů, což je na kola schopná 
vydržet enduro nasazení perfektní hodno-
ta. Ráfek je také kromě bezdušových plášťů 
vhodný i pro kombinaci se standardním 
pláštěm a duší.

Carbonator využívá standardní šestipra-
porkový ořech?

Pro všechny naše náboje je společný 
náš vlastní ořech se šesticí praporků, které 
se při záběru aktivují díky speciální pod-
ložce všechny najednou. To je obrovská 
výhoda pro přenos síly, protože nedochází 
ke ztrátám a záběr je maximálně přesný. 
Samozřejmě jsme museli reagovat na sou-
časné technologie, jako je silniční či biko-
vá jedenáctka pastorků nebo systém Sram 
XX1. Když se podíváme na největší pas-
torek sady XX1, je jasné, že jsou praporky 
v ořechu namáhány opravdu extrémně, což 
je opět výhoda pro naše řešení. Standardní 
ořech máme vybavený ochrannou ocelo-
vou vložkou, aby se pastorky nezakusovaly 
do hliníkového těla, ale naše náboje umož-
ňují výměnu jednotlivých ořechů podle 
typu kazety. Snažíme se totiž o maximální 
kompatibilitu, což platí i pro přední bikové 
náboje, u nichž lze konvertovat mezi rych-
loupínákem či pevnou 9- nebo15mm osou.

Je nějak upravený výplet kvůli novým 
systémům?

Do výpletu se to nijak razantně nepro-
mítne, i když samozřejmě ideálem by byl je-
den pastorek a shodný sklon drátů na obou 
stranách výpletu. Konstrukce zadní stavby 
a výpletu spolu samozřejmě souvisí, ale je 
to spojené také s výkonem. Když si vezme-
te třeba řetězovou linku u převodů 3×10, 
pak je při ideální kombinaci převodníků 
a pastorků z hlediska přenosu energie ře-
tězem stále zachován jakýsi ideální poměr. 
Naopak systém 1×11 už vše boří a dochází 
k určitým ztrátám.

Jste tedy proti jednopřevodníku?
Já mám rád klasiku, tedy trojpřevodník, 

který je nejuniverzálnější, i když dvojpřevod-
ník také ještě z hlediska mechaniky funguje 
rozumně. Jeden převodník sice nabízí větší 
prostupnost terénem a rychlejší reakce bez 
ztrát řazením vpředu, ale má to svá úskalí. 
Podívejte se třeba na řetězovou linku, když 
máte 1×11 a zařadíte nejlehčí převod. V tu 
chvíli je řetězová linka extrémní, a když spo-
čítáte tření řetězu jeho vychýlením a pak 
vezmete úhel, pod jakým řetěz působí mezi 
převodníkem a pastorky, vychází vám pro-
centuálně docela vysoké ztráty. Ty se sice 
kompenzují na jiných převodech, kde je ře-
tězová linka přímá, ale jakmile řetěz nevede 
přímo nebo jen pod malým úhlem, už jsou 
zde ztráty. A to platí pro všechny varianty, 
ať už jedno- či trojpřevodník. Záleží tedy 
na tom, jakou kombinaci převodů volíme. 
To je ale vývoj, a pokud si spočítáme výho-
dy daného řešení, musí převýšit těch několik 
málo omezení, která to s sebou nese, když 
se na to díváme z druhé strany. Je to stejné 
jako s šíří ráfků, která přináší přesnější ode-
zvu v zatáčkách a navýšení výkonu i za cenu 
nepatrně horšího tlumení.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně dalších 
nápadů.

Jiří Uždil
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American Classic osobně

Profil nového karbonového ráfku Carbonator 
je unikátní díky provedení patky bez háku, 
takže plášť drží hlavně díky přítlaku ke stěnám. 
Zesílení v oblasti vrcholu ráfku a bočnic má 
navýšit odolnost, naopak tenké krátké boky 
snižují hmotnost a zaručují pružnost při nárazu 
kamene.

Typický design bikových nábojů AC, vysoké příruby, šestice maximálně 
odlehčených otvorů pro uchycení kotouče a nápadné logování. Variabilita 
pro různé typy os je pro celou MTB kolekci společná.

Trendům je třeba se přizpůsobit 
a nové tělo ořechu pro kazetu XX1 
je toho důkazem. Systém pracuje 

s šesticí praporků.

Detail náboje s odhaleným systémem šestice praporků aktivovaných při 
záběru naráz díky plechové podložce. Praporky se pak společně zakousnou 
do zubů na spodním vnějším okraji těla ořechu. Ten má ocelovou vložku 
kvůli ochraně proti zakousnutí pastorků do jeho těla.

Zapletená kola Carbonator v rozměru 27,5 
palce nabídnou při hmotnosti 1595 gramů 

výkonnost pro XC a odolnost pro enduro. 
Devětadvacítková verze váží 1676 gramů.

„Užívám si vymýšlení nových věcí, jízdu na kole 
a sdílení svých technologií s našimi zákazníky. 
Naším cílem je pomoci vám v naplnění vašich 
cyklistických snů – vítejte v American Classic.“

Bill Shook

Bill Shook
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Specialista 
na cyklistické 

Vyberte si pro sebe 
z cyklistického oblečení 

na našem trhu
4EVER 4EVER s.r.o. www.4EVER.cz
Author Universe Agency www.author.eu
BBB JMC Trading s.r.o. www.jmctrading.cz
BIKE PARTS-XLC Winora-Staiger GmbH WWW.HAIBIKECZ.CZ
Cube Cyklosport RIK www.cube-bikes.cz
DT Swiss Bottico s.r.o. www.bottico.cz
Electra Schindler spol. s r.o. www.electra-bike.cz 
Exustar Pells www.pells.cz
Freegun BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Freegun BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Freerace Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
FRM Airoo www.airoo.cz
Galaxy Cyklošvec s.r.o. www.cyklosvec.cz
Ghost Schindler spol. s r.o. www.ghost-bikes.com
Grip Grab Cyklo Profi www.cykloprofi .cz
HAIBIKE Winora-Staiger GmbH WWW.HAIBIKECZ.CZ
Haven Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Haven BV IMPORT s.r.o. www.haven.cz
Head Novus Bike s.r.o www.head-bikes.cz
KTM KTM www.ktm-bikes.cz
Kuota Airoo www.airoo.cz
Lapierre Schindler spol. s r.o. www.lapierre.cz
Leader Fox Bohemia Bike www.leaderfox.cz
Look Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Maloja Sport Koncept www.maloja.cz
MAX1 Cyklomax s.r.o. www.cyklomax.cz
Maxbike Maxbike s.r.o. www.maxbike.cz
Merida Merida Czech, s.r.o. www.merida-bike.cz
Nalini Jiří Škoda - CYKLOŠKODA www.cykloskoda.cz
Nalini Pells www.pells.cz
Olympia Cycli Bikemarast www.bikemarast.cz
Pearl Izumi Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Pells Pells www.pells.cz
Pinarello ID Sport s.r.o. www.idsport.cz
POC LEVEL, s.r.o. www.poc-sport.cz
PowerBar ID Sport s.r.o. www.idsport.cz
Progress Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Ritchey Vokolek Import www.vokolek-import.cz
Rogelli Pažak, s.r.o. www.pazak.eu
Rogelli Helios Race s.r.o. www.heliosrace.cz
Santa Cruz ID Sport s.r.o. www.idsport.cz
Santini Jiří Škoda - CYKLOŠKODA www.cykloskoda.cz
S-bike Wear Velkoobchodcyklo.cz www.velkoobchodcyklo.cz
Sensor Ultrasport www.ultrasport.cz
Shimano Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Sportful ID Sport s.r.o. www.idsport.cz
Sundance Novus Bike s.r.o www.sundance-bike.cz
UFO Plast Paul Lange - Ostrava, s.r.o. www.paul-lange.cz
Wowow BP Lumen Úpice www.bplumen.cz
Wowow BP Daj Hostivice www.bpdaj.cz
Wowow DaJ Sport www.daj.cz

Dvě tváře ovce

termoregulace, odolnost 
vůči pachům, elasticita

nenalezli 
jsme

Vlna Merino se pro využití ve sportovním 
oblečení vyšvihla v posledních několika 

letech do popředí zájmu jak výrobců, tak 
uživatelů. Lanolin zabraňující jako přírodní 
antibakteriální činitel vzniku pachů a origi-
nální termoregulační schopnosti jsou největ-
ší devízou oblečení z tohoto materiálu.

Jenže vlna má i svá drobná negativa, 
protože při zvýšené aktivitě nedokáže 
transportovat pot od pokožky tak rych-
le, jako některé syntetické materiály 
a navíc může někomu při styku s po-
kožkou vadit. Typický kousavý pro-
jev vlněných svetrů už je minulost, 
protože dnešní vlněné termoprádlo 
je na pokožce příjemné, ale i tak 
je zde proti syntetice cítit drobný 
rozdíl. 

Spojit výhody dvou mate-
riálů a eliminovat nevýhody 

se rozhodl domácí výrobce sportovní-
ho oblečení Sensor, jehož prádlo Double 
Face přímo říká, že má dvě tváře. Nejinak 
je tomu u spodního trika Sensor Double 
Face Merino Wool, které kombinuje vlnu 
a polyester. Střih využívá tenkou vnitřní 
polyesterovou vrstvu a vlněný vnější úplet. 

Zatímco 40 % polyesteru má zaručit rychlý 
odvod vlhka od pokožky a zabránit také pří-
padnému kousání vlny, 60% vlněný základ 
zajišťuje odolnost vůči zápachům a udržení 

tepla. Střih trička je zároveň proti 
klasickým vlněným verzím výrazně 
pružnější, takže lépe kopíruje tělo a samo-
zřejmostí jsou ploché švy.

Co se týče velikosti, testované ikselko 
ideálně padne jezdci s výškou 185 –190 cm 
a nemusí mít zrovna vyšvihanou postavu. 

p g
st

ma
b
ě

t
m
k
v
n
p
i

ob

te
y

ce sportovní- tepla. Střih trička je zároveň proti 

ti jsou největ-
ateriálu.
ná negativa, 
nedokáže 

tak rych-
materiály 
ku s po-
vý pro-
nulost, 
rádlo
i tak 
bný 

e-
y 

Co se týče klik, je dnes čtyřhran v pod-
statě mrtvá záležitost, protože integro-

vaná osa, velké průměry, speciální ložiska 
a honba za maximální tuhostí v kombinaci 
s nízkou hmotností ovládly společně moni-
tory návrhářů. 

Jenže čtyřhran není tak úplně mrtvý 
u speciálních klik pro komfortní městská 

kola, některá elektrokola a hlavně u měst-
ských „fi xek“, tedy stylovek s jediným, vět-
šinou pevným převodem. Tato módní vlna 
má svá vlastní pravidla a nepotřebuje extra 
velké průměry os, protože sází spíše na cel-
kovou štíhlost a retro design. Když pomine-
me laciné ocelové kliky nebo hodně drahé 
kultovní retro kousky, není nabídka klik 
na čtyřhran zase tak široká. Tedy obecně, 
protože například fi rma Sturmey-Archer 
jich má celou řadu, a to jak pro kombinaci 
s jejich vícerychlostními náboji, tak barevné 
stylovky právě pro fi xky.

Kliky Sturmey Archer FCT60RA jsou 
svým štíhlým tvarem, odkazujícím k de-
signu klik Shimano středních devadesá-
tých let, elegantním kouskem nabízeným 

v několika barevných provedeních. Kliky 
se vyrábí z materiálu Alu 6061 v délkách 
165, 170 a 172.5 mm. Jejich anodizovaný 
povrch skvěle ladí s převodníkem z tvrdší 
slitiny 7075, který je buď v lesklém, nebo 
černém provedení. Ten vyniká především 
velkým odlehčovacím otvorem mezi rame-
ny kliky i drážkou po obvodu. Design vy-

padá skoro jako by byl převodník ze dvou 
obvodových dílů a kdo bude pečlivě pátrat 
po detailech, objeví na šroubech logo znač-
ky i s letopočtem 1902, kdy fi rma vznikla.

Celkových 650 gramů není honbou 
za maximálním odlehčením kola, hlavní je 
zde design, a pokud někomu není čtyřhran 
po chuti, může sáhnout i po témže prove-
dení s integrovanou osou. Cena za verzi pro 
čtyřhran je přibližně 1980 korun a kromě 
délek klik a barev lze také volit mezi různým 
počtem zubů, konkrétně v rozmezí 42 – 48. 
Pokud tedy stavíte fi xku, nebo jen hledá-
te nějaké stylové kliky s retro nádechem 
v nápadném barevném provedení, Sturmey 
Archer rozhodně má co nabídnout.

(už)

Stylové kliky

Délka rukávů i zádového dílu je dostateč-
ná, ovšem střih není tak extrémně pružný 
a těsný, jak tomu bývá u hodně elastické 
syntetiky. Proti ní ovšem kombinace ma-
teriálů nabídla vlastnosti rovnající se ideál-
nímu kompromisu, nebo spíš novému vy-
šlechtěnému druhu beroucímu si to nejlepší 
z obou předků. 

Co se týče odvodu potu, funguje mate-
riál s účinností podobnou syntetice, ovšem 
jakmile zastavíte a začnete chladnout, drží 
o něco déle teplo, což je zase zásluha vlny. 
Na tělo je příjemný, a když použijete triko 
naruby, tedy vlnou dospod, hřeje trochu 
víc a nějaké kousání není znát. Odvod 
vlhka je ovšem slabší, takže tuto variantu 
doporučujeme spíš pro aktivity s nižší 
intenzitou. Polyester na těle je tedy pro 
cyklistiku či běžecké lyžování vhod-
nější a tato kombinace je ideální pro 
trénink či najíždění kilometrů, pro 
závod bychom po vlně i tak asi ne-
sáhli. I přes vysoký podíl polyesteru 
je odolnost vůči zápachu perfektní, 
a jestliže klasická vlna vydrží něko-
lik dní bez „načuchnutí“, v tomto 
případě jsme po třech vyjížďkách 
cítili jen slabší odér z podpaží, což je 
proti syntetice výrazný rozdíl. 

Investice 1295 korun do toho-
to prádla se vyplatí tomu, kdo chce 
mít jednak univerzální spodní vrstvu 
do chladného počasí, je zimomřivější 
a nevyžaduje tak rychlý odvod potu, 
jako u stoprocentní syntetiky. Za to 
získá kvalitně střižené tričko v designu 
použitelném i jako jediná outdoorová 

vrstva pro jaro či léto, zajišťující výborný 
teplotní komfort a dobrou ochranu vůči zá-
pachu. (už)
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4Ever od začátku sází na filosofii, zaruču-
jící mu maximální dlouhodobou kvali-

tu, tedy kontrolu nejen nad výběrem kom-
ponentů, ale i nad samotnou výrobou. Tato 
filosofie se nazývá vlastní montáž a 4Ever ji 
od svých počátků upřednostnil před dovo-
zem hotových kol z Asie. Díky tomu se mo-
hou všechny modely pochlubit pomyslnou 
visačkou „Produkováno v České republice“, 
navíc stojanová a nikoli pásová výroba je 
zde skutečně zárukou nadstandardní kva-
lity.

Vše začíná širokou nabídkou, přičemž 
velká pozornost je již tradičně věnována 
špičkovým sériím Virus SXC, XC a ta-

ké Scanner. A můžete si být jisti, že lehké 
karbonové topmodely zde nejsou pouze 
do počtu či jako důkaz schopností značky 
pro prezentace nových kolekcí – špičkové, 
vesměs závodně zaměřené modely 4Ever 
jsou běžně vidět takříkajíc v provozu. Ať 
už na maratonech, XC závodech, či pod 
běžnými hobby jezdci vyžadujícími kvalitní 
vybavení. Ostatně zákazníci si již u 4Everu 
navykli na možnost otestování jeho mode-
lů, což je při rozhodování pro konkrétní 
bike vždy velmi důležité, neřku-li zásadní, 
a testovací kolekce modelů 4Ever je připra-
vena také pro Vás. A ještě jedna informace 
je minimálně stejně důležitá – 4Ever po-
skytuje komplexní záruku 36 měsíců na ce-

lé kolo, tedy nikoli pouze na rám. Tříletá 
garance na veškeré díly na kole použité je 
přinejmenším netradiční a je opět dalším 
důkazem kvality. Zmínit musíme i propra-
cované designy a grafi ku rámů, na jejichž 
povrchovou úpravu klade 4Ever velký dů-
raz. My si na následujících řádcích předsta-

víme kolekci 2015 pěkně popořadě a začne-
me, jak také jinak, nejluxusnějšími modely 
série Virus, jež jsou pro letošek obohaceny 
třeba o velmi prestižní záležitost, a sice su-
perlehký hardtail s elektronickým řazením 
Shimano XTR Di2.

Řada Virus, sázející na průměr kol 
27,5", se dělí mezi celoodpružené modely 
SXC a hardtaily XC, přičemž zájemce může 
počítat s vysoce kvalitním materiálem rámů 
Carbon Full High Modulus. Odpružená 
zadní stavba modelů Virus SXC se 120mm 
zdvihem vsadila na čtyřramennou koncep-
ci, pracující na principu jednočepu s pře-
pákováním. Vše je propracováno do nej-
menšího detailu a je zde kladen maximální 

důraz nejen na samotnou funkci a průběh 
pružení, ale rovněž na ideální poměr mezi 
torzní tuhostí rámu a jeho nízkou hmot-
ností. Celkem čtveřice modelů využívá pru-
žící jednotky Rock Shox a nejvýše postave-
ný typ Virus SXC X0 váží pouhých 10,7 
kilogramu. Rámům samozřejmě nemohou 

chybět veškeré dnes moderní konstrukční 
prvky, mezi něž patří třeba uchycení pro 
přesmykače Direct Mount, atraktivní vnitř-
ní vedení řadicích bovdenů a u všech strojů 
řady Virus SXC bylo výrobcem preferováno 
dálkové ovládání obou pružících jednotek 
– uživatelská přívětivost je tedy pro 4Ever 
alfou a omegou.

Závodním 27,5" hardtailům Virus XC 
letos vévodí již zmíněný model s elektronic-
kým řazením XTR Di2, následující pětice 
strojů téže řady však není o nic méně vý-
konnostně zaměřená. Všechny staví na to-
tožném rámu, takže i tehdy, že sáhneme 
po „nejekonomičtější“ variantě Virus XC3, 
se můžeme spolehnout, že sedláme rámově 
identický stroj s tím, jaký používají profesi-
onální závodníci.

Nyní ale už k elitním devětadvacítkám, 
tedy k řadě Scanner. Její rámy jsou kon-
cepčně i materiálově spřízněné s 27,5" 
hardtaily Virus XC. Najdeme zde jak cha-
rakteristicky prohnutou sedlovou trubku, 
tak i výrazný sloping, doplněný o typickou 
vzpěru mezi horní a sedlovou trubkou. 
Celkem šestice modelů je i zde volena tak, 
aby si vybral prakticky každý zájemce, ať už 

preferuje komponenty Shimano či Sram. 
O vynikající tuhost rámů se starají mimo 
jiné pevné osy, u devětadvacítek velmi dů-
ležité.

Pokud se podíváme v nabídce dále, ne-
můžeme přehlédnout celoodpružené „se-
dmadvacítkové“ modely řady Winner. Ty 
vsadily na čistě čtyřčepovou koncepci se 
svisle umístěným tlumičem. I zde je apli-
kován zdvih s hodnotou 120 mm, takže se 
jedná o klasické stroje na pomezí maraton-
ského a trail biku. Materiálem rámů řady 

Winner je lehká alu slitina 7005, což značí, 
že jsme se již dostali do střední třídy.

I nadále však budeme pokračovat 
ve sportovně-závodním duchu, který v so-
bě nezapřou devětadvacítkové duralové 
hardtaily Inexxis, za nimiž následují stro-
je Hazard 29", Fever 29" a řada dalších. 
K těm je vždy připravena kvalitativně odpo-
vídající 27,5" alternativa, a to s názvy Inttra 
X9, Ultra X7, Hazard, Fever či Red Hot. 
Zajímavostí je třeba i řada dámských biků, 
které jsou ovšem záměrně provedeny tak, 
aby byly „unisexové“. A nemohou chybět 
ani dětská kola, a to s průměry 20" až 26", 

což znamená, že pro 4Ever jsou standardní 
dospělé šestadvacítky minulostí.

Náš souhrn aktuální kolekce zakončíme 
krosovými koly, jimž vévodí dvojice prestiž-
ních modelů Th erapy na velmi lehkých kar-
bonových rámech. Za vyloženě populární se 
nebojíme označit dostupnější krosy na du-
ralových rámech, ať už to budou modely 
Compact, Credit, Energy, Shadow, či kte-

rýkoli další. U všech je upřednostněn jízdní 
komfort, což platí dvojnásob u elektro-mo-
delů BlueLife či GreenLife. Elektropohon 
jako takový rozhodně nenechává značku 
chladnou, což ostatně dokládají také úplně 
nové elektrobiky řady E-Sword, spoléhající 
na špičkový středový pohon Bosch.

Velmi důležitým argumentem pro každé-
ho zájemce o jízdní kolo 4Ever je samozřej-
mě i možnost pojištění kola proti krádeži 
na jeden rok zcela zdarma.

(red)

Dvacet let zkušeností
Nejdůležitější novinky značky 4Ever

Česká značka 4Ever 
je tu skutečně již dvě 
desetiletí. Během této 
doby se jí podařilo nejen 
etablovat na mnoha trzích, 
samozřejmě včetně toho 
domácího, ale především se 
vryla do povědomí široké 
veřejnosti jako výrobce 
velmi kvalitních kol. 
Takových, která se technicky 
i designově mohou měřit 
s největšími světovými 
značkami, přitom si i nadále 
zachovávají optimální 
poměr cena /výkon, jenž je 
zvlášť pro českého zákazníka 
i nadále hodně důležitý.

BIKEPRODEJNA.cz 
Šaldova 16/419, Praha 8 - Karlín

tel: 725 05 44 05
email: info@bikeprodejna.cz 

web: www.bikeprodejna.cz

PRODEJ A SERVIS JÍZDNÍCH KOL
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FATHOM
& CODE
VR70

OFF-ROAD PERFORMANCE, REDEFINED
Pokud je pro vás MTB synonymem pro rychlou jízdu v ostrém závodním tempu, je přilba 
Fathom™ jasnou volbou. Biková verze legendárního modelu Atmos™ nabízí špičkové 
odvětrání, které se bude hodit na horkých maratonských tratích. Nastavení a usazení 
na hlavě zajišťuje upínací systém Roc Loc® 5.

Základem treter Code™ VR70 (pouhých 335 gramů ve velikosti 42,5) je svršek z odolného 
mikrovlákna Evofiber™ a tenká superlehká podrážka Easton® EC70 z jednosměrných 
karbonových vláken ve spojení s materiálem Vibram®, která promění díky vysoké tuhosti 
veškeré vaše usílí do pohybu vpřed. O komfort se stará vložka SuperNatural Fit Kit  
se třemi výměnnými inzerty pod klenbu chodidla a s antibakteriální úpravou Aegis®.
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Použitý „kompromisní“ průměr kol se 
nám vzhledem k určení zdá být více než 
adekvátní, protože kolu neubírá na toči-
vosti či ochotě akcelerovat a přitom jsou 
schopnosti ve výjezdech i sjezdech díky 
adhezi velmi, ale opravdu velmi dobré. 
Bronson C je totiž kolem, které toho do-
káže za jezdce mnoho udělat a neustálé po-
souvání limitů v tvrdém terénu je s ním až 
nečekaně snadné.

Santa Cruz navždy
Santa dělá vše pro to, aby vaši inves-

tici vyvážil nejen dokonale fungující, ale 
rovněž velice spolehlivou technikou, jejíž 
servisovatelnost nebude problematická. 
Na karbonovém rámu je proto velmi sym-
patické závitové středové pouzdro či vněj-
ší vedení bovdenů řazení či hadice zadní 
brzdy, útrobami je vedena pouze hadička 
teleskopické sedlovky Rock Shox Reverb. 
Nemůže chybět pevná osa, kónická hlava 
či montážní body pro vodítko ISCG-05. 
Lehkým anachronismem, ovšem z naší 

strany akceptovatelným, je úchyt brzdy IS. 
Asymetrická zadní stavba je, stejně jako 
přední trojúhelník, řešena jako karbonový 
monokok, pouze dvojice černých vahadel je 
vyrobena z hliníkové slitiny. Líbilo se nám 
jejich konstrukční řešení – z kovaných va-
hadel na jednu stranu doslova sálá odolnost 
a na druhou je to spodní skoro až přehléd-
nutelné, jak je minimalistické. Výsledkem 
všeho je hmotnost rámového setu, včetně 
tlumiče, pouhých 2,76 kilogramu.

U konkrétního, námi testovaného mode-

lu byly použity obě jednotky Fox – vidlice 
34 Float CTD a tlumič se shodným před-
nastavením tří úrovní komprese, v obou 
případech se superdrahou a superkluzkou 
povrchovou úpravou Kashima.

Návykový Bronson CC
Testovaný „santa“ se v prvé řadě cho-

vá jako čistokrevné enduro, u nějž je níz-
ká hmotnost a schopnost jet dlouhodobě 
ve sportovním tempu jakousi přidanou 
hodnotou. Jeho schopnosti v hodně čle-
nitém terénu jsou skutečně impozantní 
a nejen že má jezdec pocit, že skoro vše 
sjede a vyjede, ale navíc si užívá každý metr 
jízdy – ať už je trail plný zatáček či ostrých 
hran, které se dají tak snadno využít k od-
razu. Bronson je přesně tím kolem, u nějž 
se opřete do pedálů, vyrazíte ostře kupředu 
a budete přední kolo či rovnou obě odlepo-
vat od země při každé sebemenší příležitos-
ti. Zdoláte extrémně prudký sjezd, v němž 
přijde ke slovu teleskopická sedlovka, 
a hned pod ním opět zrychlíte, a to klidně 
ze sedla, aniž byste pocítili, že se to kolu 

či jeho systému odpružení nelíbí. Prostě 
zde uživatel přestává řešit zbytečnosti, kte-
ré bike odladí za něj, a soustředí se pouze 
na výkon. Krátký představec a lehce vzad 
posunuté těžiště jsou ideálním receptem 
na všechny pasáže, které by se daly nazvat 
přívlastkem „technický“. Je zde však ještě 
něco navíc. Řada trailbiků s koly průměru 
27,5" se totiž méně či více pere s určitou 
nervozitou řízení v nízkých rychlostech, 
třeba ve výjezdech, což je pro Bronson zcela 
neznámý pojem. Řízení je rozhodně živé, 
ovšem současně ne natolik, aby to v poma-
lé rychlosti jakkoli obtěžovalo. Jezdec zde 
nepociťuje kompromisy, tedy že by ovla-
datelnost byla na úkor čehokoli jiného. 
V prudších stoupáních je pouze zapotřebí 
přesunutí na špičku sedla, jinak bike působí 
přirozeně, skoro jako klasický maratonský 
full.

Hmotnost třináct kilo je pro drtivou 
většinu enduro strojů nedosažitelnou me-
tou a zde je jedním z as-
pektů, proč můžeme psát 
o univerzalitě. S dokona-
lou tuhostí rámu, virtu-
álním zavěšením a ovlá-
dáním komprese CTD 
je totiž bronson kolem, 
na kterém jsme objeli 
docela svižnou osmdesá-
tikilometrovou vyjížďku 
v rozmočeném zimním 
terénu, aniž bychom byli 
kolem neustále informo-
váni o tom, že je určeno 
pro jiné aktivity. Pokud 
aktivujeme mód „trail“, 

je imunita vůči jakémukoli nežádoucímu 
pohupování fantastická a ve výjezdech mů-
žeme kolu klidně pořádně naložit a ani při 
silovější jízdě ze sedla nebude protestovat. 
Vlastně jedinými znaky, že máme při běž-
né sportovní jízdě terénem s sebou znač-
nou zdvihovou rezervu, jsou hrubší pláště 
a krátký představec.

Bronson nám přijde jako skvělá volba 
v okamžiku, kdy jsme se od běžného XC 
posunuli blíže k bikeparkům a lávkám, ale 
stále se chceme tu a tam projet s naší pů-
vodní partou. Testovaný „santa“ se totiž 
v tvrdém terénu chová přesně tak, jak se 
od něho očekává, tedy jako odolné a skvěle 
ovladatelné enduro, z něhož jeho majitel 
stále cítí potenciál zdvihu 150 milimetrů, 
jež jsou v praxi plně využity. Perfektní tu-
host celé konstrukce dovoluje rychlou jíz-
du v klopenkách a ostrost řízení nabízí do-
konalé reakce na všechny podněty, jež kolu 
dáváme. Na tomto biku to při plné aktivitě 

tlumiče (režim Descend) 
skutečně můžeme poslat 
naplno do kamenité pa-
sáže či zdolat sjezdovou 
trať, jenže se na něm do-
staneme i zpět na kopec, 
a to skoro stejně rychle 
jako kolegové na XC 
strojích, jež by byly pro 
předchozí jízdu směrem 
dolů skoro nepoužitelné. 
Santa Cruz Bronson C je 
synonymem perfektního 
univerzálu. Vlastně slovo 
„univerzál“ nedokážeme 
charakterizovat lépe. 

Santa Cruz Bronson C

Dokončení ze str. 1 

Technické specifikace

(„nesériové“ osazení testovaného kola)
Rám: Bronson VPP, 150 mm
Tlumič: Fox CTD Kashima
Vidlice: Fox 34 CTD, Kashima, 150 mm
Kliky: Shimano Deore XT 42/32//24
Brzdy: Shimano Deore XT, 180/160 mm
Řazení: Shimano Deore XT
Přehazovačka: Shimano Deore XT
Přesmykač: Shimano Deore XT
Kazeta: Shimano Deore XT 11– 36 (10)
Náboje: DT Swiss 350
Ráfky: WTB Frequency i23
Pláště: Schwalbe Hans Dampf 2,25"
Řídítka: Easton Haven, 700 mm
Představec: Truvativ Aka
Sedlovka: Rock Shox Reverb teleskop.
Sedlo: WTB Volt Ti
Hmotnost: 13,1 kg (vel. L)
Cena:  od cca 135 000 Kč 

(při kurzu Dolaru 25 Kč / 1 USD)
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Velikost L 610 mm

1166 mm

funkce systému VPP, ovladatelnost, 
tuhost rámu a jeho nízká hmotnost

úchyt brzdy IS

cratoni.cz

ALLTRACK
NOVINKA CRATONI

KLIP NA UCHYCENÍ 
POPRUHU BRÝLÍ

LIGHT FIT
SYSTEM

CLEAN TEX
PADS

INTEGRATED
DOWNSHELL

INMOLD
TECHNOLOGY

UCHYCENÍ KAMERY 
S BEZPEČNOSTNÍ POJISTKOU

VÝKLOPNÝ, 
NASTAVITELNÝ KŠILT


