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DURALOVÝ SKLÁDACÍ RÁM :: ZAPOUZDŘENÉ STŘEDOVÉ SLOŽENÍ :: MĚNIČ DAHON NEOS :: ŘAZENÍ SRAM MRX, 8 RYCHLOSTÍ :: PLÁŠTĚ 

KENDA 20“ X 1.50“ :: ČERNÉ NEREZOVÉ PAPRSKY :: DURALOVÁ ŘÍDÍTKA DAHON INTEGRUS :: TELESKOPICKÝ DURALOVÝ PŘEDSTAVEC 

DAHON RADIUS TELESCOPE :: GELOVÉ SEDLO AUTHOR :: SKLÁPĚCÍ DURALOVÉ PEDÁLY :: DURALOVÉ BLATNÍKY :: DURALOVÝ 

NOSIČ :: NOSNOST KOLA 105 kg :: ROZMĚRY SLOŽENÉHO KOLA 83 x 69 x 34 cm :: HMOTNOST 12,6 kg :: CENA 10.990 Kč
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Ročník XV.
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➨ Pokračování na str. 20

Trasy obou maratonských závodů 
provedou účastníky krásnými mís-
ty našeho snad nejmalebnějšího 

pohoří, kde se musí chtě nechtě roz-
hlédnout a pokochat i nejotrlejší závod-
ník jedoucí na co nejlepší umístění, jenž 
je většinou zvyklý vnímat jen a pouze 
povrch trati či zadní plášť jezdce před 
ním. „Král“ je zkrátka jen jeden, a přes-
tože je jedním z nejmasovějších pod-
niků svého druhu u nás, patří zároveň 
mezi nejkrásnější závody, což ostatně 
vysoký počet každoročně přihlášených 
závodníků jen potvrzuje.

Letošní bikový Author – Král Šumavy 
proběhl poslední květnovou sobotu. 
Ačkoliv bylo celé jaro výrazně suché 
a teplotně nadprůměrné, vydatný, i když 
krátkodobý déšť den před závodem 
a noční bouřka bezprostředně před 
startem vykonaly své. Při značení trati, 
které probíhalo jako obvykle v pátek, 
nemohli dokonce jezdci na terénních 
motocyklech díky extrémní výšce hladi-
ny potoků projet některé z brodů. 

Nad závodníky samotnými se ale 
Šumava přece jen smilovala, takže ač-
koliv řada lesních úseků nestačila vy-
schnout a jezdci si v nich užili bahna do 
sytosti, například v obávaných brodech 
hladina přes noc výrazně poklesla na 
průjezdnou mez.

Mezi svými maratonskými 
konkurenty patří
Author – Král Šumavy 
k absolutní klasice, 
a hovoří-li se o něm jen 
jako o „Králi“, pak mu 
toto označení rozhodně 
přísluší, a to jak
v případě bikové, 
tak i silniční varianty.

Značka Cannondale je zná-
má svým specifickým kon-
strukčním přístupem a su-

perlehkými produkty. A košík 
Cannondale Immix Cage je jed-
ním z klasických příkladů pro-
duktu této legendární značky.

Lehoučká konstrukce koší-
ku využívá kombinace dvou 
materiálů, a sice karbonového 
nosníku, jímž prochází titanové 
dráty, přesněji řečeno trubičky, 
svírající láhev. A z titanu jsou vyrobeny 
i šroubky s podložkami. Karbonový nosník 
je vybaven spodní zarážkou i horním zobáč-
kem, jenž jistí láhev v oblasti hrdla. I přes velice 
nízkou hmotnost, která činí pouhých dvacet devět 
gramů, drží tento košík láhev pevně i v terénu, takže 
je vhodný pro silniční kolo i bike.

O opravdu luxusním provedení svědčí mimo jiné 
i výrobní číslo uvedené na každém exempláři. Cena 
tohoto krásného kousku je 1 290 korun.

(kad)

Cannondale
Immix Cage

Značka Maverick American patří k těm, které svět 
horského kola vnímají po svém, a přichází tak 
s řadou nekonvenčních řešení. Důkazem může být 
i vlajková lo� ML8, která je určena na enduro a lehký 
freeride. Při zdvihu 165 mm totiž váží méně než 13 kg 
a disponuje skvělými vrchařskými schopnostmi. Těch 
je dosaženo díky lehkému rámu, podélně svařenému 
ze dvou polovin, dále systému odpružení Monolink 
s integrovaným zadním tlumičem a také geometrii 
stavěné přímo pro vidlici vlastní výroby DUC32.

Čtěte na str. 6
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Author – Král Šumavy MTBAuthor – Král Šumavy MTB

Sprchy přímo u dojezdu do 
cíle představovaly vysvobození 
jezdců od bahna a potu. 
A všem zde bylo všechno tak 
nějak jedno – „hlavně že už 
jsem v cíli“.



s
t
r
a

 n
a

2
w

w
w

.c
y
k
l.
c
z

 -
 k

a
le

n
d

á
ř 

c
y
k
li
s
ti

c
k
ý
c
h

 a
k
c
í

Snad všichni výrobci zareagovali 
na poptávku po speciálních cyk-
listických produktech pro ženy 

a dívky, ať už se jedná o kola, cyklistic-
ké doplňky či textil. U některých značek 
je dokonce nabídka výrobků určených 
přímo ženám svým rozsahem velice 
podobná šíři pánského či „unisexové-
ho“ sortimentu. Časy se zkrátka mění. 
A tak milé dámy, už není jakýkoliv dů-
vod k tomu, abyste používaly staré kolo 
s naprosto nevhodnou geometrií, o ně-
mž váš partner prohlásil, že na to vaše 
občasné ježdění to přece stačí. A stejné 
je to i s doplňky. 

Pohodlné dámské sportovní sedlo 
rozhodně nijak nenabourá váš rozpočet, 
stejně tak za textil se speciálním střihem 
odpovídajícím ženské anatomii rozhod-
ně nemusíte utratit výplatu. A hlavně si 
můžete vybírat z nepřeberného množ-
ství materiálů, barev, střihů a značek. 
Chcete-li něco opravdu špičkového, 
rozhodně nebude problém něco tako-
vého pořídit, ale vysokou kvalitu vám 
nabídnou i domácí výrobci a opravdu 
kvalitní vybavení můžete dnes pořídit za 
příznivé ceny.

Relativně nízká cena už v současnosti 
opravdu nemusí znamenat, že si v dre-
su budete připadat jako v pytli od bram-
bor a že vás nepoddajná vložka kraťasů 
bude při jízdě nepříjemně tlačit. Dnes 
si tedy žena-cyklistka může vychutnat 
svou přirozenou vášeň v nakupování, 
zkoušení a vybírání i v případě textilu 
určeného jen a pouze na kolo. 

Vzhledem k odlišnostem různých 
střihů a materiálů, ale i typů ženské 
postavy, dlouhé vybírání, přehrabová-
ní a zkoušení vyloženě doporučujeme. 
A milé dámy, ruku na srdce, kterou 
z vás to nebaví?

Stydlivost stranou!
O výběru dámského kola toho již by-

lo napsáno dost. Věnujme se te-

Holky z gymplu Holky z gymplu GARDYGARDY
Určeno speciálně pro dámy!
Bikerek neustále přibývá a přibývá. Některé s ježděním 
na kole začínají dobrovolně, jiné jsou k této „úžasné“ 
aktivitě přinuceny partnerem či manželem. A� už je 
to ale s přístupem ženy ke kolu jakkoliv, rozhodně se 
nevyplatí podcenit vybavení.

➨



s
t
r
a

 n
a

3

dy textilu. Určitá soudnost je sice 
možná občas na místě, ale stydlivost 
a případná nespokojenost s vlastní po-
stavou musí jít při výběru cyklistického 
textilu pryč. Zásadní je, aby se žena 
v cyklistickém oblečení cítila při pohybu 
na kole dobře. Volné tříčtvrteční kalhoty 
sice mnohé skryjí, jízda v nich ale může 
být při delší vyjížďce vyloženě nepoho-
dlná. Elastické materiály zaručují texti-
lu dokonalé usazení na těle, například 
v případě antibakteriální vložky se jedná 
o alfu a omegu pohodlné jízdy. 

Ano, kupte si to, v čem se samy so-
bě líbíte, ale hlavně ať vás to při jízdě 
na kole neomezuje a můžete si naplno 

vychutnat radost z pohybu na kole v pří-
rodě. Budete-li mít z vašich „všeskrýva-
jících“ kalhot neustále rozedřená třísla, 
na kolo brzy zanevřete. Stejně tak bude-
li mít vaše nadměrně velká, větrem na-
fouknutá bunda výrazný aerodynamic-
ký odpor, jízda vás určitě přestane bavit. 
Cyklistické doplňky prošly dlouhým vý-
vojem, tak by byla velká škoda, abyste 
je, milé dámy, nevyužily.

A pro jízdu na kole nejsou potřeba 
pouze speciální kalhoty či dres, jízdu 
vám výrazně zpříjemní tretry, rukavice, 
brýle či další vybavení. V případě přilby 
také není problém vybrat model, který 
bude slušivý a zároveň bude dokonale 

sedět na hlavě. Navíc výrobci textilu si 
jsou dobře vědomi touhy žen a dívek po 
dokonalém barevném sladění jednot-
livých doplňků, takže si můžete udělat 
radost i po této stránce.

Na Bike Festivalu na Lago di Garda 
jsme pro vás nafotili řadu cyklistek. 
Můžete se zde trochu inspirovat, jaké 
vybavení by se vám líbilo. A z fotografií 
je dobře patrné, že řada cyklistek už 
pochopila, že zásadní je jízdní komfort 
a dokonalá funkce oblečení. Věřte, že 
anorektické modelky nafocené v katalo-
zích různých firem by ve skutečnosti na 
kole nikam nedojely…

Jan Kadečka

➨

Rámy Merida vyrobené technologií 

TFS vynikají výborným poměrem 

ceny a užitných vlastností. Trojroz-

měrného tvaru trubek z hliníkové 

slitiny AL6061 je dosaženo mecha-

nickým formováním. Ve srovnání 

s horskými TFS rámy mají krosové 

rámy odlehčenou dolní rámovou 

trubku s menším průměrem.

Díky zadní patce K-Mount lze při-

montovat speciální stojánek Merida 

přímo k rámu bez použití nevzhled-

ných a nestabilních objímek.

Kuželovitý tvar hlavové trubky 

s větším průměrem ve spodní části 

a menším průměrem nahoře v sobě 

kombinuje atraktivní design s efek-

tivním rozložením sil. Jezdec má tak 

lepší kontrolu nad svým kolem.

Neplatí v SR, RPSN od 12,45 %

DNES jen 2 499 Kč
splácejte 20 x 1 250 Kč

CROSSWAY TFS 900-V

počet rychlostí 27 řazení Shimano XT Rapidfi re (3x9)

velikosti 41-44-46-48-52-55-58-61 cm přehazovačka Shimano XT Top Normal

rám Merida Crossway TFS náboje Shimano XT

vidlice SR Suntour NCX-ERL Lite (63 mm, Remote Lockout) pláště CST C1338 38C

brzdy Avid Single Digit 5R hmotnost 11.7 kg

kliky Shimano LX CG (48-36-26 z.) cena 24 990 Kč 3 990 Kč (rám)

www.merida.skwww.merida-bike.cz

Byť není název rukavic snadno zapamato-
vatelný, vystihuje vše, tedy celoprstové 
provedení i použití kůže Pittards WR100X 

využívající uhlíková vlákna. Snad by ten název 
mohli ještě doplnit dodatkem Gel-Lite, neboť 
gelová výplň je rovněž použita…

Základem rukavic je pro značku již typická 
kůže Pittards, která na rozdíl od klasické „no tu-
ning“ kůže nabízí výrazně vyšší prodyšnost i ži-
votnost. Ventilace je navíc ještě navýšena drob-
nou perforací na prstech i na dlani. Polstrování 
je rozděleno do tří samostatných částí, do po-
délné bezprostředně pod prsty a do dvou svis-
lých pod ní. Díky tomu je sevření gripu velice 
příjemné a materiál dlaně se nikde nekrabatí.

Pearl Izumi Full FingerPearl Izumi Full Finger
Stále vyšší procento 
bikerů si i v létě 
libuje v celoprstových 
rukavicích, které jim 
poskytují lepší ochranu 
rukou. Na tento trend 
reagovala i značka 
Pearl Izumi uvedením 
své novinky nazvané 
krátce a jednoduše Full 
Finger Pittards Carbon 
Leather Glove.

Svrchní část rukavice je ušita převážně 
z maximálně vzdušného a zároveň elastického 
materiálu Coolmax, díky němuž 
není celoprstové provedení 
na obtíž ani v letních par-
nech. Na utírání potu 
z čela slouží velice 
jemné froté na pal-
cové straně, kde 
je také výrazná 
výztuha zboku 
ukazováčku. Ta 
předejde poško-
zení rukavice na-
příklad při používání 
„nešetrného“ otočné-
ho řazení. Přetažení 
kůže do hřbetní části 
je využito i na opačné 
straně, kde je rukavice 
často v kontaktu s rohem. 
Mezi další povedené detai-
ly patří také umístění úzkého 
reflexního proužku ve vnějším 
podélném švu.

Testované rukavice Pearl Izumi sedí na ruce 
velice jistě a příkladné je především obepnutí 
jednotlivých prstů, které se podílí na velice dob-
ré citlivosti při ovládání brzd i řazení. Pružné úz-
ké panely mezi prsty navíc předchází jakému-
koliv nepříjemnému tlačení či řezání. Pochvalu 
zaslouží i již zmiňované provedení dlaně, které 

životnost materiálů, 
polstrování dlaně, 
prodyšnost

nenalezli jsme

díky tlumicím schopnostem gelu poskytuje 
komfort i při delší jízdě. Tyto rukavice navíc i po 
přibližně dvou tisících převážně terénních kilo-
metrech a po několikerém praní stále vypadají 
téměř jako nové, a to je dostatečná vizitka pro 
jejich výrobce.

Cena rukavic Pearl Izumi Full Finger Pittards 
Carbon Leather Glove je 1 200 korun. V nabídce 
je pánská černá a dámská bledě modrá varianta.

(kad)
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l Apache® Bicycles Top-Cross Bikes 
Náročný cykloturista či milovník rychlé jízdy ví, že Wakita, Kolla a Matto
stojí za to!

Wakita indiánsky „Jaro“ Kč 18.990,-
rám AL 6061 D.B. — vidlice SR-NCX-D-RL — specifi kace LX+XT — velikost 16,5“, 19“, 21,5“

Každá z těchto disciplín má jiné po-
žadavky na hmotnost a odolnost kol 
a komponentů. Freeriderům stačí 

odolný stroj, kde se nehoní nijak extrémně 
váha, kolo musí hlavně vydržet brutální za-
cházení. To all mountain hledí naopak prá-
vě na co nejnižší váhu s dobrou prostup-
ností terénem. Enduro si pak bere z obou 
světů to nejlepší, tedy příznivou hmotnost, 
ale i odolnost kola. 

Dost Hrubý Xross
A přesně pro enduro kategorii, v níž na-

jdeme kola se zdvihem zhruba mezi 130 
a 180 mm, je určen i vzduchový tlumič FOX 
DHX Air. Jeho tvar vychází ze sjezdových 
modelů DHX s ocelovou pružinou, ovšem 
u verze Air zajišťují odpružení dvě vzducho-
vé komory, které mají na svědomí mnohem 
nižší váhu tlumiče – 450 gramů.  

Proto je určen právě pro enduristy, kte-
ří vyžadují funkčnost a odolnost tlumiče 
v těžkém terénu a zároveň jeho co nejnižší 
hmotnost. Ačkoliv existují i mnohem lehčí 
modely, například RP2 a RP3, které váží 
okolo 200 gramů, tlumiče DHX oproti nim 
disponují vyrovnávací nádržkou a možností 
nastavení odolnosti proti chodu na doraz. 
A to jsou právě hlavní důvody proč „dé-
háiksko“ osadit na stroj s velkým zdvihem, 
který je určen na jízdu všemi směry a druhy 
terénu bez použití lanovky. 

Fox DHX Air 5.0Fox DHX Air 5.0Dnešní horská cyklistika 
se drolí do několika 
podskupin, čemuž musí 
i výrobci přizpůsobovat 
své produkty. Už dávno 
není jen cross country 
a sjezd, ale mezi těmito 
dvěma póly najdeme dále 
také all mountain, enduro 
či freeride.

Ocel nebo vzduch?
Sjezdaři využívají služeb ocelové pru-

žiny kvůli jejímu progresivnímu průběhu 
pružení. To znamená, že na počátku chodu 
je velmi citlivá a příjemně žehlí i malé ne-
rovnosti, ovšem v poslední třetině zdvihu 
tlumiče tvrdne, takže je odolnější proti cho-
du na dno. Vzduchová komora je na rozdíl 
od ocelové pružiny zpočátku zdvihu tvrdší 
a tak je tlumič mnohem necitlivější k ma-
lým nerovnostem. Jakmile se však tlumič 
dostane (v závislosti na jeho nastavení) do 
střední části zdvihu, vzduch pracuje lineár-
něji a na konci zdvihu již není ochrana proti 
stlačení na dno tak velká, jako u pružiny. 

U XC strojů to není takový problém, neboť 
se nejezdí natolik drsným terénem, kde by 
tlumič vlivem rázů chodil nadoraz. Ovšem 
v náročném terénu to může být problém. 

S počáteční tvrdostí vzduchové pružiny 
pomůže druhá vzduchová komora, která se 
umístí hned za hlavní komoru. Hlavní tělo 
tlumiče DHX Air tak ukrývá dvě vzduchové 
komory, které působí proti sobě. Negativní 
komora má za úkol působit proti komoře 
pozitivní a tím zajistit snazší stlačení tlumiče 
na počátku zvihu. 

Naper to tam!
Na jezdce s hmotností 75 kg bylo třeba 

tlaku 250 PSI. Při této hodnotě je prvotní 
zanoření tlumiče po nasednutí, neboli sag, 
zhruba čtvrtinové a tlumič tak dostane pro-
stor pro roztažení. Samozřejmostí je, že 
při měření sagu je nutné, aby tlumič nebyl 
ovlivněn nastavením komprese. 

ProPedal
U značky Fox ovládá nastavení kompre-

se systém ProPedal, který funguje tak, že 
přitvrzuje práh odtržení tlumiče z klidu. To 
znamená, že při šlapání se tlumič pohu-

puje mnohem méně, než kdyby byl bez 
ProPedalu. Jeho vliv se dá plynule nastavit 
modrým kolečkem v přední části vyrovná-
vací nádržky a dá se jím za jízdy točit i pou-
hým prstem. K dispozici je 15 poloh a rozdíl 
mezi krajními pozicemi je znatelný. Při šla-
pání vsedě zadní stavba propružuje mno-
hem méně, než když je ProPedal vypnutý. 
Pokud by si však jezdec ze široké škály 
nastavení přece jen nevybral, samostatným 
ventilkem na špičce vyrovnávací nádržky 
ještě může upravit tlak uvnitř a tudíž i pro-
gresivitu komprese. Nastavení chodu tlumi-
če je tedy obrovsky variabilní. 

Bottom Out
Vzhledem k větší linearitě chodu tlumiče 

jezdec jistě ocení i druhé modré kolečko, 
které najde na nejvyšším modelu DHX Air 
5.0. Jím je možné nastavit ochranu tlumiče 
před chodem na doraz, neboť otáčením 
se zmenšuje velikost přetlakové nádobky. 
Otáčení rukou však není až tak jednoduché, 
lepší je použít imbus č.4 a vsunout jej do 
otvorů na okraji kolečka. Rozdíl mezi kraj-
ními polohami je také znát, při minimálním 
vlivu jsme často tlumič dostali až na dno 
i po menších skocích, ovšem po přitvrzení 
Bottom Out Controlu se již na konci zdvihu 
tlumič brání mnohem výrazněji. Nejlépe je 
to vidět na gumovém kroužku na pístnici, 
jenž se pohybuje přesně tak daleko, jak hlu-
boko se tlumič stlačí. S minimálním vlivem 
ochrany proti dorazu byl kroužek často až 

na konci pístnice, při největším vlivu se nám 
jej podařilo dostat na dno až po seskoku ze 
dva metry vysoké lávky s tvrdým dopadem. 

Olej
Vzduch sám o sobě by dost kopal, kdy-

by nebyl jeho zpětný chod utlumen olejem. 
O možnosti regulace rychlosti odskoku 
snad netřeba se rozepisovat, ta je u tlumiče 
za dvanáct a půl tisíc samozřejmostí. Smysl 
vyrovnávací nádržky je podobný, jako u hyd-
raulických kotoučovek. Při jízdě vzniká při 
pružení teplo, jehož vlivem se kapaliny roz-
pínají. Přebytek oleje, jenž vznikl jeho zahřá-
tím, tak má možnost uniknout do nádržky 
a neovlivní chod tlumiče. 

V terénu
DHX Air 5.0 není tím tlumičem, který na 

kolo nasadíme a můžeme jet. Vzhledem 
k mnoha možnostem nastavení bude chvíli 
trvat, než najdeme tu správnou kombina-
ci. Zpočátku tak jezdec může být i lehce 
rozčarován, neboť při nesprávném sladění 
tlaků či propedalu s bottom outem může 
tlumič dělat něco jiného, než co se od něj 
čeká. Nelze se tady nyní věnovat všem va-
riantám nastavení, ovšem zájemce o koupi 
tlumiče jistě uvítá velmi názorné návody 
na stránkách výrobce www.foxracingshox.
com, kde je krok za krokem na fotkách i vi-
deích vysvětlen postup nastavení a úprav 
tlumiče. Při koupi by také jezdec měl uvést, 
pro jaký rám je tlumič určen, protože Fox 

přímo upravuje chod tlumiče v závislosti na 
systému odpružení a jeho poměru zdvihu 
zadní stavby vůči délce chodu tlumiče. 
Některé značky, například Specialized, si 
nechávají tlumiče do svých rámu upravit 
přímo pro charakteristiku pružení jejich sys-
tému. Jinak je ale možné v autorizovaném 
servisu nechat charakteristiku nastavit. 

Nám se po určitém laborování podařilo 
tlumič vyladit v rámu RB Monster, jenž dis-
ponuje poměrem 1 : 3, přesně podle očeká-
vání. Na počátku zdvihu je i při tlaku 250 
PSI jeho chod lineárně jemný a pohlcování 
nerovností excelentní. Pokud však chceme 
na kole ujet delší vzdálenost, nastavíme 
otáčením kolečka ProPedalu 15. polohu, 
která tlumič znatelně přitvrdí vůči šlapání, 
ale jakmile kolo najede na jakoukoli větší 
překážku, ihned ji tlumič pohltí a opět se 
přitvrdí. Ve vzduchové komoře vyrovnávací 
nádržky je tlak 150 PSI a Bottom Out zhru-
ba ve ¾ chodu modrého kolečka, takže se 
můžeme na kole pustit i do velkých dropů. 
Ovšem musíme se smířit s faktem, že čas 
od času se gumový kroužek objeví na kon-
ci pístnice, tedy že tlumič vyčerpal veškerý 
svůj zdvih a kolo poskytlo celých 190 mm 
zdvihu. Nelze však říci, že by byl cítit chod 
nadoraz jako tvrdé cvaknutí, tomu zabraňu-
je vnitřní plastový doraz. 

DHX Air tedy nabízí jak plynulou jízdu 
bez zbytečného propružování, tak i měkký 
citlivý projev v terénu. Je to jeden z nejlé-
pe nastavitelných tlumičů a cena 12 550 Kč 
zcela odpovídá vymoženostem, které jezd-
ci přináší. 

(mig)

variabilita nastavení, linearita 
chodu, snadné ovládání 
ProPedalu

na velkých dropech může při 
nesprávném nastavení dojít na 
doraz
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VYROVNÁVACÍ NÁDRŽKA

OLEJOVÝ TLUMIČ

NEGATIVNÍ KOMORA POZITIVNÍ KOMORA



s
t
r
a

 n
a

5

w
w

w
.c

y
k
l.
c
z

 –
 t

e
s
ty

 j
íz

d
n

íc
h

 k
o

l

Naším testem prošel nejprodáva-
nější model z letošní kolekce le-
gendární italské značky Pinarello, 

typ Galileo s osazením Campagnolo 
Mirage, jehož cena je 39 990 korun. 
A toto kolo potvrdilo, že nápis Pinarello 
je jakýmsi synonymem čistokrevného 
závodního náčiní, neboť model Galileo 
má i přes své kvalitativně nižší osazení 
vyloženě závodní charakter. Vedle do-
konalé tuhosti rámu je mu vlastní také 
výborná ovladatelnost. Rám je postaven 
bez jakýchkoliv kompromisů, a přesto-
že je v našem případě osazen „pouze“ 
sadou Mirage, nebáli bychom se ho 
osadit těmi nejlepšími komponenty, te-
dy i díly Record či Dura-Ace. V sériové 
podobě je možné u typu Galileo vybí-
rat ještě z osazení Campagnolo Veloce 
a Shimano 105 či Ultegra.

Pinarello + Onda = VL
Stejně jako pro Ferrari je typická 

červená barva, tak pro 
Pinarello je to dvojité 
esovité prohnutí sedlo-
vých vzpěr zadní stavby 
či ramen přední vidlice. 
Na galileu proto tento ne-
všední, ovšem pro značku 
typický prvek nesmí chy-
bět. Profilace pojmenova-
ná Onda ale není pouhým 
designovým lákadlem, 
esovité vytvarování, tedy 
vychýlení ramen z osy, 
dovoluje lepší pohlcování 

části otřesů. To je ale pro jízdní komfort 
vše, veškeré ostatní prvky jsou maximál-
ně podřízeny výkonu, tedy dokonalému 
přenosu síly. 

I v námi testované třetí nejvyšší veli-
kosti s délkou sedlové trubky 620 mm 
(580 mm – střed/střed), která byla ideál-
ní pro jezdce měřícího kolem 190 cm, se 
torzní tuhost rámu ukázala jako výrazně 
nadprůměrná. I ve spurtu či v prudkých 
kopcích nedocházelo k jakémukoliv ná-
znaku kroucení a typ Galileo je po této 
stránce zcela bezchybný. Hmotnost rá-
mu je navíc jen lehce přes 1 300 gramů, 
po konstrukční stránce zde tedy vývojá-
ři evidentně odvedli maximum.

A podobné nadšení vyvolala i použi-
tá geometrie. Ovladatelnost je zkrátka 
„pinnarelovská“ a i po této stránce za-
slouží rám plné srovnání s tím nejlepším 
na trhu. Znovu si navíc připomeňme, 
že cena testovaného kola je 39 990 ko-
run. Proto se zdá být galileo se sadou 

Mirage ideální volbou pro 
závodníky se zatím ome-
zeným rozpočtem, kteří si 
mohou časem ekonomič-
těji pojaté osazení vymě-
nit za luxusnější díly.

Reakce kola na podněty 
od jezdce nemá žádnou, 
ani minimální prodlevu. 
V zatáčkách si pak gali-
leo jezdec užije na maxi-
mum, na čemž má mimo 
jiné zásluhu také celkově 
kratší rozvor. Vzhledem 

k délce sedlové trubky 620 mm je roz-
vor 998 mm skoro až nepoměrně kratší. 
Tento fakt ale dal, společně s ideálně 
zvolenými úhly, typu Galileo vlastnosti 
čistě závodního kola. Přitom jízda po 
rovných úsecích je i tak stále dostateč-
ně stabilní a jistá, takže nejsou zapotře-
bí neustálé korekce směru.

Posed je sice závodní, ale rozhodně 
ne nepříjemný či nepohodlný. Kratší 
přední trojúhelník navíc dovoluje, oproti 
řadě jiných, podobně vysokých rámů, 
posun sedla v zámku sedlovky výrazně-
ji vzad, čímž se do šlapání více zapojí 
stehna. Za určité malé mínus krátkého 
rozvoru lze považovat možnost kontak-
tu špičky tretry s pláštěm předního kola 
při zatáčení v nízké rychlosti. S tím však 
již závodníci počítají.

Použitou geometrii ocení skuteč-
ně spíš závodník či technicky vyzrálý 
jezdec než hobby silničář, který raději 
preferuje celkově klidnější chování kola 
a určitou dávku komfortu. Jízdní pohod-
lí skutečně v tomto případě raději moc 
nečekejte. 

Přední celokarbonová vidlice i zadní 
karbonové sedlové vzpěry, oboje navíc 
s profilací Onda, jistě přispěly k celko-
vému zmírnění přenosu otřesů na jezd-
ce, výraznější komfort a snaha materiálu 
„pracovat“ ale musely v tomto případě 

ustoupit výkonu. To však u testovaného 
kola rozhodně považujeme za klad, po 
spartánštěji vybaveném sportovním autě 
nebo závodní formuli také asi nebudete 
chtít, aby odpérovaly každou nerovnost 
jako luxusní limuzína. A Pinarello Galileo 
je onou formulí, i když oděnou do laci-
nější „kapotáže“.

Shrneme-li jízdní dojmy, pak je to-
to kolo precizně reagující stroj, s nímž 
si užijete zatáčkovité úseky, ovšem za 
cenu, že kostky a nekvalitní asfaltový 
povrch budete skoro nenávidět. A vždy 
a za všech okolností uvítáte jakoukoliv 
záminku ke spurtu. S tímto nekompro-
misně pojatým rámem je zkrátka radost 
akcelerovat, cítit, jak se vynaložená sí-
la v plné míře přenáší na pohyb vpřed. 
Stejně tak v kopcích, když při každém 
šlápnutí ucítíte stoprocentní přenos síly, 
je to jeden z faktorů výrazně zlepšujících 
morálku jezdce a chuť „dávat si“. 

Celková hmotnost kola 8,9 kg pak 
také tuto chuť akcelerovat rozhodně vý-
razně nesnižuje.

Cesta k závodnímu duchu
V případě konstrukce rámu jde 

Pinarello cestou logiky a jednoduchos-
ti. Proto použilo hlavní trubky čistě kru-
hového průřezu. Ze spodních ramen 
zadní stavby pak také vyloženě „dýchá“ 
tuhost. Zaprvé jsou přivařena až na sa-
mý okraj středového pouzdra a zadruhé 
mají hodně vysoký profil bez náznaku 
jakéhokoliv esovitého zprohýbání. Jsou 
tedy určitým protikladem k sedlovým 
vzpě rám Onda přecházejícím v mo-

nostay. Zajímavým, a dnes již ne tak 
vídaným prvkem jsou zadní patky s do-
razovými šroubky. S jejich pomocí lze 
nejen ještě o nějaký milimetr zkrátit roz-
vor, ale především slouží k dokonalému 
vystředění zadního kola.

Přední vidlice sice využívá celokar-
bonovou konstrukci, díky výrazné šířce 
korunky i ramen ale nabízí pouze prů-
měrnou dávku komfortu. Nicméně díky 
tomu je rám výborně vyvážený a vidlice 
díky své tuhosti poskytuje přesné ve-
dení směru a nemá jakékoliv tendence 
k rozvibrování při brždění.

Ekonomicky, ale kvalitně!
Tímto heslem jakoby se řídilo osa-

zení kola. Desetistupňová sada Mirage 
funguje výborně, a to po stránce řazení 
i brzd. Sice nás nejprve mrzelo, že kom-
pletnost sady narušují kliky vlastní znač-
ky Most, ty ale i přes systém stále ještě 
využívající klasický čtyřhran nabízí solid-
ní tuhost. Logo Most pak nesou i další 
komponenty, a sice představec, řídítka, 
sedlovka a sedlo. A sedlo je také jedi-
ným dílem, který dostává naši kritiku. 

I když si na silniční kolo většina jezd-
ců stejně montuje svůj oblíbený typ sed-
la, to použité na galileu je svým prove-
dením málo sportovní. Propracovanější 
typ sedla by tomuto kolu bezpochyby 
slušel více. Co se týče zapletených kol, 
Campagnolo Vento byla pouze na ná-
mi testovaném kuse. Sériově se k této 
specifikaci montují kola Most Duel, kte-
rá jsou ovšem kvalitativně na podobné 
úrovni. 

a Úhel hla vy     73,15°
b Úhel sed lo vé trub ky    72,50°
C Hor ní rá mo vá trub ka   575 mm
D Délka sedlové trubky   620 mm
E Délka zadní stavby   409 mm
F Rozvor   998 mm
G Hlavová trubka   190 mm

Technická specifikace:
Rám:  Aluminium 7005 T6 

+ karbon
Vidlice: Onda Carbon 30HM3K
Kliky: Most Linx 34/50
Přehazovačka:  Campagnolo 

Mirage
Přesmykač: Campagnolo Mirage
Řazení:  Campagnolo Mirage 

– ErgoPower 
Brzdy: Campagnolo Mirage
Kola: Most Duel
Kazeta: Campagnolo 10s 12-25
Pláště: Most Eviwa A.F. 23
Řídítka: Most DB
Představec: Most 4 Bolts
Sedlovka: Most Tail Alu
Sedlo: Most Bengals
Váha: 8.9 kg (bez pedálů)
Cena: 39 990 Kč

vysoká tuhost rámu, výborná 
ovladatelnost méně sportovní sedlo

GalileoGalileoGalileo
PinarelloPinarello

www.pearlizumi.cz
Cyklistická a bì�ecká obuv

Doplòky a textil v nejvyšší kvalitì

LISSPORT, Nový Svìt 350, 512 46 Harrachov
e-mail: info@lissport.cz, tel. 481 311 820
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Kolo Maverick ML8 jsme řádně pro-
klepli a hned od prvních metrů 
nám bylo jasné, že máme co do 

činění se všehoschopným dříčem, jenž 
nedá pokoj, dokud ho neprotáhneme 
pořádným terénem. 

Šedesát devítka je lepší!
Pro výrobu rámu ML8 si Maverick ob-

jednává na zakázku speciálně tvarované 
profily ze slitiny duralu Al 6069, která se 
vyznačuje lepšími parametry než klasic-
ká Al 6061, ale je zákonitě také mnohem 
dražší. Horní rámová trubka, společně 
s nosníkem sedlovky a sedlovou trub-
kou, je vyrobena ze dvou podélně k so-
bě svařených tvarovaných plátů, které 
tak tvoří jakýsi monocoque a trubce do-
dávají na vysoké tuhosti a odolnosti. 

Zadní stavba je k rámu připevněna 
pomocí samostatného vahadla, které 
nese středové složení a kliky. Tlumič je 
veden vertikálně podél sedlové trubky. 
Jeho tělo nahrazuje část zadní stavby, 
a tudíž se ušetří i několik desítek ne-
zanedbatelných gramů z celkové váhy 
rámu. Vzduchový tlumič je také vlastní 
výroby, takže je přesně vyladěn pro po-
třeby kola. 

Berany berany DUC 
Při vývoji vidlice Maverick DUC 32 byl 

hlavní důraz kladen na co největší tuhost 
při co nejnižší hmotnosti, to vše koruno-
váno velikostí zdvihu 150 mm. Proto se 
vývojáři přiklonili k opačnému systému 
upside-down, kdy vnitřní nohy zajíždí do 
vnějších kluzáků zespodu. Celek vněj-
ších nohou tak může být maximálně tuhý 
díky většímu průměru trubek a zesílení 
navařeným můstkem namísto klasické 
korunky. Vidlice i přes monstrózní vzhled 
a zdvih váží pouhá dvě kila a jednou 
z výhod obráceného designu je i neustá-
lé promazávání těsnění, na něž olej stéká 
vlivem zemské přitažlivosti. 

Uvnitř vidlice najdeme vzduchovou 
komoru tlumenou olejem. Pro výjezdy 
je vidlice přizpůsobena tak, že zelenou 
páčkou na pravé straně kluzáků je mož-
né snížit pouhou čtvrtotočkou zdvih na 
100 mm a upravit geometrii na mnohem 
víc „XC-friendly“. Pro co největší tuhost 
bylo uzpůsobeno i upínání předního 
kola. Žádné rychloupínáky ani pevné 
osy 20 mm průměru zde nehledejme. 
Maverick svou vlastní vidlici vybavil rov-
nou objímkovým systémem uchycení 

pevné osy průměru 24 mm, pro niž při-
pravil také vlastní náboj. Upínání je díky 
dvěma páčkám a odklápěcí objímce 
velmi rychlé a pohodlné. 

Komponenty
Rám testované ML8 byl osazen pře-

vážně komponenty americké produkce. 
Přehazovačka a gripshift patří do nejvyš-
ší řady X.0 značky Sram, takže funkce 
řazení byla dokonalá. Také přesmykač, 
jenž je připevněn přímo na vahadlo, 
fungoval skvěle. Brzdy stavitelé vybrali 
z rodiny Juicy taktéž americké značky 
Avid. Model Juicy Seven sice není zcela 
nejvyšším modelem, ale v loňském ro-
ce, kdy se testovací stroj stavěl, byly za-
řazeny hned pod Juicy Carbon. Ovšem 

výkon obou brzd je identický, rozdíly 
jsou pouze designové.

Kliky Race Face Evolve XC sice ne-
jsou Made in USA, ale přesto pochází 
ze Severní Ameriky, konkrétně z Ka-
nady. Zapletená kola Mustang dodal 
dvorní dodavatel Treku a Gary Fishera, 
Bontrager, pouze vpředu je zapleten 
vlastní náboj Maverick. 

Představec je součástí vidlice, tudíž 
i ten dodává sám Maverick. Jeho nej-
větší výhodou oproti běžné produkci je 
možnost jej upevnit ve dvou polohách, 
takže si jezdec sám může vybrat vyho-
vující délku. K dispozici jsou však i další 
rozměry. 

Vlaštovky dodala opět kanadská 
značka Race Face, sedlovka Speed Ball 
je však specialitkou Mavericku. Pomocí 
páčky pod sedlem je totiž možné za jíz-
dy snadno snížit sedlo a usnadnit si tak 
manévrování s kolem ve sjezdu. 

Originální model sedla Flite od italské 
značky Selle Italia by na kole se 165 mm 
zdvihu vypadal nepatřičně, a tak je na 

ML8 jeho freeridovější bratříček T1, jenž 
je upraven gelovou výstelkou v přední 
části. Pláště pochází od druhého ev-
ropského dodavatele a tak Schwalbe 
Nobby Nic spolu s Flitem narušují ame-
rickou nadvládu nad ML8. 

V terénu
Pro hmotnost jezdce 75 kg jsme do 

tlumiče nahustili 220 PSI a do vidlice 90 
PSI. Ani jedna jednotka nemá lockout 
a přesto jsme jej vůbec nepostrádali. 
Je to tím, že rozložení těžiště na kole je 
zcela vyvážené. Při šlapání do pedálů 
dochází pouze k miniaturnímu pohy-
bu tlumiče, který je však subjektivně 
prakticky neznatelný. Každé šlápnutí 
do pedálů se projeví okamžitým zábě-
rem. Proto ani při jízdě po asfaltu jsme 
nepotřebovali sahat po páčce lockoutu. 
Při stoupnutí do pedálů se zadní stavba 
chová jako plovoucí střed, tedy tuhne, 
pouze s tím rozdílem, že kliky díky své 
poloze velmi blízko k hlavnímu čepu ne-
uplavávají vzad, a neruší tedy jezdce. 

Díky pozici klik na pohyblivém vahadle, 
kdy nejsou součástí ani přední, ani zadní 
stavby, nedochází k ovlivňování tlumiče 
šlapáním. Kolo prostě jede skoro jako 
pevné a krásně to odsýpá. V žádném 
případě odpružení nebudí dojem, že by-
chom jeli na 165 mm zdvihu. Ten drápky 
vystrčí až při vjezdu do rozbitého terénu. 

Na rázy odspodu totiž zadní stavba 
reaguje propružením, čímž splňuje zá-
kladní cíl, jejž si inženýři firmy Maverick 
stanovili – aby kolo zvládalo jak drsný 
terén, tak i klidné stoupání. Při výjez-
du vzhůru pomůže i vidlice, kterou je 
možné snížit na 100 mm zdvihu a tím se 
sníží i přední část kola. Vidlice se lehce 
přitvrdí, ale větší překážky s přehledem 
pohltí. Zadní stavba sama pomůže tytéž 
nerovnosti zdolat s lehkostí pírka a jez-
dec se jimi nemusí vůbec zabývat. 

V opačném směru, tedy v prudkém 
sjezdu, je ideální si pouhým stiskem 
páčky pod sedlem o 7 cm zasunout sed-
lovku. Tím se zvětší prostor nad kolem 
a klidně se to dá pustit i velmi nároč-
ným terénem. Dokonce existuje i verze 
sedlovky s ovladačem vyvedeným na 
řidítka. Vidlice DUC 32 a systém odpru-
žení Monolink pracují paralelně, takže 
při nájezdu na překážku se zadní kolo 
pohybuje podobně jako u vidlice smě-
rem nahoru a vzad a tím lépe zpracuje 

překážky. Žádná nerovnost totiž do kola 
nenaráží kolmo, ale právě vlivem pohybu 
kola kupředu se logicky překážky pohy-
bují dozadu. Jízda je tak plynulejší.  

Posed na kole je středně dlouhý, 
takže rozhodně nelze říci, že by byl 
freeridový. Řídítka jsou díky představci 
celkem dost vpředu a sedlo je zase na-
taženo dozadu, takže kolo je velmi sluš-
ný XC stroj s vysokým zdvihem, jenž se 
projeví pouze v hodně tvrdém terénu. 

Nakonec nesmíme zapomenout po-
chválit vynikající tuhost rámu, která je ve 
velikosti L díky „monokokovému“ před-
nímu trojúhelníku nadprůměrná. Hodně 
tuhá je také vidlice, což je jasné hned 
při prvním pohledu na její konstrukci. 

Maverick = samorost 
Kola Maverick si podle zkušeností je-

jich prodejců kupují hlavně lidé s vlast-
ním názorem, kteří si rádi užívají života. 
Proto se také nespokojí s běžnou pro-
dukcí, ale chtějí originální stroje s vlast-
ní duší. A přesně k takovým patří i kola 
Maverick. ML8 sice disponuje vysokým 
zdvihem, ale přesto jej s klidem může-
me doporučit i na běžnou jízdu terénem, 
neboť promyšlený systém odpružení 
jezdce neotravuje zbytečným propružo-
váním při šlapání, a pruží pouze, když 
je to žádoucí. Díky hmotnosti 12,9  kg si 
dokážeme toto kolo představit i na tra-
ti maratonského závodu, samozřejmě 
v hobby pojetí. 

 Velikost     L
a Úhel hla vy     68,5°
b Úhel sed lo vé trub ky    71,0°
C Hor ní rá mo vá trub ka   621 mm
D Délka sedlové trubky   480 mm
E Délka zadní stavby   441 mm
G Hlavová trubka   150 mm

Technická specifikace:

Rám:  Al 6069
Vidlice:  Maverick DUC 32 150 mm
Tlumič:  Maverick
Kliky:  Race Face Evolve XC
Přehazovačka:  Sram X.0
Brzdy:  Avid Juicy Seven
Náboje:  Maverick / Bontrager 

Mustang
Ráfky:  Bontrager Mustang
Pláště:  Schwalbe Nobby Nic
Představec:  Maverick
Řidítka:  Race Face
Sedlovka:  Maverick Speedball
Sedlo:  Selle Italia Flite T1
Hmotnost:  12,9 kg
Cena:  169 800 Kč

skvělý záběr, lehkost, vysoká 
tuhost co tím myslíte, mínusy?

RÁM: MONGOOSE ALUMINUM, CROSS COMFORT DESIGN,

VÝMĚNNÁ PATKA ; VIDLICE: SR SUNTOUR NCX-E RL,

63MM, LOCK OUT Z ŘÍDÍTEK ; PŘESMYKAČ: SRAM X-7 ;

PŘEHAZOVAČKA: SRAM X-7 ;

ŘAZENÍ: SRAM SX-5 ; 

BRZDY: AVID SINGLE DIGIT 5 V-BRAKE ;

Výhradní dovozce pro ČR a SR:
Aspire Sports, s.r.o. ; Karásek 11, 621 00 Brnotel.: 532 199 540 ; e-mail: aspire@aspire.cz ; www.bikecentrum.cz

116.490 Kã

Cross
way

850

ML8ML8ML8
MaverickMaverick
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Voyager
rám Prolight Alu 6061 T6 Profile HFS
vidlice RST Vogue Air RL, zdvih 60 mm

fiazení Shimano LX
mûniãe Shimano XT/Deore
brzdy Shimano LX/M 430

kliky Shimano LX
komponenty Ritchey Comp
cena 22 999 Kã/29 999 Sk

Route 35
rám Prolight Alu 6061 T6 Profile

vidlice Suntour NEX 4010, zdvih 63 mm
fiazení Shimano Alivio

mûniãe Shimano Alivio/C201
brzdy Shimano Alivio/Tektro

kliky Suntour XCM308
barvy ãerná, modrá a zelená

cena 9 999 Kã/12 999 Sk

tuhost konstrukce, změna zdvihu, 
cena

hmotnost

Epicon má magneziový odlitek vnějších 
nohou, který dostal nový spojovací můs-
tek, stejně jako většina vidlic SR Suntour 

modelové řady 07. Dodává se buď s čepy ráf-
kových brzd nebo v provedení bez nich pouze 
pro kotouč. Vnitřní nohy průměru 32  mm jsou 
pak z Cr-Mo oceli. Korunka je duralová, slou-
pek je z Cr-Mo oceli. 

Epicon využívá vzduchovou pružinu v levé 
noze, která má jednu vzduchovou komoru. 
To ubírá trochu na citlivosti vůči malým nerov-
nostem oproti vyššímu modelu Axon, který má 
komory dvě, jednu negativní a druhou pozi-
tivní. V levé noze je ukryta dvojice dvoucenti-
metrových plastových podložek nasazených 
na vnitřním táhle, jejichž přesunutím lze měnit 
zdvih vidlice v rozmezí čtyř centimetrů, vždy 
po dvou centimetrech. Epicon tedy lze mít se 
zdvihem 100–120–140 mm, případně variantu 
80–100–120 mm. 

V pravé noze je systém olejového tlumení, 
který je nově uzavřen v polopatroně, kterou lze 
jednoduše rozebrat a olej tak vyměnit. Nahoře 
uzavírá patronu víčko s ovládáním lockoutu 
z řídítek (RLD) a na spodní straně je do patrony 
zaveden píst tlumení odskoku, které lze nasta-
vit z vnějšku dobře přístupným duralovým ko-
lečkem. Nastavení odskoku je poměrně citlivé 
a pro jistotu je na vnější noze ještě samolepka 
s ukazatelem plus a mínus, aby si byl jezdec 
jistý, kam má vlastně otáčet. 

Zajímavou novinkou 
v nabídce odpružených 
vidlic značky SR Suntour 
je určitě model Epicon. 
Jde o nově koncipovaný 
model s možností změny 
zdvihu, ale hlavně 
s novým systémem 
olejového tlumení.

Na testovacím kole se zadním 
zdvihem 100 mm jsme vozili Epicon 
se zdvihem 120 mm. Velmi kladně se 
projevila celková tuhost vidlice v kru-
tu. V těžších pasážích nebo při jízdě ze sedla 
byla vidlice hodně tuhá. Daní za tuhost je ale 
vyšší hmotnost, takže ručička vah se zastavi-
la na hodnotě 2  050 gramů. Chod vidlice byl 
zpočátku trochu tvrdší, než se vidlice zajela. Je 
to dáno tím, že olej je uzavřen v patroně, takže 
kluzná pouzdra ve vidlici maže jen vazelína. 

Vzduchová pružina se ukázala jako vhod-
ná pro těžší jezdce, dostat vidlici na doraz při 
skocích nebo v hodně těžkém terénu se nám 
při optimálním tlaku téměř nepodařilo. Zato při 
menším tlaku nastaveném pro jezdce vážícího 
70 kilogramů byla vidlice trochu měkčí a nebyl 
problém ji dostat na dno zdvihu, navíc její krok 
zpět byl trochu línější a jakoby omezen tlume-
ním odskoku. 

Citlivost vůči drobným nerovnostem není 
epiconovou příliš silnou zbraní, pokud někdo 
hledá vyloženě „žehličku“ musí sáhnout po vyš-
ším modelu Axon s dvěma komorami. Ovšem 
chod vidlice přesně odpovídá určenému stylu 
jízdy, tedy těžší terén a techničtější jízda. Pro 
all-mountain je tuhá konstrukce a bezpečné po-
hlcování velkých rázů tím pravým. Samozřejmě 
vše záleží na údržbě vidlice, protože když jsme 
celek přibližně po tisícovce kilometrů rozebrali 
a namazali vnitřní prostor novou vazelínou, 
chod vidlice se výrazně zjemnil a citlivost se 

zvýšila. Hodně tedy záleží na údržbě, což se 
kladně projeví na chodu i na povrchu vnitřních 
nohou a trvanlivosti jejich anodizace. 

Jestliže ale mluvíme o menší citlivosti vůči 
drobným rázům, musíme naopak vyzdvihnout 
menší ponořování nezablokované vidlice při 
jízdě ze sedla. Epicon není houpačka, která by 
užírala energii jezdce. Navíc, pokud jezdec vy-
užije lockout na řídítkách s dobře ovladatelnou 
páčkou, je vidlice téměř tvrdá. Několik milime-
trů ochranného zdvihu dovoluje propružovat 
jen pomalu a je opravdu jen bezpečnostní po-
jistkou proti poškození nechtěným průrazem. 

Vidlici Epicon lze mít v ceně 4  990 korun 
s lockoutem z řídítek nebo o pět set korun 
levněji s lockoutem na korunce. Bude určitě 
spolehlivou volbou pro ty, kdo hledají tužší 
konstrukci, vyšší zdvih s možností jeho změ-
ny a hlavně krok vhodný pro náročný a tvrdý 
terén. Epicon bude vyhovovat těžším jezdcům, 
kteří často jiné vidlice dostanou až na dno, a za 
danou cenu jim nabízí opravdu hodně. (už)

Pikantní EpiconPikantní Epicon

Plochá, anatomicky tvarovaná silniční řídítka jsou sice do 
jisté míry módní záležitostí, ale rozhodně mají své opod-
statnění. Propracovaný tvar se podílí nejen na zajíma-

vém vzhledu, ale především na pohodlném úchopu. V případě 
modelu z uhlíkových vláken se navíc jedná o určitý šperk, jenž 
výrazně pozvedne image celého stroje.

Značka ControlTech má v nabídce tři modely plochých, ana-
tomicky tvarovaných silničních řídítek. Základním modelem je 
typ Formidable z hliníkové slitiny, opačným pólem nabídky je 
karbonové provedení Mono Comp s integrovaným představ-
cem a držákem na cyklocomputer. Prostřední model nazvaný 
Carbon Comp, jehož cena je 6790 korun, prošel naším testem.

Řídítka ControlTech Carbon Comp jsou vyrobena technologií monocoque a jejich zpraco-
vání je velice precizní. Tvar horní úchopové části přesně vychází z anatomických požadavků, 
řídítka dokonale padnou do dlaně a propracované je i spodní vybrání na umístění posledních 
článků prstů. Tvar sice neposkytuje příliš variant horního úchopu, ale takřka jediný možný 
úchop je však o to pohodlnější. Vhodně tvarovaná jsou ale řídítka i v partii nad pákami, kde 
poskytují anatomickou oporu pro palcovou část dlaně. Spodní díl oblouku řídítek představuje 
klasiku s jedním negativním lomením, opět pro pohodlnější úchop.

Celkový tvar řídítek je při čelním pohledu lehce zvednutý nad osu upnutí v představci. 
Vnitřní výztuha se nachází nejen ve středové partii, ale i v místě pro montáž brzdových pák. 
Obě tyto části mají navíc povrch doplněný hrubým lakováním, které zlepšuje uchycení pák 
a řídítek v představci. Díky tomu také není nutné objímky nadměrně utahovat, čímž se před-
chází případnému poškození řídítek.

Maximálně propracované je vnitřní vedení bowdenů, které je vyřešeno pomocí zcela skry-
tých trubiček. Ty jsou nainstalovány pro brzdový a řadicí bowden, takže lze řídítka použít na 
páky Shimano, Campagnolo i Sram. Vyústění trubiček je navíc provedeno v ideálních úhlech 
i místech, nedochází tedy k jakémukoliv nežádoucímu lomení bowdenu, které by mělo za 
následek zhoršený chod lanka. Někteří výrobci si vedení bowdenů částečně zjednodušují 
vnější instalací trubiček či úchytů, případně pouze otvory v řídítkách bez vodicích trubiček. 
Zpracování řídítek ControlTech zaslouží ale i v tomto ohledu superlativa.

Test řídítek ovšem neodhalil pouze jejich maximál-
ně propracovaný tvar, ale i celkovou velice dobrou 
tuhost. Vzhledem k nízké hmotnosti 255 gramů (šíř-
ka 420 mm) si dovolíme tuhost řídítek v krutu označit 
za nadprůměrnou. Kromě testované šířky 420 mm je 
v nabídce ještě varianta 440 mm.

(kad)

ControlTechControlTech
Carbon CompCarbon Comp

anatomický tvar,
poměr tuhost/hmotnost,
vedení bowdenů

nenalezli jsme
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Vršovická 466, Praha 10, KOH-I-NOOR

tel.: 271 72 34 25 (cyklistika), 271 72 08 93 (sport)

Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–13.00

www.peksport.cz, e-mail: peksport@intersport.cz

Velká nabídka modelů kol 2007 od značekVelká nabídka modelů kol 2007 od značek

Cyklistické dresy již od 299,- Kč
Cyklistické MTB tretry již od 999,- Kč

Cyklistické dresy již od 299,- Kč
Cyklistické MTB tretry již od 999,- Kč

www.peksport .czwww.peksport .cz

Author, Merida, Scott,
Specialized, Genesis

Author, Merida, Scott,
Specialized, Genesis

Velká nabídka cyklistického
oblečení, bot a přileb

Velká nabídka cyklistického
oblečení, bot a přileb

Vše na splátky
bez navýšení

Vše na splátky
bez navýšení

… více na
www.sportarsenal.cz

SPORT ARSENAL s.r.o., Poděbradova 1772, 289 22 Lysá nad Labem 
Tel.: +420 325 551 962, tel./fax: +420 325 553 757

E-mail: sportarsenal@sportarsenal.cz

CYKLISTICKÉ
BRAŠNY A NOSIČE

ART. 508 – BRAŠNA NA
NOSIČ VELKOOBJEMOVÁ

— vylepšená o nové ALU držáky
s vysokou pevností 
a rychlým nasazením

AKCE: PŘI KOUPI 2 BRAŠEN
508 TRIČKO ZDARMA

ART. 205 ZADNÍ HLINÍKOVÝ NOSIČ S GUMICUKEM 
— speciální hliníková slitina AlMg1SiCu (AW–6061)
— kvalita konstrukce podle norem DIN
— nosič je uzpůsoben pro všechna pevná kola klasických

i slopingových geometrií (silniční, crossová, trekingová
i MTB) velikostí rámů 16–22 palců tzn. 40–56 cm

— nosnost při zatížení nákladem v brašnách max. 25 kg
— hmotnost: 850 gramů

ART. 206 – ZADNÍ HLINÍKOVÝ NOSIČ S GUMICUKEM  
— speciální hliníková slitina AlMg1SiCu (AW–6061)
— kvalita konstrukce podle norem DIN
— nosič je uzpůsoben pro všechna pevná kola klasických

i slopingových geometrií (silniční, crossová, trekingová
i MTB) velikostí rámů 16–22 palců tzn. 40–56 cm

— nosnost při zatížení nákladem v brašnách: max. 20 kg
— hmotnost: 700 gramů GU

M
IC
UK
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OSIČŮM 205/206

Konstrukce využívá maximálního 
zúžení profilu těla měniče, para-
lelogram i oba hlavní čepy jsou 

mnohem blíže k ose kola, a nevyčnívají 
tedy tak výrazně do strany. Tím pádem 
se snižuje riziko poškození přehazo-
vačky o kámen, strom či další překážky 
a zlepšuje se prostupnost kola v ná-
ročném členitém terénu. Podle údajů 
výrobce je přehazovačka XTR Shadow 
v průměru o jedenáct až osmnáct mili-
metrů užší než stávající typy přehazova-
ček stejné třídy.

Přehazovačky Shimano Shadow, tedy 
XTR a Deore XT jsou nepochybně reak-
cí na oprávněnou kritiku řady uživatelů, 
jimž se nelíbí, že se při jízdě na hrbola-
tém povrchu často dostává tělo měniče 
do kontaktu se zadní stavbou. Například 
konkurenční přehazovačky Sram tímto 
neduhem netrpí. Shimano tento pro-
blém nějakou dobu řešilo, a stále řeší, 
instalací gumové krytky, která nárazy 

Poslední generace sady 
Shimano XTR se ještě ani 
nestihla ohřát na pultech 
prodejen nebo na nových 
modelech kol a už je zde 
její nový přírůstek. Jedná 
se o zcela novou koncepci 
přehazovačky využívající 
technologii nazvanou 
Shadow. Ta byla poprvé 
realizována na nedávno 
představené přepracované 
sadě Shimano Deore XT.

částečně tlumí. 
Nicméně až tech-
nologie Shadow 
kontaktu měniče se 
zadní stavbou účin-
ně předchází.

Nový zadní měnič Shimano XTR nese 
označení RD-M972 a na trhu by se měl 
objevit přibližně v srpnu letošního roku. 
Nejedná se ale o nástupce v loňském 
roce uvedeného typu RD-M971, ný-
brž o jeho alternativu, obě provede-
ní se budou vyrábět současně. 
Zatímco klasické prove-
dení je komponentem 
zaměřeným především 
na XC jezdce, nový typ 
RD-M972 je určen pri-
márně na kola kategorií enduro, 
all mountain či freeride. V těchto 
disciplínách přece jen hrozí větší riziko 
poškození přehazovačky, takže její vý-
raznější „schování“ za matici rychloupí-
náku rozhodně přijde vhod.

Konstrukce přehazovačky XTR RD-
M972 dává jasně najevo snahu o do-
sažení co nejnižší hmotnosti. To do-

kládá nejen maximální 
tvarové odlehčení, 

ale i využití karbonu 
v případě ramínka. 
Váha 180 gramů je 
pak nejlehčí mezi 
ostatními MTB mě-
niči Shimano a je 
totožná jako u pře-
hazovačky nejlepší 
silniční řady Dura-
Ace. Tento fakt bude 
pravděpodobně dů-
vodem, že se zadní 
měnič XTR Shadow 

zabydlí také u řady XC 
jezdců preferujících co 

nejnižší hmotnost, neboť 
je ve srovnání s klasickou 

variantou téměř o dvacet 
gramů lehčí.

Z dalších detailů je 
zajímavé použití dura-
lových šroubků pro 
uchycení kladek, kte-
ré, stejně jako v pří-

padě klasické varianty 
RD-M971, využívají loži-
sek. Přehazovačka XTR 

Shadow bude nabízena 
zatím pouze v provedení Top-normal, 
tedy s klasickým chodem. Cena zatím 
není známa, dá se ale předpokládat, že 
bude vyšší než u varianty RD-M971, a to 
především díky použití karbonového ra-
mínka.

(kad)

Další nové XTR!Další nové XTR!

Tu mají na svědomí tři LED „Hi-Intens“ 
diody ve spojení se speciálně vytvaro-
vaným čelním krycím sklem FocusLens. 

To je vybaveno trojicí čoček, které výrazně 
rozšiřují světelný kužel. Světlo Author Flat 
napájí trojice minitužkových alkalických ba-
terií AAA, které jsou v ceně.

Vzhledem k minimálním rozměrům je svět-
lo Flat až překvapivě výkonné. Světelný kužel 
sice není úplně jednolitý, což má na svědo-
mí rozmístění diod, ale osvětlená plocha je 
velice široká s výrazným středem. Svítivost 
světla je vzhledem k jeho malým rozměrům 
rozhodně nadprůměrná, neboť dokáže kva-

Přední světlo Author Flat 
je charakteristické nejen 
svým nízkým a širokým 
tvarem, jenž dal světlu 
jméno, ale především 
vysokou svítivostí.

litně osvětlit re-
lativně daleký postor 
před kolem. Jízda za úpl-
né tmy proto s tímto světlem 
nemusí být pomalá. Velkou výhodou je i vidi-
telnost zboku, neboť krycí sklíčko přesahuje 
hodně do stran. K nepříjemnému oslňování 
jezdce samotného však nedochází. Tlačítko 
pro přepínání modu blikání a stálého svícení 
je dobře přístupné, jeho zmáčknutí však vy-
žaduje o něco větší sílu. 

Jednoduchý, a přitom maximálně funkční 

je systém pro upnutí na řídítka. Je 
zde použita gumička s několika možnými 

polohami pro řídítka s různým průmě-
rem a především tvarem. Toto světlo 

tak jednoduše připnete napří-
klad i na plochá silniční řídítka. 
Životnost gumičky samozřejmě 
prověří až delší čas, v balení je 
ovšem přiložena jedna náhrad-
ní a v případě problému není 

problém nahradit originální díl 
klasickou gumičkou. Protáčení na 

řídítkách brání tenká guma nalepená 
zespodu plastového těla, světlo proto dr-

ží velice jistě na požadovaném místě.
Cena světla Author Flat je od 350 korun.

(kad)

vysoká svítivost, univerzální systém 
uchycení

ovládání tlačítka

Svítící „placatka“Svítící „placatka“
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Žně českých barev proběhly na 
dalším dějství světového poháru ve 
švýcarském Champéry, kdy hned pět 
našich jezdců zabodovalo do první de-
sítky. A začněme popořádku od dam. 
V ženské kategorii potvrdila Terezka 
Huříková, že se s ní musí počítat, když 
dojela osmá, Katka Hanušová pak za-
jela místo dvanácté. Mezi muži zajel 
Jarda Kulhavý skvělé deváté místo 
a bylo vidět, že se mu vůbec neje-
lo špatně, neboť se dopředu prodral 
z místa dvanáctého. Milan Spěšný bo-
joval hned v druhé desítce, ale zdolal 
ho bohužel defekt. Ve fourcrossu se je-
lo česko-slovenské finále, když do něj 
nastoupili Michal Prokop a Filip Polc. 
Prokop podlehl Lopesovi a skončil dru-
hý před Polcem, ale v malém finále vy-
bojoval šesté místo ještě Kuba Hnidák. 
Ve sjezdu pak excelentní výkon před-
vedl další Čech Adam Vágner, když 
získal další devátou příčku. Ačkoliv 
se může  zdát, že jsou to zatím místa 
vzdálená bedně, co není teď, může být 
příště. Konečně se totiž ukazuje i v dal-
ších disiplínách mimo 4X, že se s naší 
malou zemí musí počítat.

 
Klub českých turistů evidentně začíná 

brát cyklisty dostatečně vážně a dokon-
ce je chce vzít i pod svá „ochranná kří-
dla“. To dokazuje velká cyklistická akce 
nazvaná „S kolem kolem Prahy“, kterou 
KČT připravuje na termín od 4. do 8. 
července. Místo setkání cyklistů je areál 
České zamědělské univerzity v Praze 
6-Suchdole, kde je pro mimopražské 
účastníky zajištěno i stravování a uby-
tování. Suchdol bude místem, z něhož 
budou startovat různě dlouhé společné 
vyjížďky po okolí Prahy a kde proběhne 
i mnoho doprovodných akcí. Pro všech-
ny účastníky je připravena celá řada vy-
jížděk v délce od deseti kilometrů pro 
děti a rodiny až po sto třicet kilometrů 
pro sportovně zaměřené jezdce. Trasy 
jsou vybírané tak, aby vedly především 
po lesních a polních cestách, případně 
po silničkách s co nejmenším provo-
zem. Akce bude zakončena společ-
nou projížďkou Prahou, která povede 
od budovy magistrátu na Mariánském 
náměstí, přes Staroměstské a Vítězné 
náměstí do Suchdola. Více informací 
získáte na www.kct.cz.

Kdo by nechtěl nespoutaně ces-
tovat? Vzít si kolo nebo jít pěšky bez 
předem připraveného itineráře, foťák 
na krk, na záda batoh a přesouvat 
se jak se mu zachce. Podobný sen si 
splnil příznivec Cykloservisu, cesto-
vatel a spolumajitel cestovní kance-
láře Adventura, Jarda Lhota. Mnozí si 
možná vzpomenete na rozhovor s ním 
v květnovém vydání Cykloservisu v ro-
ce 2005. A aby bylo jeho cestování 
alespoň trochu stylové, nazval svou 
cestu „Evropou bez motoru“. Přesně-
ji – výchozím bodem je norský mys 
Nordkapp, cíl se nachází na jižním cí-
pu Gibraltar. Jarda si vyhradil na svou 
cestu 19 týdnů. Většinu cesty absol-
vuje se svým patnáctiletým synem. 
Postupně se k němu budou připojovat 
a zase odpojovat další světoběžníci. 
A samozřejmě, putování je zcela bez 
motoru. Pěšky, na kanoi po vodě, na 
koni a podstatná část cesty na kole. 
Jardovo putování a jeho pravidelné 
zápisky můžete pravidelně sledovat na 
jeho stránkách live.adventura.cz.

Druhým mužem planety, jenž na zá-
vodech dotočil a úspěšně ustál dvojité 
salto na horském kole, je po Gregu 
Watsovi mladý Čecho-Kanaďan Alex 
Pro, syn šéfa bikeparku Whistler Toma 
Procházky. Stalo se tak na víkendu Out 
of Bounds v rakouském Leogangu. 

Destrukčním derby by se dal nazvat 
bikový závod Jistebnický kancionál, 
jehož součástí byl i jeden technicky 
náročný úsek, kde se hodně padalo. 
Bohužel jeden závodník spadl tak ne-
šťastně, že si poranil míchu. Ani dalším 
jezdcům se zranění nevyhla a mnozí 
skončili v nemocnici. O náročnosti úse-
ku svědčí také fakt, že zde měl problé-
my i technicky vyspělý jezdec Martin 
Horák.

Tentokrát si ukážeme nástroj, který s ur-
čitostí potřebovat nikdy nebudete. Ale 
když už jsme se pustili do našeho se-

riálu o nářadí na kolo, nemůžeme vynechat 
skoro nic, bez ohledu na to, jestli se daný 
kousek hodí do specializované dílny, nebo 
k domácímu použití. A jen tak mimochodem, 
věříte tomu, že náš seriál otiskujeme již sko-
ro dva roky? Přesněji od Cykloservisu č. 18 
z roku 2005. Ten čas letí, že?

Možná bude pro některé překvapení, že 
závity se na drátech neřežou, ale válcují. Tak 
už to bývá u závitů na malých průměrech. 
Slouží k tomu skutečně specializovaný ná-
stroj, který se upíná buď do svěráku nebo se 
pomocí otvorů přišroubuje k ponku. Drát se 

vsune jedním koncem do válcovačky a upne 
se do drážky šroubem pomocí velké křídlo-
vé matice. 

Na opačném konci válcovačky již netrpě-
livě po drátu slintá a mlaská hlavice se třemi 
válcovacími hlavičkami. Ta se dorazí na ko-
nec drátu, přitlačí se na něj a rukou začne-
me otáčet kličkou. Hlavičky válcují závit. 

Skončíme v okamžiku, kdy máme závit 
potřebně dlouhý. Drát vyndáme, utřeme si 
z čela pot, napijeme se pivka, odpočineme 
v sedě, kdy si přečteme článek v Cykloser-
visu a nabereme odvahu k dalšímu kousku. 
Většinou jich máme v kole 32 nebo i 36. 

Potom zjistíme, že jsme si dráty zkrátili a ná-
sledně na ně vyválcovali závit příliš a hodíme 
je do popelnice. Jdeme do obchodu a kou-
píme si za pár korun správnou délku.

Válcovačka závitů drátů se hodí skutečně 
pouze do specializovaných servisů. A ještě 

možná tehdy, když obchodník nemá po ruce 
patřičnou délku drátu a odpoledne má být 
hotova zakázka pro nervózního zákazníka. 
Potom je válcovačka nepostradatelná. Ale 
rozhodně je to do dílny krásný kousek v de-
signu nástrojů třicátých let. (kany)

Psát o drátech v kole už 
přináší problém, jestli 
nazvat drát drátem, nebo 
špicí. Vyberte si podle 
toho, v jakém žijete 
regionu a jaké názvosloví 
používáte. A� drát nebo 
špice, pořád se bude 
mluvit o tom samém.

Nářadí (18)Nářadí (18)
Jak se dělá závit na drátě?

Jediným, koho jsme objevili, že 
válcovačky pro náš trh dodává, 
je Kovys.

Válcovací hlavice 
není zrovna levná 
záležitost. Nástroj 
musí být vyroben 
z opravdu kvalitního 
materiálu.

Duo Jersey
Dres patřící do nižší cenové hladiny 

je vyroben ze stoprocentního polyesteru 
a všechny jeho díly jsou spojeny plochými 
švy. U krku je středně vysoký límec, který 
i přes vnitřní lem nebyl nikde cítit. Raglánové 
rukávy nemají gumové zakončení, ale i přes 
volnější provedení se nevyhrnují a dobře dr-
ží tvar. Jejich materiál má stejný potisk jako 
boční panely a tato barevná kombinace je 
označena jako černá/karbon. 

Velmi příjemný se v parných dnech uká-
zal třicet pět centimetrů dlouhý zip, který 
dovolil výraznou regulaci tepla, kterou navíc 
podpořila i dobrá odváděcí schopnost ma-
teriálu. U krku zip nedřel a zvenčí není na 
dresu téměř vidět, protože je velmi dobře 
zapuštěn do materiálu. Trochu horší je jeho 
rozepínání, kdy je zapotřebí obou rukou, 
alespoň nahoře u krku. U polorozepnutého 
zipu je pak jeho ovládání bez problémů, 
pouze jezdec se díky absenci poutka hůře 
uchopuje v dlouhoprstých rukavicích.

Ačkoliv zní název 
našeho testu spíše jako 
představení cirkusové 
dvojice, opak je pravdou. 
Testované kousky 
cyklistického oblečení 
BBB nemají s cirkusovými 
či nápadnými designy 
nic společného. Oba 
totiž spojuje nenápadný 
elegantní design 
a kvalitní provedení.

Na zádech jsou tři dobře přístupné kap-
sy a prostřední má na sobě ještě malou 
kapsičku se zipem. Ta se nám při převozu 
batohu s rezervoárem výrazně propotila 
a díky více vrstvám materiálu v tomto místě 
dres na zádech déle usychal. Střihově je 
dres dobře padnoucí přes ramena a pa-
že, kde nic netáhne, ale zároveň ani příliš 
neplandá. Přes břicho je trochu volnější, 
takže určitě potěší spíše rekreační cyklisty 
než závodníky. V pase je pak gumový prou-
žek proti vyhrnování, který dres dobře drží. 
Dres sice není tak vypasovaný jako závod-
ní modely, ale nevyhrnuje se a dobře sedí. 
Celkově je ideální pro pohodovější ježdění 
a neurazí ani v kombinaci s volnými šort-
kami. Silnější jezdce potěší střih a všechny 
pak cena 690 korun.

Squadra Bib-Shorts
Elastické krátké kalhoty Squadra jsou 

nejvyšším modelem značky BBB. Materiál 
obsahuje dvacet procent vlákna Lycra, 
kraťasy mají celkem deset dílů včetně 
vložky. Osmipanelový střih je totiž vzadu 
doplněn střední částí ze síťoviny pro lepší 
odvod potu. Vnější švy zaručují minimální 
vliv na pohodlí jezdce, silikonové prouž-
ky na nohavicích pak velmi dobře drží. 
U velikosti XL se nám zdály proužky přes 
stehna poměrně stažené. Výrazné olemo-
vání šlí se pak ukázalo jako velmi příjemné 
a šle neměly tendenci sjíždět nebo někde 
tlačit. 

Vpředu jsou kraťasy ideálně nízko, takže 
případné odskočení si na malou je pohodl-
né, jezdec se pod nimi navíc tolik nepotí. 
Stejně pohodlná se ukázala vnitřní vložka 
z elastického Stretch materiálu. Vpředu a na 
bocích má froté, střední profilovaná část je 
vzadu přišita řidším švem. Vložka působí 
vzadu trochu větším a širším dojmem, ale 
po chvilce si jezdec zvykne. Boční části 
nejsou zase tolik výrazné, takže vložka ne-
omezuje při šlapání, ale naopak se ukázala 
jako jedna z pohodlnějších a vysoce kom-
fortních, i co se odvodu potu týče. 

Střihově jsou kraťasy pohodlnější v pase, 
takže potěší všechny, kteří trochu bojují s vá-
hou. Přesto ale nikde neodstávají nebo se 
zbytečně nekrabatí, jen je v těchto místech 
prostě menší pnutí materiálu. Délka nohavic 
je dostatečná, není třeba je popotahovat 
a spoléhat se na sílu silikonových proužků. 
Vzadu je na boku reflexní logo značky, které 
ovšem pod dresem postrádá smysl. Síťovina 
střední části zad pak velmi dobře odvádí pot, 
takže vůbec nevadí, že je trochu vyšší. 

Cena 1 370 korun je vzhledem k prove-
dení kraťasů naprosto odpovídající. (už)

Duo    pohodlný střih, cena,
délka zipu

Squadra  provedení, vložka, švy

Duo    ovládání zipu
Squadra  stažené nohavice

V nabídce českého zastoupení značky 
jsou jak testovaná kola XC One Disc 
26, jejichž určení vyplývá z názvu, tak 

i více all mountain zaměřené AM Havoc 
Disc 26. Dodatek disc v označení jednotli-
vých zapletených setů napovídá, že se jed-
ná o kola určená výhradně pro kotoučové 
brzdy. V kolébce horských kol už zřejmě 
s ráfkovými brzdami příliš nepočítají…

Hmotnost nade vše
Jako u každých správných zapletených 

kol určených pro XC je na prvním místě 
v hledáčku potenciálních zájemců jejich 
hmotnost. A vězte, že tady nasadil Easton 
laťku konkurenci hodně vysoko – pomyslná 
rafička digitální váhy u páru kol atakuje hra-
nici 1600 g. Přesněji - u předního kola 740g 
a u zadního 890 g, a to včetně upínáků. 

Velice příznivá hmotnost je do-
sažena kombinací poměrně níz-
kých 23 mm širokých ráfků Easton 
XC a malého počtu, konkrétně 24 
drátů s dvojitým křížením. Ty jsou 
navíc zeslabovány z průměru 2 mm 
na 1,7 mm. Černěné nerez dráty 
nemají zahnuté hlavičky jako běž-
ně používané paprsky, ale dispo-
nují tzv. dvouzávitovou technologií, 
v originálu Twin Thread. Příruba 
náboje nemá otvor na hlavu drátu, 
ale závit, ve kterém jsou jednotlivé 
paprsky výpletu upevněny. 

Náboje se otáčejí na utěsněných 
oversize ložiskách, které disponují 
automatickým nastavením polohy, 
což přispívá ke snadnému vyladění 
nábojů a zabraňuje nechtěnému 

XC jednička od EastonuXC jednička od Eastonu
Novinkově se náš trh 
dostávají zapletená kola 
od již téměř kultovního 
amerického producenta 
cyklistických komponentů 
firmy Easton.

uvolnění. Náboje je možno kompletně roze-
brat a opotřebená ložiska případně snadno 
vyměnit. Tělo ořechu zadního náboje je vy-
robeno z duralu a je kompatibilní pro 8 i 9 
pastorkové kazety. Kotouče je možno pou-
žít pouze tradiční šestiděrové, tzn. na inter-
national disc standard. 

Na přibalených rychloupínácích se pře-
kvapivě nachází logo Velomax, tedy znač-
ky, od které Easton odkoupil produkci kol, 
a některé komponenty (mimo zmiňovaných 
upínáků ještě např. náboje silničních kol) 
nesou název původního výrobce.

Černá je dobrá
Po vybalení z přepravního kartonu kola 

na první pohled ničím nezaujmou. Decentní, 
až konzervativní design kol je vyvedený 
v černé barvě se stříbrnými samolepkami 
s logy výrobce. Dovolíme si však tvrdit, že 
bude ladit k drtivé většině biků.

Kola se dodávají i s originální páskou 
kryjící otvory pro niple, tak nezbývá než 
neváhat, kola obout a vyrazit do terénu. 
Nazouvání plášťů nečiní problém. Při testu 
byly použity nové pláště Baracuda Air Light 
Black od Hutchinsonu s kevlarovou patkou 
a nasazení na ráfek jen rukou bez použití 

montpák je otázkou několika okamžiků. 
Pokud poněkud předběhneme, tak ani při 
defektu v terénu výměna duše nezabrala 
mnoho času.

Vzhůru k trailům
Vliv nízké hmotnosti kol na lehkost jízdy, 

především při akceleraci a v dlouhých stou-
páních, již asi není třeba rozebírat. Neméně 
důležitou vlastností je však tuhost zaplete-
ného celku, aby se energie vynaložená na 
pohyb vpřed jen tak neztrácela v deformaci 
materiálu. Firma Easton na svých interneto-
vých stránkách uvádí, že kola XC One Disc 

jsou oproti konkurenci o 10 % leh-
čí a o 36 % tužší. Nedokládá ale, 
konkrétně jakou konkurenci má na 
mysli. 

My jsme mohli kola bezprostřed-
ně porovnat s poměrně rozšířenými 
zapletenými koly Mavic Crossmax 
XL (modelová řada 2006, hmotnost 
(p/z): 860 g/945 g).

Jízda na Eastonech je díky níz-
ké hmotnosti velice svižná, kola 
zrychlují bez zbytečného zpoždě-
ní. Celkový hmotnostní rozdíl mí-
nus cca 200 g oproti mavicům ale 
poznají jen fajnšmekři. Co se týká 
tuhosti, jsou XC One Disc i přes 
svoji poměrně subtilní konstrukci 
dostatečně pevná, ani v náročném 
terénu neztrácí vedení předního 

kola na jistotě. Taktéž při silové jízdě není 
znatelné jakékoliv nežádoucí propružování. 

Na druhé straně jsou kola poměrně tvr-
dá, jakékoli zpohodlnění jízdy přenechávají 
na ostatních komponentech kola, případně 
bikerovi. Avšak tento faktor v době dostup-
ných kvalitních odpružených vidlic nehraje 
takovou roli jako dřív. 

Nicméně crossmax je přeci jen o nějaký 
ten stupeň pevnější, rozdíl zřejmě padá na 
vrub bezdušového ráfku, který postrádá 
z vnitřní strany otvory pro niply, a nižší pruž-
nosti zirkalových paprsků mavicu.

Co se týká chodu ložisek, ten je hladký 
již od vybalení z krabice, kola také nebylo 
v průběhu testu potřeba docentrovávat. 
Kvalitu provedení a použitých materiálů 
jsme (i když v tomto případě celkem nechtě-
ně) vyzkoušeli v praxi: Kus větve o průměru 
asi tři centimetry se po přejetí vymrštil do 
zadního kola a vzpříčil se mezi přehazovač-
ku a dráty. I přesto, že působící síly byly tak 
velké, že patka s přehazovačkou nevydržela 
a praskla, výplet eastonů „přežil“ bez jediné 
známky poškození a zadní kolo nevyžado-
valo ani přecentrování(!).

Pro koho, kam a za kolik?
Jedná se o kola pro náročné bikery, svý-

mi parametry určené pro nejvyšší (závodní) 
nasazení a zatížení. I když cena testova-
ných eastonů není nejnižší – dovozce uvádí 
18 900  Kč, své kupce si XC One Disc určitě 
najdou. Cílovou skupinou jsou v tomto pří-
padě především XC a maratonští závodníci, 
případně nároční hobíci.

Lukáš Staněk

Duo Squadra BBBDuo Squadra BBB
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Prosíme vyplňte i tento díl. Bez jeho vyplnění nebude inzerát vytištěn.

Jméno: Telefon:

Adresa: Podpis:

Text inzerátu:

PRODÁM KOUPÍM Počet opakování:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Rubrika:

Kupón pro bezplatnou soukromou inzerci
Vyplň potřebný počet originálních kupónů, vlož do obálky a zašli na adresu:

CYKLOSERVIS, Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10

1 2 3

4 5 6
Legenda k tématickému 
členění inzerce:

1 - Kola horská
2 - Kola silniční
3 - Kola dětská

4 - Kola speciální
5 - Součástky horské
6 - Součástky silniční

7 - Rámy
8 - Triatlon
9 - Oblečení, boty

10 - Trénink
11 - Seznámení

Soukromá
řádková inzerce
ZDARMA

Inzeráty lze podat pouze na originálním vystřiženém kupónu z časopisu Cykloservis, který je otiskován 
v každém vydání. Okopírované kupóny s inzeráty neakceptujeme a nebudou otištěny. Vystřižený vyplněný 

kupón zašlete na adresu redakce (Cykloservis, Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10) Na přední stranu obálky 
s vloženým inzerátem napište INZERCE.

Délka inzerátu a počet kupónů
Maximální délka inzerátu je 220 znaků včetně mezer, interpunkce a kontaktu na vás. Pište prosím čitelně 

a odlišujte malá a velká písmena. Pokud chcete podat inzerát delší než 220 znaků, zašlete s inzerátem další kupón 
za každých dalších 220 započatých znaků (např. 400 znaků dva kupóny, 600 znaků 3 kupóny atd.). Sepněte kupó-
ny s delším textem k sobě tak, aby byla patrná návaznost textu inzerátu na jednotlivých kupónech.

Opakování inzerátu
Pokud chcete inzerát opakovat ve dvou nebo více po sobě jdoucích vydáních, zašlete společně s inzerátem 

další počet vystřižených kupónů na počet opakování (celkem dva kupóny za dvě opakování apod.). Prázdný 
další kupón připněte ke kupónu s napsaným inzerátem. Vyvarujete se tak situaci, že bude váš inzerát otištěn 
dvakrát v jednom vydání, pokud byste stejný inzerát zaslali každý zvlášť v obálce.

Počet kupónů se násobí s kupóny za opakování inzerce a za délku textu (např. 400 znaků na dvě opakování 
jsou 4 kupóny)

Nepište text inzerátu mezi řádky. Vždy uvádějte do textu inzerátu kontaktní údaje (adresu, e-mail nebo 
telefon). Spodní díl s vaším jménem, kontaktem a podpisem není součástí textu inzerátu! Nepište text inzerátu 
na zvláštní papír, ale jen na vystřižený kupón. Zakřížkujte vždy kód příslušné rubriky! Zakřížkujte rubriku Prodám 
nebo Koupím. Zakřížkujte rubriku Počet opakování (nezapomeňte zaslat za každé opakování jeden kupón na-
víc). Vyplňte i spodní část inzerátu s vaším jménem, kontaktem a podpisem, vyžaduje to tiskový zákon. Při 
nedodržení těchto podmínek inzerát nebude otištěn. Redakce si vyhrazuje právo neuveřejnit inzeráty, které by 
mohly poškodit pověst časopisu (nesouvisející s náplní časopisu, nezákonné). Jeden kupón je pouze na jedno 
opakování inzerátu. 

Soukromá (nepodnikatelská) řádková inzerce je určena výhradně pro soukromé osoby, které nabízejí své 
soukromé přebytky, a nikoliv pro firemní inzerci nabízející větší počet zboží, případně žádající nákup takových 
přebytků. Firemní inzerce zaslaná na kupónu nebude otištěna.

Inzeráty jsou současně zdarma zveřejňovány na internetových stránkách Cykloservisu www.cykl.cz.

CYKLOSERVIS – cyklistický čtr nác ti de ník ● Vy dá vá PhDr. Mi loš Ku bá nek, ad re sa re dak ce: Ži rov nic-
ká 2389, 106 00 Pra ha 10, kan ce lář: tel./fax: 272 656 173, e-mail: cyk lo@vol ny.cz, mobil: 602 314 424 
(9–15 h ve všed ní dny) ● Šéf re dak tor: PhDr. Mi loš Ku bá nek ● Ře di tel re dak ce: Mi loš  Kašpar ● Re dak to ři: 
Jan Kadečka, Dušan Mi ha leč ko, Jiří Uždil ● Grafika: Soňa Žertová ● Zlom: Typostudio Pavel Amler ● Spo lu-
pra cov ní ci: Lukáš Staněk, Ja ros lav Šev čík (web mas ter) ● Di stri bu ce: ob cho dy s ve lo ma te ri á lem, spor tov ní 
pro dej ny, sou kro mí di stri bu to ři, na Slo ven sku L.K.Per ma nent, poš to vý pri e či nok 4, 834 14 Bra tis la va, tel.: 
07/52 53 719–12 ● Re gi stro vá no MK ČR ● Evidenční číslo MK ČRE 6596 ● ISSN 1210-700x ● Za  obsah, 
kva li tu a prav di vost in ze rá tů ru čí in ze rent. ● Po dá vá ní no vi no vých zá si lek povo le no Čes kou poš tou, s.p. 
OZ SeČ Ústí nad La bem, 27. 2. 1998, j.zn. P-938/98.

KOLO CANNONDALE RAVEN VEL. L. 
Tel.: 724072981

KELLYS MYSTERY, rám Premium alumi-
nium. Vidlice Manitou Splice Elite, kola 
Ritchey Pro, vybavení Shim. XT, LX. Super 
stav, najeto 1000 km. Koupeno v r. 2006 
- rok záruka! Cena nového 37 000, nyní 
15 000. Tel.: 603818335 foto mailem

SCOTT RAIDSLIDE 40, vel. M, modrá me-
talíza, odpruž. vidlice, 21 rychlostí, řazení 
Shimano, s vybavením (gelové sedlo a po-
duška, tachometr, stojánek, lahev). Jako 
nové - v záruce. Tel.: 220561957

CROSOVÉ KOLO ACSTAR, vel. L, osaze-
ní Deore, odpruž. vidlice Suntour. Dobrý 
stav, stáří 2 roky, 3 tis. Kč. Tel.: 723198394

ZAPLET. KOLA SHIMANO SORA obu-
tá plášti Maxxis Detonator 700 x 23C/120 
PSI. Cena 2000. Tel.: 604687031

BRZDY HAYES SOLE - hydraulika (2000), 
ráfky p + z Jalco DX 221 vše málo je-
té (1000). Vidlice Rock Shox J3 (2500). 
Dohoda jistá. Tel.: 603757742

VIDLICE SUNTOUR XCR 80 mm 04 elast. 
regul. pružení za 900 Kč. Přesmyk XT 04 
spod. tah za 500 Kč. Oboje mírně jeté. 
Sedlovka Promax Al + carbon pr. 27,2 cm. 
Za 800 Kč. Nová zabalená. I jednotlivě. 

CYK LO SER VIS KON TAKT

Foto možno mailem. Pošlu poštou. Tel.: 
605807955

MTB TRETRY SHIMANO, vel. 41, vč. za-
rážek SPD, jeté, nepoškozené, sport. typ 
– tkanička + such. zip: Sh-MO55 – nízké, 
šedomodrá + Sh-MO55 – nízké, šedomod-
rá + Sh-MO51 – ke kotníku, hnědomodrá. 
Cena po 750  Kč. Tel.: 607642269

SILN. TRETRY VITTORIA, vel. 44, žluto-
černostříbrné, jako nové, velmi levně. 2 ks 
dresů XL krátký rukáv, zimní bunda XL vše 
starší, velmi levně. Tel.: 608144755

TRETRY SHIMANO, vel. 43, PC 3290, nyní 
2000. Téměř nové, dále kraťasy Coolmax 
Lycra, nové. PC 750, nyní za 450, vel. L. 
Tel.: 723166570

ODPRUŽ. VIDLICI MARZOCCHI XC 400, 
XC 700, XC 800, Bomber r.v. 95 – 96. Nebo 

jiný typ i značku. Pro průměr krku 1" (25,4 
mm), zdvih do 80 mm. Tel.: 603170159 
Zlínsko

PŘESMYKAČ SRAM X-9 nebo X-7. Tel.: 
723576249

US POSTAL SERVICE dres s krátkým 
rukávem, kraťasy, i další části soupravy. 
Nabídněte i použité – zachovalé. Velikost 
L–LX. Tel.: 731928402, 606733037

TRETRY MTB, vel. 38–39. Stav nerozho-
duje, i mírně poškozené – synovi. Za na-
bídku děkuji. Tel.: 605807955

HLEDÁM KAMARÁDKU A DÍVKU na kolo 
MTB a plavání. Je mi 37 let, jsem neslyší-
cí, 165 cm vysoký. Praha 4–5. Prosím SMS 
737439988

PŘIJMEME profi mechanika kol. Tel.: 
608717722

 Padesátiny oslavil Martin Penc, ama-
térský mistr světa v bodovacím závodě 
na dráze a třetí v závodě profesionálů 
ve stejné disciplíně. Společně s Theo-
dorem Černým na sklonku své kariéry 
absolvovali jako první u nás profesio-
nální šestidenní závody dvojic. Penc 
v současné době pracuje u pojišťovny.

 Bikový maraton Author Král Šumavy 
byl pro barvy časopisu Cykloservis 
opět úspěšný. Honza, který letos nemá 
tolik času na trénink, obsadil skvělé 25. 
místo na dlouhé trati. Naše spolupra-
covnice Tereza, kterou můžete občas 
vidět na fotografiích, obsadila na stej-
ně dlouhé trase mezi ženami vynika-
jící 9. místo a 429. celkově. Okamžitě 
bylo šéfredaktorem oběma přidáno na 
platu.
Ale až od roku 2020, pokud svou výkon-
nost potvrdí v celém tomto období. 

 Mistryně světa v rychlobruslení 
Martina Sáblíková v květnu poprvé 
změřila své síly se soupeřkami na kole 
při závodu Českého poháru v Hradci 
Králové, a to v časovce. Obsadila skvě-
lé druhé místo. Konečné rozhodnutí 
o tom, jestli se bude ucházet o start na 
olympiádě v cyklistice, padne ale až po 
červnovém mistrovství republiky. Její 
rychlobruslařský trenér Novák tvrdí, 
že za Kozlíkovou je velká výsledková 
mezera, a tak šance tu je. Sáblíková 
teprve v den startu časovky poprvé 
okusila nášlapné pedály a sama tvrdila, 

že ještě chvíli před startem je neuměla 
zacvaknout.
V každém případě rozhodně rozčeří 
hladinu v ženském cyklistickém peloto-
nu. A co teprve až zjistí, že má na kole 
přehazovačku a přesmykač. 

 „Výborně Terezko“, dalo by se říci 
za skvělé šesté místo Terezy Huříkové 
na světovém poháru v cross country 
v německém Offenburgu. Ale ani muži 
nezklamali. Jarda Kulhavý, se kterým 
jsme dělali pro Cykloservis velký roz-
hovor v minulém vydání, dojel na dva-
náctém místě a dnes už starý harcovník 
cross-countryových tratí, Milan Spěšný, 
na šestnáctém místě.
Chlapům nezbylo nic jiného, než se 
pořádně na trati „zmačknout“. Jak by to 
vypadalo, kdyby ženská, vlastně slečna, 
zajela a oni ne.

 Světová komedie jménem doping 
pokračuje i v květnu dalším dějstvím. 
Bývalí závodníci Bernd Dietz, Rolf 
Aldag, Eric Zabel a dokonce i Bjarne 
Riis, vítěz Tour de France z roku 1996, 
se během několika dnů přiznali k tomu, 
že dříve používali zakázané látky.
Čert ví, co je k tomu vedlo. Proč se 
Zabel přiznal po jedenácti letech? 
Možná si přečetli Rychlé šípy, kde zjisti-
li, že člověk má být poctivý. Nebo že by 
je četli již dříve a drželi bobříka mlčení?

 A aby nebylo dopingu dost a dě-
lo se trochu více, bývalý masér stáje 
Telekom, Belgičan D’Hont prozradil, 
že sám jednou píchnul Janu Ullrichovi 
do paže EPO. Ale současně i pronesl 
možná jednu z nejzásadnějších myšle-
nek kolem dopingu: „Kdyby byli všich-
ni čistí, vyhrál by Ullrich Tour desetkrát. 
Minimálně.“ 
Tak už se sakra chlapi jednou dohod-
něte jestli dopovat, nebo nedopovat. 
Všichni stejné podmínky. 

 V květnu bylo odstartováno Giro 
d’Italia, jeden z největších silničních 
etapových závodů. Ve startovním poli 
jsme měli i dva naše zástupce, Frantu 
Raboně a Pavla Padrnose. Nedaly se 
od nich zřejmě čekat velké výsledky. 
Padrnos se živí především jako domes-
tik, který je placen za pomoc lídrům tý-

mu a v této roli je hodnocen jako jeden 
z nejlepších na světě. Raboň si musí 
pro své mládí ještě na velké výsledky 
počkat. Přesto jede již své druhé Giro. 
Padrnos startuje po deváté. Podle je-
ho slov pro iDNES však bude mít letos 
větší volnost. Dílčí výsledek u obou se 
samozřejmě nevylučoval.

 Jen 86 startujících se sešlo na druhé 
dějství v Českém poháru v bikemarato-
nu v Mostě. Závod totiž kolidoval s Krá-
lem Šumavy. Vítězství si odnesl Oldřich 
Hakl z Merida Biking Teamu, vedeného 
Jánem Svoradou. Celkových 461 star-
tujících na třech délkách tratí ale není 
špatný počet na to, že ve stejném ter-
mínu se jela „kultovka“ v Klatovech.
Propozice schvaluje Český svaz cyklis-
tiky. Co kdyby si propozice opravdu ně-
kdo přečetl a zamyslel se nad tím, jestli 
je skutečně nutné, abychom měli dva 
velké závody ve stejném termínu.

 Hájení zájmu cyklistů, ochrana pro-
ti narůstajícím zákazům jízdy na kole, 
podpora při tvorbě a údržbě tras a zna-
čení, lepší image a propagace správ-
né bikerské kultury – to všechno má 
v základním programu ČEMBA (Česká 
mountainbiková asociace). Představila 
se především na Konferenci národní 
strategie rozvoje cyklistické dopravy 
ve Velkých Karlovicích. U ČEMBY jasně 
převládá zájem o vytvoření singletrac-
ků místo v současnosti budovaných 
asfaltových cyklistických cest pro cyklo-
turisty.

Co se stalo v dubnu 2007Co se stalo v dubnu 2007
Souhrn nejdůležitějších událostí z pohledu Cykloservisu

Vozíte na svém kole brašničku na 
nářadí a stále vám stejně něco 
přebývá? Máte plné kapsy u dre-

su a nevíte, kam s dalšími věcmi, které 
prostě musíte s sebou na vyjížďku mít, 
a batoh se vám vozit nechce? Pokud 
máte dva košíky a vozíte jen jeden bi-
don, řešení je jednoduché. Buď si uříz-
nete starý bidon a větrovku, návleky či 
duši si dáte do něj, nebo si pořídíte spe-
ciální plastovou láhev Acor na nářadí či 
náhradní oblečení.

Plastová láhev o objemu 0,75 litru 
má široké hrdlo se šroubovacím uzávě-
rem s pevným závitem, takže je vnitřní 
prostor dobře přístupný a není třeba se 
obávat stržení závitu při silném dotaže-
ní. Dovnitř se pohodlně vejde složená 
pláštěnka či větrovka nebo nářadí a du-
še. Výhodou je naprostá vodotěsnost, 
takže obsah zůstane suchý, což je pro 
náhradní oblečení obzvlášť důležité. 
Tělo má na jedné straně malý prolis, 
aby láhev nevypadla z košíku. 

vodotěsnost, přístup, hmotnost

omezení tekutin

Láhev bez vodyLáhev bez vody
Klasické bidony totiž mají kolem do-

kola hrdlo s menším průměrem, díky 
čemuž se zajistí o zobáček košíku. Zde 
je to díky konstantnímu průměru až po 
uzávěr vyřešeno takto, takže do koší-
ku se musí láhev umístit vždy prolisem 
proti zobáčku na košíku. Pokud někdo 
řeší hmotnost brašničky, láhev má díky 
pětapadesáti gramům určitě navrch. 
Samozřejmě omezení se jen na jeden 
bidon s pitím může někomu vadit.

Láhev Acor je k dostání v modré nebo 
šedé barvě v ceně 89 korun, v menším 
objemu 0,5 litru pak je o deset korun 
levnější. Tato alternativa převozu ná-
řadí a oblečení bude určitě zajímavá 
pro všechny milovníky delších vyjížděk 
v horším počasí. (už)

Cyklosport 
Brno

přijme profi mechanika
jízdních kol

tel.: 608 71 77 22

přijmepřijme
prodavače jízdních kol

a mechanika kol

Nástup ihnedNástup ihned
Informace na telefonu

271 720 892
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PRODEJNA DRUHÝ NÁZEV ULICE PSČ MĚSTO TELEFON www Nabízené značky kol

100 00
Dawe Sport Běchovická 3/647 100 00 Praha 10 274779555 www.dawe-sport.cz Author, KHS, Jamis, Rock Machine, Acstar
Jízdní kola Olejár Krátká 34 100 00 Praha 10 274784007 Author, Merida, Rock Machine, GT, Fuji, Acstar
Intervelo Menger V Olšinách 76 100 00 Praha 10 274810619 Trek, Gary Fisher, Kelly’s,
Programcycle Finská 7 101 00 Praha 10 271724554 Maverick American, Klein, Rocky Mountain, Trek
INTERSPORT PEKSPORT Vršovická 466/62 101 00 Praha 10 271723425 www.peksport.cz Author, Specialized, Merida, Genesis, Scott
Kony Sport Skořepka 4/1056 110 00 Praha 1 224221060 www.konysport.cz Author, Bianchi, GT, Ravo
Cyklosport 69 Řeznická 13 110 00 Praha 1 222230942 www.cyklosport69.cz Specialized, Scott
Kiwi Svět map a průvodců Jungmanova 23 110 00 Praha 1 224948455 www.kiwick.cz
Bike Expert Karlovo náměstí 29 120 00 Praha 2 222230065 www.bikeexpert.cz Author, Scott, Canyon, Pell’s, Marin, Leader Fox, Ravo
Trinnity Shop Vyšehradská 33 128 00 Praha 2 222520881 www.trinnity.cz Lapierre, Duratec, Superior, Apache
Cykloprag Praha s.r.o. Řipská 27, nám. Jiřího z Poděbrad 130 00 Praha 3 224254767 www.cykloprag.cz Author, Specialized
Dookie bike a snow shop Jízdní kola Zemek Seifertova 24 130 00 Praha 3 222718959 www.dookie.cz Hoffman Bikes, Kona, GT, Norco, Felt, Specialized
Robert Štěrba Jízdní kola Sezimova 10 140 00 Praha 4 241741091 www.sterba-kola.cz Author, Merida, GT, Cannondale
Bike Live Lounských 7 140 00 Praha 4 241408422 www.bikelive.cz Kona, Acstar, Duratec, Rock Machine
Miky Sport Jihlavská 617 140 00 Praha 4
MKV SPORT M. Kvasnička U Plynárny 770/8 140 00 Praha 4 241730597 www.mkvsport.cz Apache, KTM 
Sportcentrum Víšek Křesomyslova 19 140 00 Praha 4 241404444 www.kola-visek.cz Trek, Gary Fisher, Klein, Lemond
SP Kolo Michal Spudil Antala Staška 167/80 140 46 Praha 4 261006712 www.spkolo.cz Merida, Specialized, Pell’s, Spyder, Mongoose, Ravo
CYKLO SEKY Jaromírova 50 120 00 Praha 4-Nusle
Kolosport Horký Božkovská 2967/4 141 00 Praha 4
Race Tool zákaznické centrum Roztylské nám. 9 141 00 Praha 4 272770556 www.racebike.cz RB
Frak Sport Čerčanská 7 141 00 Praha 4 261262033 www.fraksport.cz Author, Kelly’s, Scott
Cyklo Emap K Vrtilce 317 142 00 Praha 4-Písnice 261911452 www.emap-praha.cz Author, Apache, Merida, Rocky Mountain, Bianchi, Superior, Merida
Krab Cycles Modřanská 51 147 00 Praha 4 244466473 www.krabcycles.cz Gary Fisher, Trek, Kona, Banshee, 24bikes, GT, Free Agent
Triexpert Podolská 42 147 00 Praha 4 777663313 www.triexpert.cz Triexpert

KS-Cyklosport Na dolinách 23 147 00 Praha 4
Cyklosport Kern Hviezdoslavova 160 149 00 Praha 4 267910602 www.cyklo-kern.cz Ridley, Dema, Cinelli, Schwinn, Fort, Wheeler 
Kitbike Medkova 555/22 149 00 Praha 4 603477263 www.kitbike.cz Trek, Gary Fisher, Acstar, Duratec, Leader Fox, 
KOLASMÍCHOV Michal Venhoda Ostrovského 7 150 00 Praha 5 251561615 www.smichoffbike.cz Author, Rock Machine, Scott, Apache, Superior
Kola na statku Aleš Maršík Pod Žvahovem 7/37 152 00 Praha 5 721142465 www.kolanastatku.cz Apache, Superior, Felt
KHS -901bikes Lidická 3 150 00 Praha 5
Cyclestar Author bike centre + motorizace Sídliště 1082 153 00 Praha 5-Radotín 251566780 www.cyclestar.cz Author
Ski a Bike Centrum Radotín Topasová 1/885 153 00 Praha 5-Radotín 257912495 www.kola-radotin.cz Specialized, Trek, Gary Fisher, Kona, Ravo
Cykloadam Internacionální 1231 165 00 Praha 6 220920014 www.cykloadam.cz Superior, Author, GT, Apache, Rock Machine, Colnago, Giant, Ravo
Cyklo a Outdoor Šiška E.Přemyslovny 425 156 00 Praha 5-Zbraslav 257923672 www.cyklosiska.cz GT, Author
Cykloservis „U Tyrše“ Jaselská 38 160 00 Praha 6 224319738 www.utyrse.cz Author, GT, Merida, Trek
Jízdní kola Břevnov Patočkova 1417 160 00 Praha 6 220517103
Katmar Bubenské nábřeží 8 170 00 Praha 7 233322587 www.katmar.cz Haro, Brave, Trek, GT
Mipos s.r.o. Za humny 4 161 00 Praha 6 235323288 www.mipos.cz Author, Merida, Apache, Kelly’s
Velox Sport s.r.o. Dukelských hrdinů 19/747 170 00 Praha 7 233374476 www.ebicycle.cz 4Ever, Rock Machine, Galaxy, Superior, Apache
Cykloprag Praha s.r.o. Holešovická tržnice - hala 29 Bubenské nábřeží 306 170 00 Praha 7 266710675 www.cykloprag.cz Author
Jízdní kola Vladyka Horovo nám. 1420/4 180 00 Praha 8-Libeň 284823966 Author, Rock Machine, Madison 
Insta - Velo Ivan Šípal Klapkova 33 180 00 Praha 8
JM Sport Hnězdenská 595 181 00 Praha 8 233557071 www.jmsport.cz Rock Machine, Merida, Kelly’s, Mongoose, Pell’s
Euro Bike Praha Prodej a servis jízdních kol Nad Šutkou 21 182 00 Praha 8-Libeň 284684737 www.eurobike-praha.cz Trek, Kona, Gary Fisher, GT 
JM Sport Střelničná 1660 180 00 Praha 8-Ďáblice 284686847 www.jmsport.cz Rock Machine, Merida, Kelly’s, Mongoose, Pell’s
Cyklo-Počernice Juřík O., Moudrý P. Náchodská 708 193 00 Praha 9-Horní Počernice 281928897 www.cyklopocernice.cz Apache, Superior, Dema, Trek 
Helia Sport Střelničná 1 190 00 Praha 9
Harfa Sport Českomoravská 41 190 00 Praha 9-Vysočany 284811212 www.harfasport.cz Author, Scott, Trek, Rock Machine, Kelly’s 
Martin Wagner V Lipách 91 190 16 Praha 9

200 00
Jiří Bareš Cykloservis Petra Jilemnického 17 250 01 Brandýs nad Labem 326904253 www.cyklobares.cz Author, Superior, Kelly’s, Galaxy, Apache, Anlen, Giant
Cyklosport ORG Černokostelecká 118 251 01 Říčany 323602412 www.cyklo-org.cz Author, GT, Trek, Merida, Scott, Kelly’s, KTM
Eva Kofnovcová Ke hřišti 266 251 06 Mirošovice
Sport Jiří Fojt Za parkem 968 252 29 Dobřichovice 257711218 www.tulak.cz/fojtsport Author, Trek, Gary Fisher
Bike Tuning Zdeněk Chalupa Masarykova 644 252 19 Rudná 728761451 Kelly’s, Dema, Kona, Kondor
Kola-Sport Štorek Komenského 92 252 30 Řevnice 257721313 www.kola-sport.cz Author, Merida, Specialized, Haro 
Miksport 252 62 Únětice 19
Progress Cycle a.s. Logistický Park Tulipán 1371 Palouky 1371 253 01 Hostivice 235311888 www.progresscycle.cz Giant, Ravo
Velo Sport Na Bezděkově 2005 256 01 Benešov u Prahy
Bikesport 007 Červené vršky 1594 256 01 Benešov u Prahy 317722152 www.bike007.cz Author, Trek, Gary Fisher, Lemond, GT, Klein, Specialized
Cyklosport Jan Novotný Jílovská 262 257 41 Týnec nad Sázavou 317701823 Kelly’s, Fuji, Apache, 4Ever, Superior 
Zdeněk Kučera Bolínka 93 258 01 Vlašim 317843512 Author, Acstar, Kelly’s, Leader Fox
Martin Kučera Lidická 1791 258 01 Vlašim
Cyklo Švec Na potoce 225 258 01 Vlašim 317842418 www.anlen.cz, www.cyklosvec.cz Galaxy, Gary Fisher, Anlen, Trek
Ramala Obecnická ul. 261 01 Příbram 318630147 www.ramala.cz Merida, GT, Author
Cyklosport Sedláček  Plzeňská 76 261 01 Příbram 318621473 www.cyklosport-sedlacek.cz Author, Kelly’s, Pell’s, Galaxy, Dema
Velocipéd Servis Rožmitálská 237 261 02 Příbram VI.
Cyklocentrum Marek Lachout Antonína Dvořáka 91 263 01 Dobříš 318520342 www.kolocentrum.cz Author, Kelly’s, Specialized, GT, Haro
Kola Šírer Jan Šírer V Plzeňské bráně 1 266 01 Beroun 2 311621355 www.sirer.cz Author, Apache, Merida, Specialized, Superior, Šírer
Cykloservis Shebo Plzeňská 190 267 02 Králův Dvůr
Sedláček Jiří Osek 257 267 62 Komárov
Zdeněk Duník Velo K + D Tíhava 67 268 01 Hořovice 311514218 Author, Mongoose, Schwinn, Apache, Rock Machine, Superior, GT 
Jízdní Kola Ladislav Blažek Anýžová 449 268 01 Hořovice 311514469 Author, Superior, Merida, Leader Fox, Apache, Ravo
Jízdní kola Rezek-Rezková Martinovského 182 269 01 Rakovník 313517417 Author, GT, Kelly’s
Ramala Komenského nám. 2689 269 01 Rakovník 313512361 www.ramala.cz Merida, GT, Specialized, Pell’s
Václav Zelenka Jungmannova 1021 271 01 Nové Strašecí 313573458 Trek, Gary Fisher, Dema, 4Ever
Elektro-Jízdní kola Dryák Vašatova 3218 272 01 Kladno 312242313 www.elektrodryak.cz Kelly’s, Amulet, Merida, Dominator, Olpran, Acstar
Jízdní kola Jiří Holubovský T.G.M. 538 272 01 Kladno
Cyklosport Katona nám Krále Vladislava 9 273 24 Velvary

Stompo Sport ing. Pavel Ovčařík Vinařického 11 274 01 Slaný 312522672 Author, GT, Leader Fox, Schwinn, Mongoose, Madison, Ravo
Hynexport Kulich group Třebízského 965 274 01 Slaný 736621980 Amulet, Sundance, Apache, Velamos, CTM, Leader Fox,
Ottis Cyklosport Otto Zábranský Českolipská 1165 276 01 Mělník 315670500 Author, Madison, Wheeler, GT, Apache, Superior, Kelly’s, Fuji, Leader Fox 
Cyklo Erben Chloumecká 3376 276 01 Mělník 315646720 www.cykloerben.cz Haro, Kelly’s, Trek, Leader Fox, Acstar, Gary Fisher, Rock Machine, 4Ever, Dema, Apache
Hukol sport servis Čechova 468 276 01 Mělník
Cyklosport Derfl Jízdní kola Českolipská 789 276 01 Mělník 315623812 Merida, Felt, Specialized, Mongoose, Kona 
V a V Sport Petr Vostřák U cukrovaru 1078 278 01 Kralupy nad Vltavou 315722962 www.sweb.cz/P.Vostrak/vvspo/ Author, Superior, Kelly’s 
Cyklo - Šimůnek Karlova 23 280 01 Kolín 321722415 Rock Machine, Dema, Kelly’s
Mega Bike Michal Drblík Havlíčkova 160 280 02 Kolín II 321716416 Author, Trek, Apache, Kelly’s, Acstar, Cannondale 
Sport servis Montana Jaromír Vyskočil Kmochova 406 280 02 Kolín 2 321728718 Author, Scott, Leader Fox, Apache, Superior, 4Ever, Fort
AutoMotoVelo Suvorovova 136 282 01 Český Brod 321622428 www.automotovelo.cz Author, Trek, Merida, Wheeler, GT, Kelly’s 
Auto Combi s.r.o. Sokolská 601 284 01 Kutná Hora 327513119 Author, Gary Fisher, Merida, Trek 
Straka Sport Husova 16 284 01 Kutná Hora
Jízdní kola Petr Čálek Kolínská 253 285 04 Uhlířské Janovice
HT Czech - jízdní kola Zručský dvůr 285 22 Zruč nad Sázavou 327532070 HT Bikes, Anlen, Galaxy 
Velocentrála Ing. Jiří Uhlíř 285 62 Hostovlice 116 327398448 www.velocentrala.cz
Bike Servis Pavel Frodl Jeníkovská 266 286 01 Čáslav 327315049 www.bike-servis.cz Author, Rock Machine, GT, Vertec, Apache, Leader Fox
Cykloservis Miroslav Kyncl Růžová 123 290 01 Poděbrady 325612897 Kelly’s, Rock Machine, Galaxy, Leader Fox, Anlen, Dema, Apache 
Maniac Bike Erik Zapletal Štefánikova 1303/III 293 01 Mladá Boleslav 326732837 www.maniacbike.cz Rock Machine, GT, Specialized, Haro, Norco, Felt, KTM
Sport Kulich Cyklosport Čechova 357 293 01 Mladá Boleslav 326725602 www.sportkulich.cz Mongoose, Schwinn, Leader Fox, Kelly’s, Pell’s 
Cyklosport Marcela Dlasková U stadionu-sportovní hala 293 01 Mladá Boleslav 326329473 www.dlaskova.cz Author, Spyder
Český Ráj outdoor sports s.r.o. Nerudova 616/30 293 01 Mladá Boleslav 326723384 www.ceskyraj.cz Amulet, Rocky Mountain
Cyklo sport Břetislav Ježek Pražská 33 294 71 Benátky nad Jizerou 326362500 Author, Merida, Ravo, Scott, Trek, Wheeler
Cykloservis Kafka Cykloservis Kolmá 1477 295 01 Mnichovo Hradiště 326771512 www.cyklo-kafka.cz Author, GT, Wheeler, Ravo

300 00
Hannah Czech a.s. Bike Centrum Americká 54 301 00 Plzeň 379200244 www.hannah.cz Merida, Scott, Apache, Duratec, Jamis, Rocky Mountain, Bianchi 
Ramala Jízdní kola Přemyslova 29 301 16 Plzeň 377222813 www.ramala.cz Author, Merida, GT, Cannondale , Specialized, Cannondale
Cykloservex Stanislav Janda V šipce 6 301 00 Plzeň 377235835 www.cykloservex.cz
Hepos Cyklocentrum Slovanská 53 326 00 Plzeň 377244104 www.hepos.cz Author, Apache, Pell’s, Trek, Gary Fisher, Madison, Galaxy, Ravo
Bike Sport Majerova 26 301 00 Plzeň 377421902 Merida 
Cyklo Bartoníček Sokolovská 74 323 14 Plzeň 377259386 www.bartonicek.cz MXM, Leader Fox, Apache, Superior, Kelly’s 
Sport Beran Cyklo-Ski servis Nám. Čsl. Legií 22 330 03 Chrást u Plzně 377845363 www.sportberan.cz Kelly’s, Sundance, Leader Fox, Galaxy, Superior, Dema
Cykloservex Stanislav Janda Plzeňská 244 332 14 Chotěšov 377900990 www.cykloservex.cz Trek, Merida, 4Ever, GT, Gary Fisher, Anlen, Galaxy 
Veloservis Pavel Janka Stříbrská 507 333 01 Stod 604655389 www.veloservis.wz.cz Kelly’s, Schwinn, Mongoose, GT, Acstar
Triatlon sport Jaroslav Ryba Stupno 245 338 24 Stupno 371791488 www.triatlonsport.cz Author
Jízdní kola - Sport BBB František Babický Hutnická 114/I 338 42 Hrádek 371787123 Author, Leader Fox, Kelly’s, Scott 
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PRODEJNA DRUHÝ NÁZEV ULICE PSČ MĚSTO TELEFON www Nabízené značky kol
Cyklo Start Libor Klouda Domažlická 870 339 01 Klatovy 376322344 Apache, Kelly’s, Leader Fox, Ravo
Ramala Jízdní kola Niederleho 84 339 01 Klatovy
Cykloservex Stanislav Janda Rybníčky 66 339 01 Klatovy 2 376315460 www.cykloservex.cz Ravo, Acstar, GT, Rock Machine, Apache, Giant
Velovis Domeček plný koleček Nám. TGM 111 340 12 Švihov 376324183 www.velovis.cz Kelly’s, Specialized, Galaxy, Author, Pell’s, Anlen, Vertec
Jízdní kola Petr Čácha Příkopy 26 342 01 Sušice 376526502 www.kolacacha.cz Trek, Specialized, Apache, Superior, Galaxy, Gary Fisher 
Jízdní kola Turek Husova 97 344 01 Domažlice 379723837 Author, Kelly’s, Apache, Superior, Rock Machine, Scott, Trek, Specialized, Anlen, Galaxy
Ramala Komenského 70 344 01 Domažlice 379725198 www.ramala.cz Merida, Author, GT, Specialized
Bishop Dušan Martinec Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 34 350 02 Cheb 354426154 Kona, GT, KHS, Free Agent, Norco, Haro, Giant, Specialized, Ravo
Jízdní kola Jakubská 1 350 02 Cheb 354430948 www.ghost-bikes.cz Ghost, KTM, Acstar
Cyklosport Sdružení Hartman Svobody 40 350 02 Cheb 604200384 www.cyklosport.prodejce.cz Author, Scott, Kelly’s, Rock Machine, Merida, Apache 
D.+P. Fialovi sdr. Podn. PROFI K nemocnici 10 350 02 Cheb 354435940 Author, 4Ever, Leader Fox, Anlen, Galaxy, Superior, Amulet, Fort
Kola Putz Daniel Putz Hlavní 94 352 01 Aš 777909979 Author, Trek, Gary Fisher, GT 
Sport Shop Jaroslav Bílek Skalníkova 471 353 01 Mariánské Lázně 354621555 Ravo, Norco, Giant, Rock Machine, Trek, Leader Fox
Zdeněk Makoň MAC-CON Chelčického 832 356 01 Sokolov 352601122 GT, Schwinn, Mongoose, Fuji, Norco, Apache, Maxbike
Jízdní kola Josef Majnek Dr. Kocourka 903 356 01 Sokolov 352624320 www.majnek.cz Kelly’s
Sport Růžička U porcelánky 1017 357 35 Chodov 352675819 Kelly’s, Fort, Duratec, Leader Fox
Cyklocentrum TVR Vondráček Vítězná 15 360 01 Karlovy Vary www.cyklo-vondracek.cz Specialized, Merida, Author, Norco, Kelly’s, Mongoose, UMF
Theosport Theodor Černý Sokolovská 1023/39 360 05 Karlovy Vary 353568041 www.theosport.cz GT, Merida, Scott, Trek, Author, Haro, Mongoose, Schwinn, Kona, UMF
PRO Cyklo Karel Procházka Závodu Míru 919/90A 360 17 Karlovy Vary 777297262 www.procyklo.cz Giant, Fuji, Kelly’s, Apache, Anlen 
Cyklos servis Ambrož-Jirásek Mánesova 1200 363 01 Ostrov nad Ohří 353616381 Author, Mongoose, Rock Machine, Leader Fox, Norco
Jízdní kola Jiří Čechman Dlouhá 103 363 01 Ostrov nad Ohří 353615422 Kelly’s, Author, 4Ever, Dema, Ravo, Specialized, Felt, Merida, Orbea
Cyklosport SR Rudolf Stibůrek Plzeňská 164 364 01 Toužim 776242169 Mongoose, Schwinn, Cube, Ravo, Giant, Scott, Pell’s
Cyklo Švec Rudolfovská 21 370 01 České Budějovice 387426947 www.anlen.cz, www.cyklosvec.cz Galaxy, Gary Fisher, Anlen, Trek
DAJ Sport Vladimír Míka České Vrbné 2349 370 11 České Budějovice 385520109 Apache, RB, Merida, Bianchi
Strnad s.r.o. Jízdní kola Fr. Ondříčka 52 370 11 České Budějovice 385349103 Author, Specialized, Haro, Dema, Ravo, Pell’s
Strnad s.r.o. Jízdní kola Rudolfovská 18 370 01 České Budějovice 387312453 Author, Specialized, Mongoose, Haro, Madison
Kola Šírer 33P Rudolfovská 11 370 11 České Budějovice 386359259 www.sirer.cz Apache, Merida, Specialized, Superior, Šírer
Bike Sport Joma Maxová M. Zátopek Vl. Václavská 544/III. 377 01 Jindřichův Hradec 384323433 www.joma.cz Author, Ravo, Superior, GT, Trek 
Mepo Roman Melmer Březanova 9 379 01 Třeboň 384724356 www.jizdnikola.cz Kelly’s, Apache, Leader Fox, Rock Machine, Vertec, Dema
Petr Kunkal Servis a prodej Křížovnická 70/1 380 01 Dačice 384423377 www.cyklo-sport.cz Dema, Author, Kelly’s, Apache, Superior, Fuji, Vertec
Diablo Sport Ing. Michael Baťka Urbinská 187 381 01 Český Krumlov 380726660 www.diablo.cz Merida, Kelly’s, Apache, Wilier, Superior, Spyder, Kuota, FRM
Marek Sport Žižkova 164 385 01 Vimperk 388411032 www.mareksport.wz.cz Anlen, Galaxy, Rock Machine, Author, Superior, Apache
Cyklo-Macner Bezděkovská 288 386 01 Strakonice 383328354 www.cyklomacner.cz Author, Ravo, Giant, Anlen, Galaxy, Wheeler, Haro, Vertec
M2 Sport Bečvář Volyňská 517 386 01 Strakonice 383327780 www.m2sport.cz Merida, Giant, Superior, Apache, Dema, Mongoose, Twister, Leader Fox, GT 
Sport Bike Pavel Skála Velké nám. 46 386 01 Strakonice 383327415 www.sportbike.cz Author, Kelly’s, Trek 
Petr Soukup Cyklosport Strakatého 142 388 01 Blatná 724734270 Rock Machine, Galaxy
CCF Consulting Herlošova 2925 390 01 Tábor 381251017 www.ccfcyklo.cz Author, Merida, Dema
Cyklo Paleček Ladislav Paleček Tř. 9. Května 2886 390 01 Tábor 381251521 www.cyklopalecek.cz Scott, Kelly’s, Leader Fox, Superior, Apache, Specialized, Acstar, Amulet 
BSP Martin Novák ČSLA 4 391 11 Planá nad Lužnicí 381292550 www.kolabsp.cz Trek, Author, Gary Fisher, Apache, GT
Apex Bike Filip Ryjáček Kollárova 639 390 02 Tábor 731402907 www.apex-bike.wz.cz Pell’s, Ravo, Galaxy, Leader Fox, Šírer, Fort, Duratec, Specialized, Anlen
Cyklo Suchý Tř. Čs. Armády 162) 391 82 Veselí nad Lužnicí 381581707 www.cyklosuchy.veselsko.cz Author, Superior, Apache, Leader Fox, Kelly’s
Cyklo Paleček Nám. Republiky 95/I 392 01 Soběslav 381521552 www.cyklopalecek.cz
Cyklosport Jan Švec E. Beneše 287/II 392 01 Soběslav 381521615 Trek, Schwinn, Gary Fisher, Dema, Mongoose, Anlen, Haro, Galaxy
Jízdní kola Petr Bakus Částkovice 11 393 01 Pelhřimov 42370957 www.kolabakus.cz Superior, Apache, Galaxy
Velo SERVIS Točík Libor Točík Křemešnická 814 393 01 Pelhřimov 775322784 www.velotocik.cz Apache, Superior, Leader Fox, Trek, Haro, Galaxy
VeloSALON Točík Libor Točík Palackého 48 393 01 Pelhřimov 775322782 www.velotocik.cz Kelly’s, Apache, Superior, Gary Fisher, Trek
Velosport Valenta Tyršova 877 393 01 Pelhřimov 565323026 www.velosport.cz Dema, Ravo, Author, Scott, Cannondale, GT
Motoservis Kašpar Lnářská 128 396 01 Humpolec 565532838 www.moto-kaspar.cz
Cyklo Švec Harantova 1317 397 01 Písek 382221175 www.anlen.cz, www.cyklosvec.cz Galaxy, Gary Fisher, Anlen, Trek
Cyklo - Marvan 5. května 290 399 01 Milevsko 382523256 www.volny.cz/petr.marvan Apache, Superior, Kelly’s, Dema

400 00
Trisport Londýnská 1 400 01 Ústí nad Labem 475209604 Rock Machine, Specialized, Wheeler, Apache, Kelly’s
Bike Sport Ponížil Moskevská 3 400 01 Ústí nad Labem 475209801 Author, Duratec, Merida, Twister, Ravo, Trek 
KASP kola a sportovní potřeby Oblouková 4 405 01 Děčín 3 412517620 www.kasp-sport.cz Author, Apache, Leader Fox
Kur Sport Cyklocentrum zimní stadion Oblouková ul. 405 01 Děčín 412518897 www.kursport.cz Trek, Gary Fisher, Kona, Rock Machine, GT, Author, Kelly’s, Specialized, Giant, Haro, Norco 
Trefa Nám. TGM 128 407 01 Česká Lípa 487824340 GT, Author, Ravo, Giant, Kelly’s
Kur Sport Cyklocentrum Děčínská 554 407 22 Benešov nad Ploučnicí 412586205 Author, Trek, Rock Machine, Gary Fisher, Kelly’s, Giant, GT, Specialized, Kona 
Cyklosport Bartys Západní 2207 407 47 Varnsdorf 412372767 Trek, Gary Fisher, Merida, Maxbike, Leader Fox
KASP - Kola a sportovní potřeby Národní 3077 407 47 Varnsdorf 412375161 www.kasp-sport.cz Author, Leader Fox, Apache, Superior, Giant, Ravo, Amulet, CTM
Pavel Brabec Nádražní 1263/6 408 01 Rumburk 602112875 www.kolabrabec.com Author, GT, Specialized, Rock Machine, Kelly’s, Wheeler 
Cyklosport Bartys SNP 144 408 01 Rumburk 412332900 Trek, Merida, Gary Fisher, Maxbike

Cyklo + Hobby Lidická 8 412 01 Litoměřice 416734219 www.cyklohobby.cz Author, Apache, GT, Haro, Amulet, Specialized, Trek, Rock Machine, Felt, Mongoose, 
Norco, Kelly’s, Kona, Schwinn

Sport VTR Bike Mrázova 4 412 01 Litoměřice 606672254 Twister, Ravo, Galaxy, Giant, Felt
Cyklo + Hobby Michalská 1 412 01 Litoměřice 416734285 www.cyklohobby.cz Author, Apache, GT, Haro, Amulet, Specialized, Trek, Rock Machine, Felt, Mongoose, Schwinn
Sport Bazar Servis Sport Bazar Servis Jungmanova 665 413 01 Roudnice n. Labem 416837407 Author, Kelly’s, Leader Fox
Regal Bike Martin Podsedník Čs. Legií 10 415 01 Teplice 417562103 Scott, Ravo, Rock Machine, Giant, Norco, Author
Kola Polívka Petr Polívka Liberecká 2304/11 415 01 Teplice 777298848 Apache, Haro, Hot Rock, Specialized, Superior, Dema, Twister, GT, MXM, Spyder
Sport Centrum 14. Října 1046/1 415 01 Teplice 417532323 www.isportcentrum.com
Kola Dvořák Karoliny Světlé 1934 430 01 Chomutov 474625555 www.kola-dvorak.cz Scott, Leader Fox, Trek, Apache, Dema, 4Ever, Acstar, Ravo, Rock Machine 
Jízdní kola Hnízdil Mírové nám. 62 432 01 Kadaň 474345111 www.hnizdil-kola.cz Author, Merida, GT, Kelly’s, Rock Machine, Trek
KL Sport Most Marcela Hrubá Javorová 525/3107 434 01 Most 476103371 www.klmost.cz Author, Leader Fox, Merida, Specialized, GT
Cyklo B+B Dagmar Brabcová Tržní 383 436 01 Litvínov 476755113 Scott, Trek, Pell’s, GT, Ravo, Gary Fisher, Mongoose
MOTO+KOLO Jídní kola - příslušenství S.K. Neumanna 1055 436 01 Litvínov 476731114 GT, Kelly’s, Author, Acstar, Wheeler, 4Ever, Fuji, Leader Fox, Dema
Kola Zbyněk Fiala Říční 1120 440 01 Louny 415656149 Author, Leader Fox, Merida, Dema, GT 
Red Eight Bike Shop Rumunská 460 01 Liberec 5 608517363 www.redeight.cz Kelly’s, Kona, Spyder, Specialized, Haro 
Cyklosport Kerda Švermova 259/54 460 10 Liberec 10 485151178 www.kerda.cz GT, Author, 4Ever, Colnago, Superior, Rock Machine
Sport-N Jiří Novák Horní náměstí 72 463 34 Hrádek nad Nisou 485140036 Author, Apache, Kelly’s
Cyklosport Cirkl Evžen Cirkl ČSA 406 464 01 Frýdlant v Čechách 482312850 www.kolacirkl.cz Author, Kelly’s, Scott, Leader Fox, Rock Machine, Madison 
Cyklos Bouška Arbesova 17 466 04 Jablonec nad Nisou 483704257 Author
Trefa nám. T. G.M. 128 470 01 Česká Lípa 487824340 GT, Author, Ravo, Giant, Kelly’s

500 00
Agit sport Petr Samek S.K. Neumanna 725 500 02 Hradec Králové 495534196 Cannondale, Rock Machine, Apache, Acstar, Felt, Mongoose
Vojtěch Kulhánek s.r.o. jízdní kola tř. Karla IV. 662 500 02 Hradec Králové 495211365 www.vseprokolo.cz Author, Merida, Tripol, Leader Fox
Velo RB Rudolf Bernart Pospíšilova 314 500 03 Hradec Králové 495407239 www.velo-rb.cz Wheeler, Author, GT, Bianchi
Cyklistů ráj Martin Vilgoš Rooseveltova 784/IV 503 51 Chlumec nad Cidlinou 495484029 Author. Madison, Superior, Rock Machine, Apache
Kola Turek Revoluční 502 504 01 Nový Bydžov 495490411 www.kola-turek.cz Wheeler, Author, Dominator
Maraton Centrum Jičín Štefan Patkolo Lidické nám. 8 506 01 Jičín 493522488 Merida, Scott, Fuji, Duratec, Fort
Cyklosport Souček Valdštejnovo nám. 57 506 01 Jičín 493534061 Kelly’s, Amulet, Rock Machine, Leader Fox, Ravo, Maxbike 
Velo Kuba - Zdeněk Kubánek U lva 556 507 81 Lázně Bělohrad 602277463 www.velokuba.cz Apache, Author, Superior, Merida, Fort
Sdružení Cyklo  Husova 23 508 01 Hořice 493622182 Merida, Kelly’s, Superior
CZ Sport Jičín Kotíkova 286 509 01 Nová Paka 493720125 www.cz-sport.cz GT, Rock Machine, 4Ever, KTM, Specialized
Cyklosport Kampo Kamil Polák Nádražní 1298 511 01 Turnov 481325555 Author, Apache, Amulet, Rock Machine, Superior, Leader Fox, 4Ever, Galaxy
Cyklo SKI J. Žitník Sport a servis 5. Května 728 512 51 Lomnice nad Popelkou 481672011 www.cykloski.cz Author, GT, Ravo, Specialized, Rock Machine, KTM
BC Sport Nádražní 351 513 01 Semily
INTERSPORT Dolení 54 514 01 Jilemnice 481541253 www.intersport.cz Genesis, Author
DeVoss Staré nám. 69 516 01 Rychnov nad Kněžnou 494532858 Kelly’s, Rock Machine, Superior, Felt, Leader Fox, Haro 
FAMOS RK Panská 25 516 01 Rychnov nad Kněžnou 494531975 www.famosrk.cz Merida, Author, Wheeler, Olpran, Specialized, Dominator, Pell’s
Velo Vít-Sport Vítězslav Chmelař Příkopy 1242 517 41 Kostelec nad Orlicí
Cyklocontent Sladkovského 483 530 02 Pardubice 466615277
Velo Blažek Palackého 2411 530 02 Pardubice 466512512 www.velo-blazek.cz KTM, Ravo, We The People, Haro, Felt, Specialized, Giant, Leader Fox
Veloservis - Lukáš Pešek Staré Čivice 265 530 06 Pardubice 466970277 www.velopesek.cz Author, Kelly’s, Specialized, Kona
Cyklo RD Opravy a prodej jízdních kol Pražská 160 530 06 Pardubice 6 608144319 www.cyklord.cz Pell’s, Rock Machine, Dema, Acstar, Leader Fox, Schwinn, Mongoose
Scott veloservis Martin Půlpán Lonkova 470 530 09 Pardubice 608537637 www.scottmtb.cz Scott
Vomit Nádražní 242 534 01 Holice v Čechách 466920101 www.vomit.cz Author, Kelly’s, Felt, Rock Machine
Bike Sport Chrudim V Tejnecku 543 537 01 Chrudim 469621252 www.bikesportchrudim.cz Author, Merida, Cannondale, Specialized, Felt 
Cyklocentrum Plíšek Josef Plíšek Wilsonova 590 539 01 Hlinsko 736535706 www.cyklocentrum-plisek.wz.cz Acstar, Bike Track, Dema, Leader Fox, Kellys, Sundance, Trek, CTM
Kola Vašek + Severýn Dvořákovo nábřeží 222 539 01 Hlinsko 469311458 Cannondale, Superior, Author
Cyklo Jožák Palackého 247 539 73 Skuteč 469350551 Author, Giant, Dema, Superior, Rock Machine
Bon Servis Jitka Brožová Krakonošovo nám. 73 541 01 Trutnov 499817324 www.bonservis.cz GT, Acstar, Dema, 4Ever. Leader Fox, Vertec
Vella Krakonošovo nám. 133 541 01 Trutnov 499814411 Merida, Apache, Author
Pro Bike Šárka Svobodová Polská 101 543 01 Trutnov 67860265 Pell’s, Mongoose, Schwinn, CTM
Pavel Bárta Jízdní kola Puškinova 546 542 32 Úpice 499881327 www.bike4u.cz Apache, Superior, Blackhawk
Cyklosport Marpole Krkonošská 190 543 01 Vrchlabí 499423865 www.vrchlabi.cz/mtb Author, Specialized
KAH Sport Karel Hník Valteřická 1436 543 01 Vrchlabí 499424700 Merida, Kelly’s, Rock Machine, GT 
Veloservis Miloš Potocký 544 42 Choustníkovo Hradiště 94 499 392 194 www.potocky.cz Wheeler, Schwinn, Leader Fox, Fort, Mongoose, Sundance
Axit Bike Sport Jiří Vávra Kladská 1513 547 01 Náchod www.axitbikes.cz Author, Merida, Specialized, Acstar
Jízdní kola Libra Tomáš Libra V aleji 745 549 01 Nové Město nad Metují 491471338 www.librakola.cz Author, Scott, GT, Trek, Merida
KT Sport T.G. Masaryka 24 549 31 Hronov 491481155 Kelly’s, GT, Apache, Merida, Superior, Anlen, Acstar, Dema, Galaxy
Zdeněk Ševců-Mr. Sport Husova 333 549 54 Police nad Metují 491543883 www.mr.sport.zde.cz Pell’s, Specialized, Schwinn, Mongoose, Haro
Sportiv Redpoint T. Čada Horní 13 549 57 Teplice nad Metují 491581042 www.redpintteam.cz Cannondale, Duratec, GT, Author, Specialized, Acstar 
Jízdní kola Frynta Jiří Na Úpě 520 551 01 Jaroměř 491810390 www.jkfjaromer.wz.cz Giant, GT, Specialized, Cannondale, Corratec, Rock Machine, Maxbike
Škýz s.r.o. Orlice 130 561 51 Letohrad 465622189 www.skyz.cz Author, Kelly’s, Mongoose
Cyklosport Dvořák J. M. Marků 46 563 01 Lanškroun 465323048 Author, Dema, Merida, Ocelot, Superior, Leader Fox 
Jan Jiráska Malé náměstí 338 561 69 Králíky 465631236 Author, Kelly’s, Wheeler
Cyklo-Hobby-Sport Třebovská 110 562 03 Ústí nad Orlicí 465525558 Author, GT, Wheeler, Fort
Cyklo prodej a servis Pavel Lustyk Na Štěpnici 1033 562 01 Ústí nad Orlicí 465526150 Acstar, Rock Machine, Leader Fox
Cyklo Janoušek Nádražní 763 564 01 Žamberk 465613120
Sport Prokopec Zdeněk Prokopec Hluboká 106 564 01 Žamberk 465614653 Author, Merida, GT, Apache, Superior 
Cyklosport Faltys Tyršovo nám. 294 565 01 Choceň 465472127 Author, Velamos
Donocykl Pražská 32/II 566 01 Vysoké Mýto 465420366 www.donocykl.cz
Cyklosport Bendl s.r.o. Náměstí 98/I 566 01 Vysoké Mýto 465424137 www.myto.cz/cyklo-bendl Author, Wheeler, Apache, Trek, Kelly’s, Gary Fisher



s
t
r
a

 n
a

13

w
w

w
.c

y
k
l.
c
z

 –
 e

le
k
tr

o
n

ic
k
ý
 a

d
re

s
á

ř 
m

a
lo

o
b

c
h

o
d

ů

Pro kvalitní nákup do správné prodejnyPro kvalitní nákup do správné prodejny
PRODEJNA DRUHÝ NÁZEV ULICE PSČ MĚSTO TELEFON www Nabízené značky kol
Cyklofořt Bezručova 18 568 02 Svitavy 461530858 Merida, Kelly’s, Superior, Acstar, Wheeler, Leader Fox 
Cyklo E.Z.O.P. nám. Míru 62 568 02 Svitavy 461541982 Author, Merida, RB, Norco
Dům sportu Stratílek Smetanovo nám. 91 570 01 Litomyšl www.stratilek.cz
Sepro-Cyklosport Marxova 7 571 01 Moravská Třebová 461100040
Bredy Sport Ing. Pavel Brettschneider nám. T. G. Masaryka 39 571 01 Moravská Třebová 461311721 Merida, Maxbike, Olpran, Dominátor , Galaxy, Anlen
Veloservis Beckovského 2045 580 01 Havlíčkův Brod 569431044
Highland Sport Vratislavovo nám. 98 592 31 Nové Město na Moravě 566615068 www.sportcentrumk2.cz Merida, Author
Spektrum Holas Dolní ulice 154 580 01 Havlíčkův Brod 569427038 www.spektrum-holas.cz Author, Wheeler, Merida
Petr Caska Kola Sport Mostecká 69 584 01 Ledeč nad Sázavou 569721383 www.kolaledec.cz Author, GT, Merida, Kelly’s, Apache
Jízdní kola Pavel Čech Husova 13 586 01 Jihlava 567331650 Merida, Giant, Rock Machine, Olpran, Ravo
Kola-Lyže-Servis Palackého 27 588 56 Telč
Highland Sport Palachova 2285/39 591 01 Žďár nad Sázavou 566620260 www.sportcentrumk2.cz Merida, Acstar
Cyklo Moravec Miroslav Moravec Wonkova 4 591 01 Žďár nad Sázavou 1 566625378 www.cyklomoravec.cz Author, Merida, GT, Kelly’s
Cyklo - Ski - Sport Jan Janíček Radnická 33/9 594 01 Velké Meziříčí 566521502 Author, Madison, Galaxy, Superior, Velamos
Pavel Doležal Prodej a opravy jízdních kol Vlkov 95 594 53 Osová Bitýška 566536824 Acstar, 4Ever, Apache, Dema, Superior, Anlen

600 00
Techsport s.r.o. OD Vágner Česká 16/18 602 00 Brno 544254181 www.kola-amulet.cz Amulet
Velo Hanák Křenová 56 602 00 Brno 543254623 www.velohanak.cz Author, GT
XCR Svorada sport centrum Špitálka 37 602 00 Brno 543254395 www.xcr.cz Svorada, XCR, Merida, Ravo, De Rosa, Trek, Duratec, Colnago, Pinarello, Gary Fisher 
Hobby Sport Veveří 38 602 00 Brno 541212748 www.hobbysport.cz Author, Cannondale, GT, Trek, Gary Fisher, Ravo, Specialized 
Tomáš Kočař Štefánikova 19 602 00 Brno 549243675 Merida, Mongoose, Schwinn, Amulet, Apache, Superior
RK Cyklos Jiráskova 49 602 00 Brno 541219182 www.rkcyklos.com Amulet, Scott, Ravo, Superior, Rock Machine, Leader Fox
Barnex s.r.o. Bratislavská 7 602 00 Brno 545245847 www.barnexsport.cz Superior, Apache
Cyklocentrum Vodní 13 A 602 00 Brno
Hape Sport Štefánikova 38 612 00 Brno 541214149 www.hape.cz Author, Felt, Trek, Specialized, Wheeler, Dema, Fort, Cinelli 
Pell’s spol. s. r. o. Slaměníkova 27 614 00 Brno 545242631 www.pells.cz Pell’s, Mongoose, Schwinn
Cyklosport Pavka Stejskalova 27 615 00 Brno 548539352 cyklopavka.wz.cz Acstar, Apache, Superior, Giant, Ravo, Amulet
Kola Šírer Vídeňská 106c 619 00 Brno 547212482 www.sirer.cz Author, Apache, Merida, Specialized, Superior, Šírer
Jízdní kola značková kola Pell’s Čichnova 1 624 00 Brno - Komín 541260402 Pell’s
Cyklosport Labus Hlavní 35 624 00 Brno 541260687 Author, Merida, GT
Extrem Sport Pálavské nám. 13 628 00 Brno 544212609 www.exsport.cz Kelly’s, Leader Fox, 4ever, Sprinter, Silence, Biria, Explorer
Cyklo Krmíček Vondrákova 635 00 Brno 602757508 krmicek.prodejce.cz Acstar, Kelly’s, Superior, Fort, 4Ever, Amulet, Apache, Dema, Leader Fox, Spyder 
Lasl Cyklo servis Větrná 6 635 00 Brno - Bystrc 603266559 www.volny.cz/cyklo-lasl Ravo, Amulet, Rock Machine, Acstar, Leader Fox
Cyklosport Stanislav Kříž Brněnská 664 02 Ochoz u Brna 164 544233349 Merida, Ravo, Superior, Apache, Leader Fox, Fort
Velsbike s.r.o. Česká 182 664 31 Brno - venkov 541211539 www.kola-online.cz
Cyklosport Veselovský Legionářská 324 664 34 Kuřim 541230439 www.cykloveselovsky.cz Author, Dema, GT, Leader Fox, Amulet, Rock Machine
Cyklosport Pavel Klepárnik Janáčkova 104 666 01 Tišnov 549412206 Author
PM Bike Petr Majkut Komenského 38 667 01 Židlochovice 6082202219 www.pmbike.cz Kelly’s, Dema, Pell’s, 4Ever, Leader Fox, Velamos, Acstar, GT, Schwinn, Mongoose
Bike Servis Kamil Jarmara Hakenova 27 669 02 Znojmo 515242608 4Ever, Dema, Modet, Spyder, Superior, Acstar
Cyklo Kučera Kovářská 11 669 02 Znojmo 515225618 www.kucera-zn.cz Author, Merida, Pell’s, Mongoose, Schwinn, Race Bike
Solido Třebíč s.r.o. Karlovo nám. 48 674 01 Třebíč 568842369 www.solidosport.cz Author, Merida, GT, Trek, Gary Fisher, Schwinn, Mongoose, Maxbike
Twinsport Jiří Štolpa Brněnská 49 674 01 Třebíč 568822192 www.twinsport.cz Specialized, Scott, Pell’s, Schwinn, Ravo, Apache, Dema, Fort
Tour Sport Jejkovská brána 3 674 01 Třebíč 568842741 www.shop-sport.cz Pell’s, Acstar, Leader Fox, Haro, Dema, CTM
Velo-Kabelka 1. Máje 123 676 02 Moravské Budějovice

Cyklo Veselka Salmova 9 678 01 Blansko 607666570 Mongoose, Apache, Schwinn, Anlen, Superior, 4Ever, Leader Fox, Dema, Acstar, Amulet, 
Specialized

Kola Novák Svitavská 2399/14c 678 01 Blansko 516419530 www.kolanovak.cz Author, Dominator, Apache, Felt
Cyklo Plus Roman Daněk nám. Míru 6 679 02 Rájec - Jestřebí 516433660 www.cykloplus.cz Merida, Felt, Amulet
Opravy jízdních kol Kassai Lubomír Masarykovo nám. 36 680 01 Boskovice 516452496 Merida, GT, Schwinn, Mongoose, Vedora
Bike Pro Marek Hynšt Masarykovo nám. 7 682 01 Vyškov 517348765 Dema, Felt, GT, Kelly’s, Haro, Superior
Sport Růžička Dukelská 8 682 01 Vyškov 517371707 Author, Scott, GT, Rock Machine, Mongoose 
Veus-Břetislav Usnul U jandovky 5 682 01 Vyškov 517333585 www.veus.cz Author, Schwinn, Wheeler, Mongoose, GT, Pell’s
Sport Růžička Sušilovo nám. 2 683 01 Rousínov 517371707 Author, Scott, GT, Rock Machine, Mongoose
Juvacyklo Sloupského 1197 686 01 Uherské Hradiště 572552833 www.juvacyklo.cz Author, Specialized, GT, Trek, Gary Fisher, Kelly’s, Dema
Petr Pehal jízdní kola Rybářská 155 686 01 Uherské Hradiště 572556320 www.kolapehal.cz Rock Machine, Apache 
Jízdní kola Stanislav Čihal Klicperova 1737 686 03 Staré Město 572542840  Kelly’s, Haro, Giant, Galaxy, Acstar, Anlen
ZAF velosport Hlavní 68 691 06 Velké Pavlovice 519428507 www.zaf.cz Author, Dema, Superior, Galaxy, Apache
Jízdní kola Josef Kropáč Masarykovo nám. 26 695 01 Hodonín 518341732 www.cyklokropac.cz Merida, Author, Kelly’s, Vertec, Kenzel
Cyklocentrum Dagmar Vallová a Petr Hynčica Velkomoravská 7 695 01 Hodonín 737380457 www.cyklocentrum.wz.cz GT, Kelly’s, Rock Machine, Mongoose
Kola Brablc Jízdní kola Zámecká 8 698 01 Veselí nad Moravou 518325717 www.kolabrablc.cz Author, Kelly’s, Leader Fox, Sundance, Schauf, Kettler 

700 00
Bike Sport Elena Vlaškovská J. Matuška 2 700 30 Ostrava-Dubina 603749071 Sprinter, Maxbike 

Opavel spol. s r.o. prodejna jízdních kol Horní třída 1457 700 30 Ostrava - Hrabůvka 596785981 www.opavel.cz Author, Kelly’s, Leader Fox, Pell’s, Mongoose, Schwinn, Acstar, Superior, Rock Machine, 
Vertec, Madison, Apache, Olpran, Velamos

Jízdní kola Nádražní 34 701 00 Ostrava
Yogi J. Blejchař Nádražní 37 702 00 Ostrava 596121941 www.yogi.cz Trek, Gary Fisher, Maxbike
Bag Bike Cyklosport servis Zborovská 5 702 00 Ostrava 1 603947671 www.bagbike.cz Merida, Sprinter
Bike Kram David Král Hlavní tř. 1063 708 00 Ostrava - Poruba 596925803 www.bikekram.cz Kelly’s, Author, GT, Pell’s, Amulet
Spurt Bicycle Hynek Folvarčný 28. Října 247 709 00 Ostrava 596625285 Merida, Dominator, Author, GT, Acstar, Galaxy, Amulet, Sundance, Superior 
Yogi J. Blejchař Přemyslovců 7 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 596635333 www.yogi.cz Trek, Gary Fisher, Maxbike
Cyklostaněk Čs. Armády 44 715 00 Ostrava - Michálkovice 603447274 www.cyklostanek.cz Author, Kelly’s
Kolac - Lacný  Frýdecká 430 719 00 Ostrava-Kunčice 603446660 Maxbike, Leader Fox, Sundance, 4Ever, Scott
Sport Klapka Těreškovové 2233 734 01 Karviná - Mizerov 596317777 www.sportklapka.cz Amulet, Ravo, Giant, Dema, Duratec
Cykloservis Apollo Čáslavská 243 735 81 Bohumín 596014415 Author, Favorit, Sprinter, Pell’s
Rizzi Velotrade Jiří Jahoda Dlouhá třída 23 736 01 Havířov 777827101 www.velotrade.cz Author, Kelly’s, Mongoose, Amulet, Galaxy, Leader Fox
Domino Sport Odboje 11 737 01 Český Těšín 558713200 Author, Trek, GT, Ravo
AZ Cyklo Lubomír Závorka Radniční 1243 738 01 Frýdek-Místek 558626119 www.azcyklo.cz Author, Merida
Jump Sport Frýdlantská 158 738 02 Frýdek-Místek 558639696 www.jumpsport.cz GT, Schwinn, Mongoose, Superior, Scott
Sport Vlastibor Konečný Kadlčákova 1507 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 558675900 www.cyklo-konecny.cz Author, Merida, Kelly’s
RO-Roubíčkovi Jarmila Roubíčková Frýdecká 435 739 32 Vratimov 596732328 Kelly’s, Favorit, Velamos
Tandem Rucki & Co. spol. s r.o. Komenského 812 739 61 Třinec 558332239 Merida, Scott, Superior, Author, Apache, Leader Fox, Explorer, Black Hawk 
Cyklo Plus Nový Jičín Gen. Hlado 22/722 741 01 Nový Jičín 556704715 www.4ever.cz 4Ever, Fort
Prorok Sport Masarykovo nám. 4,5 741 01 Nový Jičín 556707789 www.sport.prorok.cz Author, GT, Genesis, Mongoose, Acstar, Kelly’s
Cykloservis Kramoliš Komenského 377 742 01 Suchdol nad Odrou 556736890 Superior, Fort, Mongoose, Schwinn, 4Ever, Ravo, Acstar, Rock Machine 
Cyklo-Plus, Studénka Budovatelská 770 742 13 Studénka 556401556 www.4ever.cz 4Ever, Fort 
Šitavanc Sport Sokolovská 393 742 21 Kopřivnice 556802069 Apache, Superior, Merida, GT, Mongoose, Madison 
Cykloart Česká 318 742 21 Kopřivnice 556821624 www.cykloart.cz Author, Rock Machine, Giant, Kelly’s. Marin
2K Sport Odry Hranická 26 742 35 Odry 556731101 www.2k.cz Author, Merida, GT, Twister, Trek 
Jízdní kola Anna Rulíčková Slezské náměstí 23 743 01 Bílovec 556412263 www.cyklo-shop.cz Author, Kelly’s, Velamos, Favorit, Reta 
Cyklo Ski Sport Petr Marek Horní 119 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 606151042 Kelly’s, Trek, Maxbike, Vertec, Leader Fox, 4Ever
Cyklosport Mirek Prašivka Bezručova 1642 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 777651516 www.cmpsport.cz Author, Schwinn, Mongoose, Maxbike, KTM, Sprinter, Leader Fox

Opavel spol. s r.o. prodejna jízdních kol Nákladní 30 746 01 Opava 553623936 www.opavel.cz Author, Kelly’s, Leader Fox, Pell’s, Mongoose, Schwinn, Acstar, Superior, Rock Machine, 
Vertec, Madison, Apache, Olpran, Velamos

Cyklosport HaF Pekařská 21 746 01 Opava 553615528 Merida, Sprinter, Author, Gary Fisher, Trek, Wheeler
Miko Miroslav Kolář Kratochvílova 14 750 00 Přerov 581217155 www.miko-cycles.cz Author, Kelly’s, Superior, Fort
Helia Sport Žerotínovo nám. 24 750 00 Přerov
Šela Sport Aleš Procházka Jasínkova 2 750 00 Přerov 581206829 www.selasport.cz Author, Merida, GT, RB
R+J Cyklo Jaroslav Konečný Kramářova 19 750 02 Přerov 581259013 www.rj-cyklo.cz Rock Machine, Dema, Apache, Superior
Cykloservis-Tovačov Ehrlich Petr Podvalí 212 751 01 Tovačov 606939109 Author, Madison
Planet Bikes Radek Pala Záviše Kalandry 1419 755 01 Vsetín 604403514 Ravo, Norco, Specialized, Kona, Giant, Mongoose, Pell’s, Felt 
Jízdní kola Jasenická 1345 755 01 Vsetín 604895805 Amulet, Galaxy, Superior, Apache
Miroslav Tomaštík Cyklosport Dolní Jasenka 215 755 01 Vsetín 571413226 www.cyklosportvsetin.cz Author, Leader Fox, GT, Merida. Kelly’s, Galaxy, Mongoose, Schwinn
Prorok Sport s.r.o. Nádražní 32 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 571627290 www.sport-prorok.cz Author, GT, Genesis, Mongoose, Acstar, Kelly’s
RK Cyklos Náměstí 74 757 01 Valašské Meziříčí 571612000 www.rkcyklos.com Author, GT, Ravo, Haro, Merida, Leader Fox, Scott, Giant, Mongoose, Pell’s 
Kremel & Kremel Mostní 79 757 01 Valašské Meziříčí 571611088 www.kremel.cz Kelly’s, Galaxy, Vertec, Leader Fox
KCK Batman-Bike s.r.o. Krátká 4447 760 01 Zlín 577001257 www.kckbatmanbike.cz Author, Merida, Kelly’s, Wilier, Schwinn, Mongoose
BHC Sport Masarykovo nám. 421 763 12 Vizovice 732224178 GT, Spyder, Maxbike
Horsák - Sport volná zóna Svit Tř. T. Bati 760 01 Zlín 577522075 www.horsak.cz Merida, Kellys, Giant, Kona, Fuji, Schwinn, UMF, Leader Fox
Cyklo Elem Leoš Macík Tř. Tomáše Bati 56 760 01 Zlín 577210247 www.cykloelem.cz Author, Scott, Merida, Mongoose, Rock Machine, Pell’s 
Euro Bike s.r.o. Prodej, servis, půjčovna jízdních kol Komenského 223 765 02 Otrokovice 577938349 www.eurobike.cz Author, BH Bikes, Dema, Mongoose, Schwinn, Superior
Štrof Jan Vodní 52 767 01 Kroměříž 573334295 Author, Trek, Gary Fisher, GT, Kelly’s, Merida, Scott, Cannondale, Fort, Duratec 
BT Bike Sport Křižná 177 767 01 Kroměříž 573330939 www.btbikesport.cz Giant, Acstar, Ravo, Duratec, Felt, Mongoose, Schwinn
Bike Centrum Petr Štěrbík Nám. Míru 114 768 24 Hulín 573350091 www.bike-centrum.cz Dema, Rock Machine, Sprinter, Pell’s, Olpran, Dominator
Cyklosport-Bulis Obchodní ul. 1604 768 61 Bystřice pod Hostýnem 573379260 Author, Nakamura, Kelly’s, Genesis 
Ski-Cyklo Sport Roman Vávra Dolní 1404 768 61 Bystřice pod Hostýnem 573379640 Dema, Rock Machine, Olpran, Dominátor 
Vladimír Spáčil Sport Cyklo nám. E. Beneše 4 769 01 Holešov 573394918 Author, Ravo, Rock Machine, Galaxy, Anlen, Giant
Unite Cyklosport Malá 48 769 01 Holešov 573395300 Acstar, Dema, Felt, Kelly’s, Wheeler, Twister, KTM, Apache
Jízdní kola Němcová 8. Května 13 770 00 Olomouc 585225780 Race Bike, Author, Piranha
Merida Store Lafayetova 7 772 00 Olomouc 585204449 www.onroad.cz Merida
On Road Havelkova 3 771 01 Olomouc 585228849 www.onroad.cz Author, Merida, GT, Scott, Ravo
Jízdní kola Řehulka  Lazecká 83 772 00 Olomouc 585233148 Kelly’s, Sprinter, Anlen, Galaxy, Piranha, Olpran, Dominator
Helia Sport I.P. Pavlova 116 772 00 Olomouc
Bike Centrum Radim Kořínek Masarykova 46 772 00 Olomouc 585243220 www.bikecentrum.eu Superior, GT, Giant, Wilier, Cannondale, Ravo, Felt, Fort, Specialized
Lubomír Veselý Vego Ostravská 35 772 00 Olomouc 585313832 Dema, Galaxy, Acstar, Sprinter 
Pramos s.r.o. Dolní náměstí 44 772 00 Olomouc 585203429 www.pramoscyklosport.cz Kelly’s, Leader Fox, Rock Machine, Dema, Merida, Apache, Olpran, Dominator
Cyklo Sport Jaroslav Popelka U Parku 72 783 49 Lutín 585944449 Author, Pell’s, Marin, Madison, Condor
Pramos s.r.o. 8. Května 12 783 71 Olomouc 585222430 www.pramoscyklosport.cz Kelly’s, Leader Fox, Rock Machine, Dema, Merida, Apache, Olpran, Dominator
Pramos s.r.o. Palackého 10 784 01 Litovel 585342157 www.pramoscyklosport.cz Kelly’s, Leader Fox, Rock Machine, Dema, Merida, Apache, Olpran, Dominator
Jan Polách Polách a syn Žerotínova 1 787 01 Šumperk 583215770 4Ever, Fort, Kelly’s, Leader Fox 
Dama Sport J. Daňková Gen. Svobody 5 787 01 Šumperk 583213709 Author, MXM, Mongoose, Dama Spor 
Cyklo Moto Sport Martin Brokeš Žižkova 19 789 01 Zábřeh 583413650 Merida, Max Bike, Dema 
Hippo Cycles Marian Švec Nerudova 6 789 01 Zábřeh na Moravě 583414118 www.hippocycles.cz Superior, Dema, Rock Machine, Mongoose , Apache, Kelly’s, Schwinn, Pell’s
Denali Sport ČSA 9 789 01 Zábřeh 583411718 www.denalisport.cz Author, Trek, Scott , GT, Ravo
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PRODEJNA DRUHÝ NÁZEV ULICE PSČ MĚSTO TELEFON www Nabízené značky kol
Bike Sport Pavel Hampl Třebovská 14 789 85 Mohelnice 739082431 Merida, Dema, Felt, Giant, Ravo, Specialized, Mongoose, Norco, KTM
Jaroslav Kamler Cyklocentrum Zábřežská 21 789 85 Mohelnice 583430687 Author, Merida, Kelly’s, Superior, Apache, Rock Machine, GT, Leader Fox
Sportservis Tomšů Lipovská 101 790 01 Jeseník 584413712 Kelly’s, Piranha, Merida, Mongoose, Acstar, Scott 
Sportcentrum Zápeca Antonín Nám. Svobody 877 790 01 Jeseník 584411818 Author, Leader Fox, GT, Piranha, Trek 
SportMAX Zdeněk Hájek Karla Čapka 237 790 01 Jeseník 584411517 www.sportmax.jesenik.com Apache, Superior, Maxbike, Dema, Piranha
Velosport Chuděj Školní 52 790 01 Jeseník 584401160 Author, Merida, Trek 
Veloservis Jiří Šír Pionýrská 5 792 01 Bruntál 554718194 Author, Kelly’s, Dema, GT, Madison, Ravo
Sport Centrum Mikeš Miloslav Hruška Okružní 13 792 01 Bruntál 49564978 Galaxy, Anlen
Sport Petr Petr Chovaniok Nám. ČSA 9 793 95 Město Albrechtice 554652515 Kelly’s, Favorit
Bike Sport Jan Zmuda Nám. Hrdinů 10 794 01 Krnov 603514360 Rock Machine, Pell’s
Bivak sport BERKNER Hlavní náměstí 14 794 01 Krnov 554615912 www.berkner.cz Kelly’s, GT, Leader Fox
Pramos s.r.o. PRIOR Dukelská brána 7 796 01 Prostějov 582345217 www.pramoscyklosport.cz Kelly’s, Leader Fox, Rock Machine, Dema, Merida, Apache, Olpran, Dominator
Jízdní kola Pavel Dočkal Koželuhova 8 796 01 Prostějov 582330544 Superior, Galaxy, Apache, Twister
Mystic Bike Martin Mnich Plumlovská 32 796 01 Prostějov 582337697 www.mysticbike.cz GT, Merida, Mongoose, Schwinn
Šmídové-Krmčář-“Ricardo“ Plumlovská 89 796 01 Prostějov 582344467 Author, Schwinn, Mongoose, Superior, Dema, Amulet, Rock Machine , Kelly’s, Fort

SLOVENSKO
Wika Bike Vysoká 28 811 06 Bratislava
Zanzo Bike a Ski Sport Marianska 6 811 06 Bratislava
Bicykle Sport Servis Trojičné nám. 3 821 06 Bratislava 02/40201602 www.sportservis.sk Dema, Kelly’s, Author, Merida, GT, Superior, Trek, Gary Fisher, Cannondale
Zanzo Vlčie Hrdlo 20 821 07 Bratislava
Kaktus Bike Molecová 4 841 04 Bratislava 02/65423273 www.kaktusbike.cz Specialized, Merida, Author, Kona, Trek, Giant
Tasso s.r.o Petr Prívara Vlčie hrdlo 22 821 10 Bratislava
Free Bike Odbojárov 5A 831 04 Bratislava
VZ Sport Vladimír Dostál M.Marečka 8 841 07 Bratislava
AGF Invest s.r.o. Balkánska 123 851 10 Bratislava
Bicykle OD Jednota Balkánská 123 851 10 Bratislava
Dema Bella & Kubíček Dlhá 248/3 905 01 Senica 0802/517740 www.dema.sk
R. Palanský Vajanského 292/2 906 13 Brezová pod Bradlom
Cyklocentrum Pažite 436/4 907 01 Myjava
Cyklo 1 Božík Peter Kubranská 10 911 01 Trenčín 032/7440156 Merida, Kelly’s, Trek, Vector, Leader Fox 
Aries Šport 28. Októbra 2 911 01 Trenčín 1 0326522306 Author 
Belve 22 Bikes Palkovičova 5 915 01 Nové Mesto n. Váhom
Rival bike & board Hviezdoslavova 20 915 01 Nové Mesto n. Váhom 032/7712936 Author, Kelly’s, Trek, Dema, GT, Mongoose, Felt, Leader Fox
Yadrobike Dibrovova 239 916 01 Stará Turá 032/7764011 Vector, Leader Fox, CTM, Amulet, Piranha, Merida, Dema, GT 
Bicykle Petr Privara Okružná 5 817 01 Trnava
Cyklocentrum Karol Lipovský Rybníková 15 917 00 Trnava
Hobby -Cykloservis Pribinova 49 920 01 Hlohovec
Bike Centrum Petrík Vojenská 2 934 01 Levice 036/6314312 Kelly’s, Merida, Trek, Vedora, Kenzel
Cyklo - Servis Šport Hlavná 34 943 01 Štůrovo
Bicy Sport SNP 121 942 01 Šurany
Piko Mešťanská 3018 945 05 Komárno 0819/7731390 Author, Giant, Kelly’s, Dema, Credat, Leader Fox, Merida
Velo Sprint Original Bike Shop Damborského 7 949 01 Nitra 037/6525472 www.velosprint.sk Haro, Norco, Trek, Giant, Specialized, Kona, GT, RB
Šport Centrum Krajčík Nám. M.R. Štefánika 6 955 01 Topolčany
Authority Nádražná 1017 958 01 Partizánske 1
Tiko Sport Bystrický rad 960 01 Zvolen
Cyklo Havrila Bratislavská 26 900 46 Most při Bratislave
Cyklosport Sitora Štefánika 24/2 965 01 Žiar nad Hronom
Fit Sport Košovská 14 971 01 Prievidza
H-Sport Katarína Hajzlerová Mierova 86 972 47 Oslany
Yannick Šport s.r.o. Dolná 9 974 01 Banská Bystrica
Arsenal - Bicykle Horná 17 974 01 Banská Bystrica 048/4154193 Author, Kelly’s
SK Profi Bike Dolná 7 974 01 Banská Bystrica
Bike Sport Vladimír Kysucky Šturova 2 977 01 Brezno
KVK Cyklošport Rázusova 35 977 01 Brezno
Cyklomarket Hlavna 12 986 01 Filakovo
Velo Sprint Original Bike Shop A. Kmeťa 1 010 01 Žilina 041/5624183 www.velosprint.sk Haro, Norco, Trek, Giant, Specialized, Kona, GT, RB
W&W Sport Ottova 1 010 01 Žilina
Cykloservis Belo M.R. Štefánika 017 01 Považská Bystrica
Bike Servis Centrum 18/23 017 01 Považská Bystrica 424324349 Merida, GT, Scott, CTM, Dema, Schwinn
Cyklo Šatka Treinčianská 195 019 01 Ilava
Bicykle Petr Privara Pribinova 1946 022 01 Čadca
Kasko s.r.o. Slobody 1075 022 01 Čadca
Itoca Šport Štúrova 2 031 01 Liptovský Mikuláš
Itoce Šport Štúrova 2 031 03 Liptovský Mikuláš
Jozef Javorka Podhora 7 034 01 Ružomberok
Šport Mix Po’lná 39 034 01 Ružomberok
Max Šport 29. Augusta 8 036 01 Martin 0842/4221658
Max Šport Priekopska 76 036 08 Martin 8 043/4221685 Trek, Scott, Felt, Giant, GT, Cannondale 
Šport Markovič Shimano Servis Centrum M.R. Štefánika 6 036 01 Martin 043/4223000 www.sportmarkovic.sk Author, Vedora, Giant
Toly Mlynská 19 040 01 Košice
Cyklosport OD Terasa Tr. SNP 88 040 11 Košice
Yannick Šport s.r.o. Letná 77 052 01 Spišská Nová Ves
Stanley Bike Sport Štefánikova 14 058 01 Poprad
Rabatin Shimano Service Center Zdravotnícka 1 058 01 Poprad
Horal Alto Slovakia Hviezdoslavova 270 059 21 Svitavy
Bicykle Hlavné nám. 60 060 01 Kežmarok
Cyklosport Kamil Makel Osloboditelov 83 071 01 Michalovce 566431064 www.cyklosport.sk Dema, Kelly’s, Author, merida, Trek, GT
Velomet Ivan Macík Hlavná 79 080 01 Prešov 1

Tvrdá anodizace sice vydrží hodně, ale 
stírat nečistoty neustále se na pístnici 
kupící je pro těsnicí a stírací „O“ krouž-

ky náročná práce. Značka Specialized proto 
nabízí jako ochranu proti nečistotám plasto-
vý blatníček. Kdo však chce ušetřit a nehledí 
tolik na perfektní design, může ho jednodu-
še vyrobit. 

Poslouží nám stará PET lahev, nejlépe 
z tužšího plastu. Na objemu nezáleží, pod-
le něj bude blatníček přiměřeně široký. My 
jsme použili jeden a půllitrovou lahev. Z ní 
jsme ustřihli zhruba polovinu vertikálně 
a dále jsme odstřihli vrchní úzký díl s hrdlem 
a spodní čtvrtinu s dnem. Výsledný tvar by 
měl přesně zapadnout do oblouku kované-
ho ramene přepákování k tlumiči. 

SamodomoSamodomo
Jestli jste si mysleli, že zahálíme a nepřipravili jsme 
si žádný další nápad pro šetřílky a domácí kutily, tak 
to jste na omylu. Tentokrát máme něco pro majitele 
celoodpružených kol, speciálně biků Specialized. Bláto 
odstřikující od zadní pneumatiky směřuje totiž přímo 
na pístnici jejich tlumiče.

Při stříhání je dobré využít pro-
hloubení na těle lahve, které pak 
plast lépe usadí ke kruhové stěně 
přepákování. Je-li velikost a tvar 
budoucího „blatníčku“ odpovídající, 
stačí udělat v dolní části na každé 

straně dva malé otvory nad sebou, asi tři cen-
timetry vzdálené, kterými protáhneme plasto-
vý stahovací pásek. Pásek potom utáhneme 
kolem bočních ramen zadní stavby, blatníček 
vystředíme a pásky dotáhneme napevno. 

Pak stačí jen zaštípnout přesahující kon-
ce a účinná ochrana tlumiče je na světě. 
Tento blatníček spolehlivě funguje a vydržel 
celou zimu i v těžkém bahně bez problémů. 
Do sedlové trubky netluče ani při chodu 
tlumiče nadoraz, jen náhodná větev nebo 
kopnutí nohou jej můžou trochu vychýlit ze 
správného směru. Nicméně plast je dosta-
tečně poddajný a odolný. Takže jestli tento 
nápad využijete, určitě svému tlumiči ulevíte. 
A nezapomeňte zbytky lahve dát do kontej-
neru na plasty k recyklaci. (už)

Nejde o žádnou novou metodu výroby rámů, jak by se z ná-
zvu mohlo zdát, ale o test karbonové minipumpy RavX. I přes 
jednoduchost upevnění některých pumpiček pod košík na bi-

don se totiž najdou cyklisté, kterým tam prostě pumpička vadí a hle-
dají co nejmenší provedení, které by se jim vešlo do kapsy dresu. 

Kapesní pumpa, to je přesná charakteristika minihustilky 
RavX Dual X Pro, která nemá držák na rám. 

Základem jejího těla je vnitřní píst v plastovém provede-
ní, který zajíždí do vnějšího obalu, který je z karbonu a je 

opatřen duralovými vložkami se závitem, aby šel celek 

bezpečně sešroubovat dohromady. Celou 
pumpičku tak lze po delší době pohodlně 
rozebrat a promazat. 

Průměr vnějšího těla pístu je 30 mm, cel-
ková délka pumpičky pak 170 mm při hmot-

nosti 142 gramů, takže je to opravdu drobeček. 
Na píst je našroubována hlava pro dva ventily, takže je vybavena 
otvorem pro autoventilek i pro galuskový ventilek. Samozřejmostí je 
duralová jisticí páčka, která hlavici na ventilku při pumpování zajistí. 

Oba ventilky mají pro převoz ochranný gumový kryt. Vzhledem 

k většímu průměru pístu je na konci rukojeti tlačítko, 
které přepíná mezi režimem huštění ve velkém objemu 
a mezi huštěním na vysoký tlak. Celý princip spočívá v gumové kulič-
ce pod tlačítkem, která otvírá vnitřní komoru v pístu. 

Při huštění jsme nejprve museli hledat vhodný úchop pumpičky, 
abychom mohli pohodlně foukat. Její krátké tělo tvořící zároveň ruko-
jeť sice nenabízí extra komfortní úchop, ale po chvilce jsme si zvykli. 
Stačí jen držet hlavici zapřenou zepředu jednou rukou a tělo samo-
zřejmě druhou. I přes hladké karbonové tělo se píst drží dobře díky 

výraznějšímu koncovému osazení plastovou 
maticí. Zajištění na ventilku je díky velké páčce 
dostatečné. 

Huštění prázdné duše jsme samozřejmě 
provedli při nastavení pro velký objem, což bylo 
srovnatelné s většími hustilkami, ovšem s při-
bývajícím tlakem v duši už bylo třeba vyvinout 
výrazně vyšší sílu. Stačilo ale přepnout na režim 
pro vysoký tlak a huštění šlo najednou velmi 

lehce a duši jsme natlakovali opravdu natvrdo. 
Maximální dosažitelný tlak je podle výrobce až 120 psi. Dual X 

Pro hodnotíme jako dobře provedenou minipumpu s výkonem vhod-
ným i pro silniční kola. Pohodlnost ovládání je pak přímo úměrná 
její velikosti. Cena 770 korun pak vzhledem k použití karbonu zcela 
odpovídá. (už)

velikost, přepínání výkonu, 
univerzální hlava

úchop

Shimano chce mít vždy v rukávu něco 
NEJ, tentokrát je to nejlehčí dynamo-
náboj na světě. Hmotnost tohoto 

předního náboje s integrovaným dyna-
mem je 490 gramů, čímž je podle výrob-
ce určen i pro sportovní kola. Pro porov-
nání, předchozí provedení DH-3N71 vá-
žilo 655 gramů, výrobce tedy inovovaný 
náboj odlehčil o 165 gramů.

Náboj, jenž bude na trhu od října 
2007, se bude vyrábět ve verzích 6V/3W 

a 6V/2,4W. Tělo náboje má leštěnou povr-
chovou úpravu s dvojitou anodizací, osa je 
vybavena rychloupínákem. V nabídce bu-
dou varianty pro 32 i 36 drátů. 

Provedení ložisek i jejich utěsnění od-
povídá sportovní třídě klasických nábojů 
Shimano, měla by tedy být zaručena veli-
ce dobrá životnost i při vysokém zatížení. 
Extra nízký odpor, jenž je pro dynamo-ná-
boje Shimano charakteristický, je předur-

čuje pro trénink za snížené viditelnosti, 
takže se v tomto případě nejedná jen 
a pouze o doplněk pro městská nebo 
turistická kola.

(kad)

Nejlehčí na světě!Nejlehčí na světě!

Foukání karbonem
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Individual Racing Concept, ve zkratce 
IRC, to je nový počin značky Triexpert 
pro letošní rok. Pod tímto názvem 

se skrývá nejen zcela nový rám, jenž 
je ve své podstatě výrazně zdokonale-
ným úspěšným typem Cobra, ale slovo 
Individual znamená možnost úpravy ne-
jen geometrie, ale především designu 
podle přání konkrétního zákazníka. 

Typ IRC je totiž společným dílem 
značky Triexpert a známé-
ho designového studia B2, 
které vtisklo tomuto kolu 
nejen jeho podobu, ale zá-
roveň se bude snažit spl-
nit požadavky zákazníků 
na určitou grafickou úpra-
vu designu. S typem IRC 
tak budete mít rozhodně 
originál, neboť kromě vol-
by libovolných barevných 
kombinací můžete do de-
signu nechat zakompono-
vat vlastní grafické prvky 
s různými motivy, případ-
ně i loga sponzorů.

IntegRaCe u IRC
Celokarbonový rám modelu IRC ne-

spoléhá na v současnosti nejběžnější 
monokokovou konstrukci, jednotlivé 
karbonové trubky jsou zasazeny a za-
lepeny do karbonových spojek. Dural 
u tohoto rámu najdeme pouze u patek 
a u spojky se středovým pouzdrem. 
Maximální pevnost spojů, tedy co nej-
lepší rozložení sil v místě zasazení tru-
bek do spojek, zajišťuje kruhový profil 
konců trubek. 

S tvarováním průřezů jednotlivých 
trubek se pracovalo pouze v jejich 
středových partiích. U horní a spodní 
trubky vychází profilace z trojúhelníku 
se zakulacenými vrcholy. Karbonové 

spojky jsou hodně mohutné, to samé 
platí o průřezu jednotlivých trubek. 
Vzhledem k optické robustnosti před-
ního rámového trojúhelníku se zadní 
stavba tváří trochu subtilně, zvlášť to 
platí v případě relativně úzkých, výraz-
ně prohnutých podsedlových vzpěr. 
Spodní ramena zadní stavby využívají 
jasně patrné horizontální zploštění, mají 
tedy funkci jakési „planžety“, která má 
navýšit schopnost zadní stavby praco-
vat, a tedy pohlcovat otřesy.

Zcela zásadní je u rámu IRC prove-
dení sedlové trubky, která svou délkou 
zároveň supluje i sedlovku. Toto řešení 
je použito především pro snížení hmot-
nosti a schopnost „sedlovky“ lépe po-

hlcovat otřesy. Navýšení atraktivity rámu 
je v případě integrované sedlovky také 
neoddiskutovatelné.

Celková hmotnost rámu IRC je ve ve-
likosti L pouhých 1 200 gramů, což je 
vzhledem k faktu, že je to hmotnost i se 
sedlovkou, tedy pouze bez jejího zám-
ku, opravdu nízká hodnota.

Pokud se ovšem obáváte integrova-
né sedlovky, ať už z důvodu případné 
chyby při nastavování posedu či kvů-
li horší prodejnosti takového rámu, jsou 
tyto obavy zcela zbytečné. Při dolaďo-
vání posedu lze pracovat s podložkami 
v zámku sedlovky, čímž dochází k jeho 
celkem výraznému vertikálnímu posu-
nu. Velkou výhodou je ale kruhový profil 
celé trubky. Ten zaprvé umožňuje „sed-
lovce“ lépe pohlcovat otřesy a zadruhé 
je možné i úplné odříznutí prodloužení 
sedlové trubky bezprostředně nad rá-
movou spojkou. Tím z typu IRC vytvo-
říte klasický rám, do něhož lze vsunout 
běžnou sedlovku. Vnitřní povrch sedlo-
vé trubky je na tuto možnost připraven. 
Stačí tedy pouze na konec trubky na-
sunout stahovací objímku a rám je bez 
problému použitelný i pro jezdce s vý-
razně odlišnými tělesnými proporcemi.

Přední vidlice je celokarbonová a cha-
rakterizuje ji poměrně mohutná korunka 
a výrazně zploštělé nohy s podélným 
žlábkem.

Cena rámu IRC, která zahrnuje i před-
ní vidlici, zámek sedlovky a především 
lak na přání, je 38 000 korun. Vybírat 
je možné z celé řady osazení, tedy sad 
nebo třeba zapletených kol. Se sadou 
Shimano 105 je maloobchodní cena 
63 333 korun, naopak námi testovaný, 
luxusně osazený kousek se vyšplhal 
na částku 145 000 korun. V případě 
kompletního kola získá zákazník i dres 
Triexpert v ceně a podle konkrétního 
osazení také jeden, dva, případně i tři 
roky servisu zdarma.

Lehce a pohodlně
S osazením komponenty Campagnolo 

Record skombinovanými s karbonový-
mi klikami Triexpert, rovněž karbonový-
mi brzdovými čelistmi Tektro a luxusní-
mi koly Campagnolo Shamal byla hmot-
nost kompletního kola bez pedálů 6,95 
kilogramu, a to ve velikosti L. Již tento 
fakt společně s tuhými a zároveň velice 
lehkými koly Shamal se promítl do leh-
kosti jízdy a solidní akcelerace. 

Geometrie je dostatečně živá a kolo 
se svou charakteristikou řadí k vyloženě 
závodním. Výborná ovladatelnost ale 
není vykoupena nadměrnou živostí či 
dokonce nestabilitou, poměr mezi ovla-
datelností a ochotou k držení přímého 
směru je zde dobře namíchán. Torzní 
tuhost rámu patří k průměru, vyloženě 
silový jezdec pocítí v kopcích či při ná-
stupech lehké kroucení oblasti středu. 

Tuhost rámu ale nehodnotíme jako je-
ho slabinu, zvlášť přihlédneme-li k nabí-
zenému komfortu. Jízdní pohodlí je zde 
totiž na vysoké úrovni, konstrukce zadní 
stavby při jízdě dokazuje svou promyš-
lenost. Útlé prohnuté podsedlové vzpě-
ry a zploštělá spodní ramena dovedou 

pohlcovat značnou část otřesů, které by 
jinak v plné míře přecházely na jezdce. 
A svou nezastupitelnou úlohu v tom-
to ohledu hraje i sedlovka, respektive, 
přesněji řečeno, prodloužená sedlová 
trubka. A na pohodlí rámu neubrala 
ani vyloženě tvrdá kola Campagnolo 
Shamal.

Díky vysokému komfortu u zadní čás-
ti kola se zdá být předek, tedy přední 
vidlice, v lehkém nepoměru. I ona sa-
mozřejmě díky své celokarbonové kon-
strukci solidně „pracuje“, ale zadek kola 
se zdá být při jízdě po nekvalitním povr-
chu přece jen ještě komfortnější.

Příjemným překvapením se staly 
karbonové kliky Triexpert s převodníky 
Compact. Tyto kliky jsou dokonce lehčí 
než model Shimano Dura Ace, přitom 
díky široké ose integrované do pravé 
kliky a celkem vysokému průřezu je je-
jich tuhost ve své kategorii nadprůměr-
ná. Tvarově vydařená jsou i plochá kar-
bonová řídítka Edge, která se příjemně 
drží, vyloženým šperkem je pak stejno-
jmenný celokarbonový představec. 

a Úhel hla vy     74,0°
b Úhel sed lo vé trub ky    71,5°
C Hor ní rá mo vá trub ka   573,8 mm
 Horní trubka vodorovně   590,0 mm
D Délka sedlové trubky   585,0 mm
 Sedl. trubka + sedlovka   835,0 mm
E Délka zadní stavby   409,0 mm
F Rozvor   990,9 mm
G Hlavová trubka   198,0 mm

Technická specifikace:
Rám: Carbon IRC
Vidlice: celokarbonová Triexpert
Kliky: Triexpert Carbon Compact
Přehazovačka:  Campagnolo 

Record
Přesmykač: Campagnolo Record
Řazení:  Campagnolo Record 

– ErgoPower
Brzdy: Tektro Quartz carbon
Kola: Campagnolo Shamal
Kazeta:  Campagnolo Record 10s 

12–23
Řídítka: Edge carbon
Představec: Edge carbon
Sedlo: Selle Italia SLR
Pláště: Vittoria Open Corsa Evo 23
Pedály: X-Pedo
Váha: 6,95 kg (bez pedálů)
Cena: 145 000 Kč
Rámový set: 38 000 Kč

vysoký jízdní komfort, nízká 
hmotnost, individuální design průměrná tuhost rámu

IRCIRCIRC
TriexpertTriexpert

Bikové nášlapné pedály Exustar PM25-SL sází na klasickou 
a lety prověřenou koncepci s dvojicí zarážek a maximálně 
otevřeným mechanismem. Tělo pedálu je u modelu s pří-

domkem SL vyrobeno z magnesia, uvnitř se na zapouzdřených 
ložiskách otáčí CNC osa z chrom-molybdenové oceli. 

Osa je důkladně utěsněna proti vniknutí nečistot a vody do lo-
žisek. Pro montáž pedálů nelze použít klasický plochý klíč č.15, 
tento úkon se provádí 8mm imbusovým klíčem. Přístup k ložis-
kům a následné vyjmutí osy umožňuje šroubovaná duralová 
vnější krytka. Ocelové výkyvné zarážky fungují jako kolébka, 
jsou tedy protaženy a zároveň tvoří opěru špičce kufru na opač-
né straně pedálu. Odpor při vypínání kufru z pedálu lze seřídit 
pomocí šroubků předpětí pružiny.

Hmotnost pedálů Exustar PM25-SL je 250 gramů, což je 
vzhledem k ceně 1 740 korun překvapivě nízká hodnota. Pokud 
budete chtít ještě odlehčit, můžete sáhnout po tomtéž modelu 
s přídomkem Ti. Hmotnost páru těchto pedálů s titanovou osou 
je 210 gramů při ceně necelé tři tisíce korun. Naopak základním 
modelem této řady pedálů je typ PM-25 za necelých jedenáct 
set korun s hmotností páru 270 gramů.

Pro všechny jmenované modely je typické také luxusní balení 
v ploché krabičce s vnitřním sametovým (flockovaným) pota-
hem. (kad)

Exustar PM25-SL
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V největším bikeparku na světě 
Whistler v Britské Kolumbii (Kanada) 
se naučí jezdit na kole každý díky 
propracovanému systému výuky 
i bezpečným trailům

Alpské horské silnice nabízí kvalitní trénink. Ne nadarmo se na nich jezdí 
nejtvrdší závody světa Tour de France a Giro d’Italia

Pohled na klikatící se silnici do slavného průsmyku Col du Galibier, jeden z nejnáročnějších výjezdů na Tour de France

Kam se vydat
Cyklistika je jednou z nejrozšířenějších 

rekreačních aktivit a dá se provozovat 
prakticky kdekoli. Nebudeme se samo-
zřejmě zabývat extrémními podmínkami, 
jako je sníh či vyprahlé pláně pouští, kde 
se sice také pořádají cykloakce, ale těch 
se zúčastňuje pouze mizivé procento 
populace. Zaměříme se hlavně na nej-
oblíbenější destinace, které jsou dobře 
dostupné a přináší zaručeně kvalitní 
podmínky pro cyklistiku. 

– Alpy
Prakticky celá Evropa je dostupná 

pozemními prostředky, tedy autem, vla-
kem, busem či po vlastní ose, tedy na 
kole. Existují však i ostrovy, kam je mož-
né se dopravit pouze lodí či letecky. Pro 
našince je jednoznačně nejzajímavější 
nejbližší okolí, pokud nebudeme počí-
tat Slovensko, tak tedy alpské země. 
Rakousko, Itálie, Švýcarsko, Neměcko 
či Francie nabízí vyžití všem cyklistům. 
Silničáři tam najdou hladké silničky jak 
ve vysokých horách, tak i v údolích s mír-
ným sklonem podél řek, pro cykloturisty 

jsou připraveny stovky a stovky kilome-
trů cyklostezek, bikeři si zajezdí na ne-
konečných lesních singletracích všech 
sklonů a zkrátka nepřijdou ani freerideři, 
pro něž je postavena spousta bikeparků. 
Celé Alpy jsou od našich hranic zhruba 
v rádiusu 1000 km, takže ideální je – po-
kud nepočítáme jízdu po vlastní ose – vy-
dat se na cestu autem, vlakem či využít 
služeb cestovních kanceláří. 

Infrastruktura alpských zemí je prak-
ticky dokonalá, kromě dobré silniční do-
stupnosti je zde i kvalitní síť ubytování 
ve všech cenových relacích od nejlev-
nějších kempů až po luxusní pětihvěz-
dičkové hotely s veškerým komfortem. 
Asi nejoblíbenějším způsobem ubyto-
vání jsou horské penziony, které v zimě 
počítají s lyžaři a v létě jsou připraveny 
na cyklisty. Cena za noc se podle typu 
a luxusu ubytování pohybuje zhruba od 
pěti set korun výš. Dopravní dostupnost 
je výborná kvalitní sítí silnic i železnic. 

– jižní Evropa
Celá jižní Evropa od Portugalska 

a Španělska přes jižní Francii, Itálii až 

Cestování s kolem
Každý cyklista někdy dojde 
k závěru, že ho krajina 
v okolí domova již nemá 
čím překvapit a začne se 
pídit po tom, kam s kolem 
vyrazit dál. Možností je 
na celé planetě bezpočet, 
stačí se jen rozhlédnout 
po internetu, časopisech, 
katalozích cestovek či 
naučných dokumentech. 
Když už si tu kterou 
destinaci vybereme, je 
třeba se také rozhodnout 
pro způsob, jak se tam 
dostat. V tomto tématu 
se tedy budeme věnovat 
cestování s kolem do 
zahraničí. 

po Chorvatsko je již v rádiusu 1000 až 
2000 km. V této části světa bude daleko 
větší jistota slunečného počasí a také 
mnohem tepleji. Proto se vyplatí na jih 
vydat spíše na začátku sezóny, kdy se 
zde teploty pohybují mezi 10 a 25 stup-
ni. Toho využívají hlavně závodníci k na-
jíždění jarních kilometrů v teple.

K nejoblíbenějším destinacím patří 
Kanárské ostrovy, které leží v Atlant-
ském oceánu na úrovni severní Afriky, 
Andaluzie v jižním Španělsku, ostrovy 
Středozemního moře Mallorca, Korsika 
a Elba, Itálie od Toskánska na jih či celé 
Chorvatsko od Istrie až po Makarskou. 
Pro cyklisty je asi nejlépe vybavena 
Mallorca, kde jsou stovky kilometrů 
horských silnic a tak sem jezdí tradičně 
nejvíc závodníků. Za celkem přijatelný 
peníz se v těchto zemích dá sehnat uby-
tování v řetězcích hotelů, které mimo 
hlavní sezónu nabízí cyklistům kvalitní 
zázemí pro trénink včetně relaxačních 
a regeneračních zařízení. 

Ostrovy však logicky nejsou dostup-
né autem, takže v úvahu přichází buď 
kombinace s lodním trajektem, či mno-

hem jednodušší letecká přeprava. Ta 
je sice rychlejší, ale cyklista se bude 
potýkat se dvěma problémy. Jednak 
s přepravou kola letadlem a dále nut-
ností zařídit si na místě nějaký způsob 
přepravy. Nabízí se buď půjčovna aut, 
místní přepravci či organizovaný zájezd 
s cestovní kanceláří. 

V létě je možné se vydat na speciál-
ní kombinovaný zájezd do Jaderského 
moře, kde jsou velmi oblíbené tzv. kolo-
lodi. Do Chorvatska se dojede autobu-
sem či vlastní dopravou a pak se nalodí 
i s koly na loď, která slouží jako zázemí. 
Přes den se vždy projede nějaká trasa 
vnitrozemím či po ostrovech a loď mezi-
tím dopluje i s věcmi do dalšího přístavu. 
V noci pak loď slouží jako ubytování. 

– severní a západní Evropa
Velkým lákadlem je pro cyklisty se-

verní část Evropy, od rozeklaných po-
břeží francouzské Bretaně přes tajupl-
nou Anglii a Skotsko, rovinatý Benelux 
až po přenádhernou, ale chladnou 
Skandinávii. Tyto země jsou v rádiusu 

600 až 3000 km, autem je totiž možné 
dojet až k severnímu polárnímu kruhu. 
Sever je však celkem nevyzpytatelný co 
se týče počasí. Klidně může být tepleji 
než u nás, ale zároveň může celý zájezd 
propršet a teploty nezřídka v noci klesají 
podle nadmořské výšky i rovnoběžky 
až k bodu mrazu. Je třeba také počítat 
s daleko větší finanční náročností, neboť 
například norské kempy nepatří k nej-
levnějším, stejně tak i jako jídlo a pití. 

– východní Evropa
Ani návštěva zemí bývalého východ-

ního bloku není science fiction, mezi ob-
líbené destinace patří díky své panen-
ské přírodě Zakarpatská Rus a Ukrajina. 
Rusko jako takové zatím pro cyklisty 
není zrovna nejpřitažlivější zemí, ovšem 
jeho rozloha skýtá nezměrné množství 
přírodních krás, takže ukáže čas, zda 
tam začnou houfně jezdit právě cyklisté. 
Rusko je díky své rozloze dostupné spíš 
letecky než autem, a také cestování na 
vlastní pěst nemusí být kvůli obrovským 
rozlohám a nedokonalé infrastruktuře 
procházkou růžovým sadem. Ovšem 
hory jako Kavkaz či Pamír jistě nabíd-
nou vynikající vyžití hlavně terénním 
cyklistům při objevování nových cest.

– Zámoří
Severní Amerika či Austrálie jsou nej-

oblíbenější zámořské destinace, zato 
v Africe či Asii bychom místa, kam by se 
našinec vydal za dobrodružstvím v sed-
le kola, spočítali na prstech jedné ruky. 
Samozřejmě, že několik našich dob-
rodruhů – Víťa Dostál či Michal s Lucií 
– projeli na kole celý svět a tak se ne-
vyhýbali ani těmto kontinentům, ale toto 

téma by mělo spíš pomoci s výběrem 
dovolené na kole. 

Nejlepší zámořskou destinací bude 
bezesporu severní Amerika, kde je po-
dobně jako v Alpách prakticky dokonalá 
infrastruktura cest, ubytování různých 
cenových hladin i servisní síť. Mezi nej-
zajímavější destinace v USA bezesporu 
patří teplejší státy jako Kalifornie (kde 
také vzniklo horské kolo), Utah, Arizona 
či Colorado. Většina zájezdů cestovních 
kanceláří bude směřovat právě do těchto 
zemí, neboť je tam největší koncentra-
ce národních parků a cyklistických tras. 
Jedním z nejkrásnějších míst pro horská 
kola vůbec je Britská Kolumbie v Kana-
dě, kde leží i největší bikepark na světě 
– Whistler.  Neumíme si představit, že by 
se v dnešní době někdo do Kanady vy-
dal z Evropy po moři, takže opět jasně 
vede letecká doprava. Do Kanady se na 
kolo vyplatí vydat spíše v létě, neboť tam 
panuje krásně teplé počasí a během jed-
noho dne je možné si zajezdit ve třítisí-
cových horách i smočit zpocené tělo ve 
vlnách Tichého oceánu. V zimě je tady 
však opravdu zima, o čemž svědčí i plá-
novaná zimní olympiáda v roce 2010. 

Pro ty cyklisty, kteří nemají zimu rádi, 
připadá v úvahu jižní polokoule, hlav-
ně pak Jihoafrická republika, Austrálie 
a Nový Zéland. Nádherná krajina těchto 
zemí je totiž v době, kdy je u nás zima, 
v plném proudu léta a tak i zaslíbená 
cyklistice.

Při plánování cesty do některé ze 
zámořských zemí je však třeba počítat 
s daleko větší finanční náročností, pou-
ze cena letenky bude v řádu desítek ti-
síc korun. Do USA, Kanady či Austrálie 
je také nutné si vyřídit vstupní víza. 

Jak se tam dostat
V předchozím textu jsme nakousli růz-

né typy transportu do zahraničí. Každá 
z možností přináší jiné výhody, rychlost, 
finanční náročnost či nezávislost. 

– Po vlastní ose
Dobrodruzi jistě upřednostní jízdu na 

vlastním kole, kdy si veškeré důležité 
věci vezou s sebou v brašnách. Trošku 
extrémem je způsob, jak to dělá Tom 
Ritchey. Tomu na cestování po světě na 
jeho silničním kole stačí jen kartáček na 
zuby, náhradní prádlo pro případ deš-
tě a kreditní karta, která zařídí všech-
no ostatní od oprav, čistého oblečení 
i ubytování. Pokud však naše kreditka 
není tak všemocná, měli bychom si 
na takovou cestu sbalit aspoň spacák 
a lehký stan, náhradní oblečení do ne-
příznivého počasí a nějaký ten náhradní 
díl pro případ defektu mimo dosah 

Oblíbená destinace jarních tréninkových kempů, Kanárské ostrovy, disponuje 
kromě silniček i spoustou terénních trailů

Na cyklozájezdech s CK velmi často vznikají nová přátelství, neboť se jich 
většinou účastní podobně zaměření lidé

➨
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Vyberte si maraton zařazený do seriálu 
Cykloservisu o nejlepšího maratonce roku 2007

Oblíbené středomořské ostrovy jako Mallorca, Korsika či Elba lákají 
cyklisty na přenádherné scenérie, horské silničky i terénní cesty

Nenávidíte-li zimu, pak je řešením v zimních měsících vyrazit na jižní 
polokouli, kde je v tu dobu léto. Cestování k protinožcům se však 
nepoměrně prodraží

Přepravní kufry mohou být plastové či látkové. Tento přepravní obal 
na kola používají při cestách po světě Wade Simmons a Thomas 
Vanderham

Dobrodruzi, kteří se vydávají za 
hranice po vlastní ose, si vezou 
všechno potřebné s sebou. Kolo 
sice ztěžkne, ale zase se dají zdolat 
přesuny v horách, kam se třeba 
auto již nedostane

Správně zabalit všechno tak, aby 
se náš celý majetek vešel do 
brašen, může být uměním, stejně 
jako ovládání takto ztěžklého kola 
v terénu

civilizace. Pokud se na cesty vydá-
me s brašnami na nosiči, měli bychom 
klást hlavní důraz na co nejpevnější rám, 
aby se pod tíhou nákladu neodporoučel 
do věčných lovišť. Mnozí dobrodruzi, 
kteří na kole podnikají cesty okolo svě-
ta, dokonce raději jezdí na ocelových 
rámech, neboť svařit případnou prask-
linu je možné takřka kdekoliv na světě. 
Kvalitní musí být i nosič a brašny, které 
by měly našemu majetku poskytnout 
ochranu proti vlhkosti a dešti, měly by 
být odolné proti prodření a musí se dát 
snadno a pohodlně demontovat z no-
siče. Veledůležitá je i odolnost plášťů, 
ráfků a výpletů, neboť nesou mnohem 

větší tíhu, než třeba na závodním stro-
ji. Nesmíme zapomenout ani na kva-
litní sedlo, na nějž musíme být zvyklí. 
Zanedbání jeho komfortu totiž může 
nepříznivě ovlivnit zdar celé akce. 

– Automobilem
Auto nám při cestování přináší hlav-

ně největší nezávislost. O tom, kam se 
pojede, se mohou pasažéři dohodnout 
mezi sebou, kdekoli se dá zastavit a vět-
šinou je zdolání vzdáleností v rámci 
kontinentu v řádu maximálně dní. Celá 
civilizovaná část vyspělého světa je 
protkána sítí silnic, takže se autem dá 
dostat prakticky kamkoli. Také náklady 
na benzín jsou relativně přijatelné, pro-
dražit je mohou pouze dálniční poplatky 
v zemích jako je Francie či Itálie, kde se 
platí zhruba 1–2  Kč za kilometr. Drahé je 
i Švýcarsko, kde je nutné koupit celo-
roční známku v přepočtu za asi 800  Kč. 
V sousedním Rakousku většinou stačí 
desetidenní známka za asi 200  Kč. 

Na štěs tí je podél dálnic také vždy ně-
jaká cesta první třídy, která se neplatí, 
ale je třeba počítat s pomalejší jízdou, 
ovlivněnou průjezdy měst. 

Transport kol v autě
Druhů aut je na trhu velký výběr, cyk-

listé by však při nákupu vozu měli řešit 
přepravu kol. U osobních vozů pro pět 
pasažérů přichází v úvahu střešní nosi-
če, ale ty kvůli velkému odporu vzduchu 
výrazně zvyšují spotřebu pohonných 
hmot a také nosnost střechy běžných 
aut je omezena, což by u pětičlenné vý-
pravy mohlo být těžké dodržet. 

Druhou možností je pořízení závěs-
ného držáku na zadní dveře, ale ten 
unese maximálně tři kola a navíc by 
kola neměla zakrývat zadní světla auta. 
Výhodou je skrytí kol za zadní dveře, tu-
díž není tak velký odpor vzduchu, jako 

kdyby byla na střeše. 
Třetí možností je nosič na tažné zaří-

zení, ovšem u něj je bezpodmínečnou 
nutností jeho homologace a samostat-
ný panel s kompletním zadním osvět-
lením a poznávací značkou. Pokud 
bychom na hranice přijeli s nějakým 
„samodomo“ nosičem, je velmi prav-
děpodobné, že by nás do zahraničí ne-
museli celníci vůbec pustit. Nebezpečí, 
které hrozí ostatním vozidlům při uvol-
nění kol a jejich pádu do vozovky asi 
netřeba zdůrazňovat. Když nebudou vi-
dět světla, hrozí také nebezpečí, že do 
nás zezadu může někdo narazit. Poté 
by nebyla vina na jeho, ale právě na 
naší straně. 

Tažné zařízení však můžeme využít 
k účelu, ke kterému bylo stvořeno a ko-
la tedy naložit na přívěsný vozík. Zde je 
však třeba dávat pozor nejen na dobré 
upevnění kol, ale také na dodržování 
předepsané rychlosti pro vozidla s vo-
zíkem. 

Poslední možností je umístění kola 
uvnitř vozu. To záleží hlavně na nátuře 
jeho majitele, zda si dovnitř dá špinavé 
kolo. K tomu je také při výběru auta po-
třeba rovnou přihlédnout. Do polského 
fiátka asi tandem nedostaneme, zato 
když ze sedmimístného MPV auta vy-
jmeme sedačky, můžeme dovnitř posta-
vit klidně tři sjezdová kola. 

Do kufru běžného osobního vozu 
bude nutné kolo částečně rozebrat 
a případně i složit sedačky. Přímo pro 

cyklisty je také určen model mlado-
boleslavské škodovky Roomster, jenž 
v rámci příplatkové výbavy disponuje 
vnitřními úchyty pro přední vidlici a do-
vnitř je tak možné nastojato umístit dvě 
kola. 

– Autobusem
Spousta cestovních kanceláří pořádá 

autobusové cyklozájezdy, kdy za auto-
busem veze speciální přívěs na kola, do 
něhož se musí vejít minimálně tolik kol, 
kolik je pasažérů. Taková cestovka se 
většinou postará o ubytování, stravová-
ní i program. Je to tedy ideální způsob 
pro lidi, kteří se nechtějí o nic sami sta-
rat a nechají se odvézt přímo na místo. 
Výhodou je také to, že na cyklozájezdu 
se sejde třeba čtyřicet lidí podobného 
ražení a mohou vzniknout nová přátel-
ství. Nevýhodou však je docela nepo-
hodlné cestování v autobuse, který jede 
kvůli přívěsu pomaleji a také nezastaví 
kdykoli, kdy se nám zlíbí.

– Vlakem
Cestování vlakem má výbornou tra-

dici hlavně v alpských zemích, kde pa-
tří k oblíbeným výletním prostředkům. 
Vlakové soupravy jsou stejně, jako 
i u nás, vybaveny plošinami pro kola, 
a tak je možné s vlakem počítat buď ja-
ko s doplňkem cestování, či přímo hlav-
ním přepravním prostředkem. Kolo není 
třeba rozebírat, stačí si koupit k jízdence 
i zavazadlový lístek a informovat se, jak 
to v té které zemi chodí. Někde nám ná-
dražáci kolo naloží sami a zodpovídají 
za něj po celou dobu jízdy, jinde je pře-
prava čistě v našich rukách, včetně na-
kládání a vykládání kol. Většinu informa-
cí najdeme na internetových stránkách 
jednotlivých přepravních společností. 

Ceny jízdenek se velmi snadno na-
jdou na internetu i s přesným jízdním 
řádem. Cestování na větší vzdálenosti je 
díky možnosti koupit si lůžko a občerstvit 
se v jídelním voze velmi pohodlné, rychlé 
a hlavně bezstarostné. Nevýhodou ces-

tování vlakem v zahraničí je však 
cena, kdy západní vlaky mohou 
stát dokonce více, než cesta 
autem. Vše je však vyváženo 
luxusem. Kapitolou samou o so-
bě jsou rychlovlaky v západní 
Evropě. Například francouzský 
vlak TGV jezdí rychlostí přes 300 
km/h a tak je cesta velmi rychlá, 
pohodlná, na rozdíl od letadla je 
však pasažér stále v očním kon-

taktu s přírodou. 

– Letecky
Největší výhodou letecké přepravy je 

nesrovnatelná rychlost a přeprava přes 
oceány. Do letadla si však každý pasažér 
kvůli vyvážení hmotnosti celého letounu 
může vzít jen omezený počet zavazadel 

určité váhy. Například do Kanady může-
me vzít dvě zavazadla, každé o hmot-
nosti 24 kg a jedno příruční do letadla. 
Za nadváhu se platí celkem vysoké po-
platky. Pokud si s sebou bereme kolo, 
je třeba z této hmotnosti odečíst právě 
váhu kola, nářadí, náhradních dílů, tre-
ter, oblečení, přilby, případně chráničů 
a dalšího vybavení. 

Balení kola 
Při cestě letadlem nestačí přijet na 

Ruzyni na kole a předat jej do oddělení 
zavazadel tak, jak je tomu třeba u vlako-
vé přepravy. Do letadla jej přijmou pouze 
sbalené ve speciálním kufru či krabici. 
Nejjednodušší způsob je sehnat si v ser-
visu krabici z kartonu, v níž se kola pře-
pravují do obchodů částečně rozložená. 
Z kola se sundá přední kolo, řídítka, pe-
dály, sedlovka se sedlem a rychloupínák 
z předního kola. Rám a všechny volně 
uložené díly se obalí výstelkami, kterých 
budou mít v servisech spousty, a vše se 
pojistí stahovacími plastovými pásky. 
Krabici je vhodné uvnitř ješte podlepit 
v místech, kde jsou otvory pro ruce, aby 
se při přenášení karton neroztrhl. Od vě-
ci není ani zesílení spodní části krabice 
další vrstvou kartonu a oblepení textilní 
kobercovou páskou, která ochrání rohy 
krabice proti prodření. 

Mnohem sofistikovanějším způso-
bem je pořízení speciálního cyklokufru, 
který je určen přímo pro přepravu kola. 
Některé letecké společnosti dokonce 
takové kufry cestujícím poskytují. Ceny 
kufrů se pohybují v řádech tisíců korun. 

Při cestování letadlem, zvlášť pokud 
přestupujeme, je třeba počítat s even-
tualitou, že kolo nestihnou na letišti 
přeložit do našeho stroje a tak přiletí až 
dalším spojem. Proto je třeba si vždy 
do příručního zavazadla sbalit oblečení 
a další věci na minimálně dva dny, aby-
chom nebyli překvapeni, že se nemáme 
do čeho obléci. Na štěs tí však letecké 
společnosti zpožděná zavazadla samy 
doručí přímo na adresu udanou v rekla-
mačním oddělení. 

Do příručního zavazadla však naopak 
nepatří žádné nářadí, které by kontroloři 
na rentgenu viděli a automaticky zaba-
vili. Takto jsme jednou přišli o sadu im-
busů, neboť ji kontroloři považovali za 
možnou útočnou zbraň. Takže žádné no-
žíky, příbory ani šroubováky s sebou do 
letadla nebrat. O to paradoxnější je fakt, 
že německá Lufthansa podává k jídlu na 
palubě nerezové příbory s ostrou hranou 

Cestovní kanceláře vozí kola za 
autobusem na speciálním přívěsu, 
kde jsou kola zavěšena za přední 
kolo a vejde se jich až 50. Díky 
kvalitnímu upevnění nedojde k újmě 
ani laku, ani komponentů

Při přepravě kola letadlem je potřeba 
jej pořádně zabalit do krabice či kufru, 
neboť při nakládání a přepravě by mezi 
ostatním nákladem mohlo doznat újmy

Na autě se dají kola převážet 
jak na střeše, tak i na pátých 
dveřích. Pozor na nosnost 
střechy, u běžných aut unese 
pouze kolem 50 kg. Zadní nosič 
by také neměl překrývat zadní 
světla

➨ Dokončení na str. 18

➨

Foto: Sport Arsenal
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Cestování s kolem
➨ Dokončení ze str. 17
špičatého nože, které by bez problémů 
mohly jako útočná zbraň klidně poslou-
žit…

Další věc, kterou si nesmíme do leta-
dla vzít, je plný camelbak. Bomby dnes 
totiž mohou být i v kapalném skupenství, 
a tak budeme těžko vysvětlovat, proč si 
na palubu bereme jonťák. 

Co s sebou
Na cesty s kolem do zahraničí je vhod-

né si zabalit kromě oblečení a vybavení 
na kolo i nářadí. Bez debaty je nutnost 

vzít si imbusy, náhradní duše, lepení, 
montpáky, nýtovačku a mazivo na řetěz, 
případně i náhradní plášť a některé kom-
ponenty. Podle druhu ubytování a stra-
vování, typu přepravy a programu na 
místě každý sám zhodnotí, co si s sebou 
vzít a co již je rozmazlený luxus. 

Bez pojištění necestuj!
V žádném případě však nesmíme 

zapomenout na zdravotní pojištění lé-
čebných výloh!  Bez něj se nám totiž 
může dovolená prodražit natolik, že se 
budeme muset zadlužit na celý život. 
Ošetření v zahraničí není nijak levnou 
záležitostí a bez pojištění se také může 
stát, že by nás nemuseli lékaři vůbec 
ošetřit. Přitom běžné pojištění stojí v řá-

du dvaceti korun na den.  Druhy pojiš-
tění se liší podle nadmořské výšky, kde 
se budeme pohybovat, či náročnosti 
sportu. Extrémní sporty s větším rizikem 
zranění logicky vyžadují mnohem dražší 
pojistné. Proto je třeba se vždy infor-
movat, co všechno naše pojištění kryje 
a zda se nedostaneme do problému. Při 
návštěvě lékaře je nutné počítat i s tím, 
že musíme mít u sebe určitou hotovost, 
neboť ošetření může chtít zaplatit na 
místě v hotovosti. V tom případě si na 
základě účtenky vyřídíme proplacení 
nákladů z pojišťovny sami po návratu. 

Kromě zdravotního pojištění je víc než 
vhodné si zařídit i samostatné pojištění 
úrazu a pojištění odpovědnosti vůči dru-
hým osobám. Pokud se třeba na kole 
srazíme s jiným cyklistou a vina bude na 
naší straně, mohl by se poškozený na 
nás dožadovat náhrady škody. A pokud 
bude mít kolo třeba za sto tisíc a kvůli 
nám jej zničí, radši nedomýšlet.

Léto 2007
Letošní prázdniny a dovolené jsou 

právě před námi a tak ať už cestujete 
kamkoli a jakkoli, užijte si tu svou cyk-
listickou dovolenou co nejlépe a hlavně 
ve zdraví. A nezapomeňte si na cestu 
přibalit Cykloservis!  

Dušan Mihalečko

Pokud kolo balíme do krabice, je potřeba sejmout přední kolo, pedály i řidítka

Rok 2007 je již patnáctou sezónou 
značky, která vznikla z nespoko-
jenosti se stavem bmx nabídky 

v devadesátých letech. Matt totiž ne-
ustále posunoval hranice toho, co je 
a není na kole možné a svět jeho fan-
tazii vděčí za vznik nových triků, které 
jsou dnes již samozřejmostí.

Jeho první kolo Condor, které vzniklo 
v Mattově tréninkové hale v roce 1991, 
dokázalo vydržet mnohem větší zátěž, 
než kola dostupná na tehdejším trhu. Na 
Condoru také odjel svůj rekordní skok, 
kdy se nechal roztáhnout motorkou asi 
90 km/h rychlostí proti sedmimetrové 
vertikální rampě. Nad její odrazovou hra-
nu vyletěl ještě do neuvěřitelné výšky 20 
stop (6,10  m). Pro porovnání si každý 
může představit skok z pětimetráku do 
vody, ovšem rozdíl je v tom, že Matt v té 
chvíli byl ještě o metr výš, nad hranou 
sedmimetrové rampy a k tomu na kole. 
A co víc – žádná voda pod ním nebyla. 
Jeden nepovedený pokus jej dokonce 

Komponenty Hoffman i pro bikeryKomponenty Hoffman i pro bikery
Jeden z nejslavnějších 
freestylistů světa, Matt 
Hoffmann, jenž svého 
času vytvořil světový 
rekord ve skoku do výšky 
na vertikálním rádiusu, 
se dnes věnuje produkci 
kol a komponentů pod 
svým jménem.

málem stál život. Kola Hoffman 
je možné koupit i v naší zemi dí-
ky Bunnyshopu Pepy Dresslera. 
My jsme si však z nabídky znač-
ky vybrali spíš dva komponenty, 
vhodné i pro horská kola.

HB Sole Mate
Prvním jsou ploché pedály 

s piny Sole Mate, které se vyrá-
bí ve čtyřech verzích. Tělo pedálu mů-
že být buď z duralu nebo z magnézia 
a dále je možné si u každého materiálu 
vybrat mezi klasickým a průmyslovým 
ložiskem. Pedály v základní verzi váží 
620 gramů, v nejlehčí pak 480 gramů. 
Pedály je možné koupit v různých bar-
vách, takže lze každé kolo doladit do 
žádaného designu. V nabídce je černá, 
šedá, světle modrá a testovaná punko-
vá oranžová.

Zajímavostí je však nový styl uchyce-
ní pinů, které se místo do těla pedálu 
šroubují do zapuštěných matiček. Jejich 
uvolnění je při poničení závitu mnohem 
snazší a hlavně nedojde úhony přímo 
tělo pedálu, ale pouze matička, kterou 
je možné vyměnit. O kvalitě kontaktu 
s botou asi není třeba mluvit. Značka, 
která se řídí heslem „Kola od jezdců 
pro jezdce“ by asi těžko pustila na trh 
něco, co by nebylo otestováno jezdci 
týmu Hoffman Bikes. Cena pedálů za-
číná na 970  Kč, což je částka příznivá 
při přihlédnutí k faktu, že uchycení pinů 
slibuje mnohem delší životnost pedálů. 
Duralové pedály s průmyslovými ložisky 
přijdou na 1  770  Kč, magnéziová ver-

ze pak na 1  470  Kč a s průmysly stojí 
2  270  Kč.

HB Grips
Vedle pedálů je velmi důležitým kon-

taktním bodem s kolem grip. Když bu-
de klouzat, jezdec ztratí kontrolu nad 
kolem a jízda může skončit zraněním. 
Gripy značky Hoffman Bikes se vyrábí 
ve dvou designech – Dimple jsou kos-
tičkované a Mushroom mají podélné 
drážky. Tím je částečně dána i jejich tvr-
dost. Ty s podélnou drážkou jsou pod-
dajnější, takže přispějí k lepšímu úcho-
pu řidítek, zatímco tvrdší kostičkované 
zase umožní přesnější ovládání kola. Je 
tedy na každém jezdci, jaké nastavení 
mu vyhovuje. Na trhu jsou obě verze za 
289 korun v černé, šedé, světle modré, 
modré, oranžové, zelené, žluté, červené 
i růžové. Ladiči designů tak mají volný 
výběr v doladění originálního vzhledu 
svého kola. Zvýšené okraje, jež slouží 
u freestylových kol jako ochrana proti 
sklouznutí ruky, se u kol s řazením dají 
jednoduše ve spodní polovině seříznout, 
aby nepřekážely při ovládání páček.

(mig)
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Firma GT již přes 30 let tvrdě pracuje na vývoji stále nových produktů a technologií, které průběžně ovlivňují podobu

jízdních kol na celém světě. Díky této snaze si GT vybudovalo pozici jedné z nejznámějších cyklistických značek.

/ Výhradní dovozce pro ČR a SR: Aspire Sports, s.r.o. / Karásek 11, 621 00 Brno / tel.: 532 199 540 / e-mail: aspire@aspire.cz /

Avalanche Pro / 35.990 Kã / 47.990 Sk

rám zeslabovan˘ Alu 6061 SuperLite, GT Triple Triangle, hydroforming,

v˘mûnná patka vidlice Rock Shox Recon 351 Air, 100mm, Lock Out

kliky Truvativ Stylo pfiesmykaã Shimano New Deore LX

pfiehazovaãka Shimano New Deore XT

brzdy Shimano Deore LX hydraulické diskové hmotnost 12,1 kg

www.bikecentrum.cz

Chce‰ se odli‰it jedineãnou konstrukcí svého kola?

Je pro tebe dÛleÏitá kvalita zpracování, pouÏité materiály

a technologie? Vyjadfiuje kolo tvoje vlastní názory a hodnoty? 

Rámy z oceli se dnes již moc nevidí, 
ačkoliv dříve byla ušlechtilá ocel 
nejrozšířenějším materiálem pro 

stavbu kol. Její hlavní devizou je určitá 
pružnost, snadná svařitelnost a tedy i pří-
padná opravitelnost. Při prasknutí se ocel 
trhá pomaleji než hliník a tak má jezdec 
šanci kritické místo včas objevit. Na rozdíl 
od dnes již rozšířenějšího hliníku je však 
bohužel těžší a pro získání stejné hmot-
nosti trubek by bylo potřeba použít stěny 
s „mik ro mi li met ro vou“ tloušťkou. 

Vzhled kol z oceli je však zcela jiný, ten-
ké trubky vytváří subtilní dojem a také při-
pomínají klasický tvar kol z osmdesátých 
a devadesátých let. Ovšem i přes nesporné 
výrobní i hmotnostní výhody hliníku jsou 
dnes stále mezi námi i zastánci klasiky, kteří 
si místo tlustých trubek radši pořídí „nestár-
noucí“ ocelový rám. Jedna z možností se 
nabízí u kanadské značky Rocky Mountain, 
která má v nabídce model Blizzard. 

Rocky Mountain patřil k prvním firmám, 
které představily rámy se slopingem. Ten 
umožnil daleko lepší ovladatelnost kola ve 
sjezdu a sloping samozřejmě nechybí ani 
na testovaném kole.

Rám Blizzard je ručně svařen z chrom-
molybdenových trubek slavné anglické fir-
my Reynolds, jejíž jméno má dodnes mezi 
bikery a hlavně silničáři dobrý zvuk a ne-
jeden z nás při vzpomínce na kola s tímto 
nápisem na trubkách zatlačí slzu. Blizzard 
má přesně podle pravidel klasické ocelové 
rámařské školy úzké trubky s tenkou vnitřní 
stěnou z materiálu Reynolds 853. Žádnou 
navářku pod spodní trubkou u hlavy nehle-
dejme, tam je vnitřní stěna nejsilnější, takže 
by kolo mělo bezproblému vydržet terénní 
zatížení. Trubky jsou k sobě svařeny čistý-
mi svary a všechny mají konstantní vnější 
průměr, takže žádné extravagance zde ne-
hledejme. Horní vzpěry zadní stavby jsou 
k sedlové trubce navařeny až nad horní 

rámovou trubkou, sedlová je vytažena kvůli 
co největšímu prostoru nad rámem co nej-
výš. Jediné řetězové vzpěry mají proměnli-
vý průřez, neboť v místech, kudy prochází 
zadní kolo, je bylo třeba zploštit. Patky jsou 
velmi minimalistické a bez jakýchkoli de-
signových vychytávek. Nezvyklé je na nich 
samostatné očko se závitem pro nosič či 
blatník. To se na tak vysoce postavených 
modelech dnes již nevidí. Novodobým 
prvkem je však navářka na kotoučovku 
s vlastní vzpěrou a absence čepů pro ráf-
kové brzdy. 

Za povšimnutí jistě stojí velmi pěkný de-
sign, kdy bílá přechází do šedé metalízy 
díky malým lístečkům javoru. To je běžný 
designový prvek této kanadské značky 
a jako známka vysoké kvality platí i nápis 
„Postaveno v Kanadě“. Na tom si jistě bu-
de nový majitel blizardu v době, kdy prak-
ticky skoro všechna kola pochází z Asie, 
určitě dost zakládat. Netřeba 
snad připomínat, že tento rám 
Rocky Mountain Blizzard byl po-
staven ručně, tedy bez přítom-
nosti robotů. 

Rocky Mountain Blizzard se pro-
dává pouze jako samostatný rám, 
a tak jsme jej do testu získali osa-
zený na přání jednoho zákazníka. 
Sada Shimano LX s hydraulickými 
brzdami a řazením Dual Control 
byla plně funkční, stejně tak jako 
vidlice Marzocchi MX Comp se 
systémem snížení zdvihu ETA. 
Kolo bylo osazeno hladkými pláš-
ti Continental průměru 1,5", které 
jsme si vyměnili za novinku Crossmark 
značky Maxxis o šířce 2,1". Závodní sedlo 
SLR spolu s rovnými řidítky a osmicenti-
metrovým představcem Race Face udělá 
krátký polozávodní posed. Kliky s integro-
vanou osou pochází také od kanadské 
značky Race Face, která je nerozlučně 
spjata s firmou Rocky Mountain. 

Jízda
Rám ve velikosti 18 palců má odpoví-

dající horní rámovou trubku 560 mm dlou-
hou, která kolu spolu s klasickou délkou 
zadní stavby 425 mm a kratším představ-
cem propůjčuje výborný XC posed. Kolo 
vyniká absolutním skloubením klidného 
jízdního projevu s dokonalou ovladatel-
ností. Sloping horní trubky je dostatečně 
nízký pro kvalitní prostupnost terénem, 
jediné, co se změnilo proti starším mode-
lům, je úprava geometrie pro vyšší zdvih 
vidlice. 

Asfalt
Kolo jsme nejprve prověřili s původními 

plášti na třicetikilometrovém rychlém okru-
hu po silničkách a polních cestách s hru-
bým asfaltem. Největší přednost materiálu 
oproti hliníku se v takových podmínkách 
projevila vrchovatě – absorbce nerovností 
je exkluzivní, zvlášť s přihlédnutím k tvr-
dému sedlu i plášťům. Akcelerace je od-
povídající tuhosti rámu a ovladatelnost ve 
výjezdu i sjezdu příkladná. 

Terén
Do terénu jsme obuli pláště Maxxis 

Crossmark, které jsou určeny do rychlé-
ho terénu a vynikají rychlým odvalováním. 
Blizzard se projevil jako dokonalý vrchař, 
vyvážený posed umožňoval jak dlouho-
dobé šlapání v táhlém kopci, tak i balan-
cování na hraně výjezdnosti. Pro snížení 
přední části je vhodné také použít 
systém ETA na vidlici, jenž sníží 
zdvih vidlice o 40 mm a přitvrdí 
její chod. 

V Českém ráji jsme proje-
li skvělý trail z Mužského na 
Drábské světničky, který se kli-
katí na hraně srázu po příčných 
kořenech a kluzkých kamenech. 
Opět rocky projevil svou dospě-
lost a zralý pohled na svět, když 
umožnil komfortní jízdu i v nároč-

ném terénu bez „vyklepanosti“. 
Ve sjezdu je kolo přesně na pomezí 

mezi obratností a klidem a nebylo úseku, 
který bychom nezdolali. Velkou měrou se 
na větší jistotě ovládání podepsaly také 
skvělé kotoučovky.

Pro koho
Rocky Mountain Blizzard je dnes, v do-

bě duralu a karbonu, svěžím závanem 
retro pojetí cyklistiky. Ladné klasické tvary 
rámu potěší oko každého milovníka sta-
rých časů, subtilní trubky potěší v záplavě 
všech hydroformingů a moderních tvarů 
svou elegancí a kolo rozhodně nezklame 
svým ovládáním. Jedinou daní je o něco 
vyšší hmotnost rámu 2,0 kg, která u testo-
vaného modelu způsobila celkovou váhu 
kola 12,5 kg. Cena rámu na našem trhu je 
24 990 Kč. 

a Úhel hla vy     71,0°
b Úhel sed lo vé trub ky    73,5°
C Hor ní rá mo vá trub ka   560 mm
 Horní trubka vodorovně   575 mm
D Délka sedlové trubky   475 mm
E Délka zadní stavby   425 mm
F Rozvor  1058 mm

BlizzardBlizzardBlizzard
Rocky MountainRocky Mountain

vyvážená geometrie, 
pohlcování vibrací

vyšší hmotnost rámuw
w
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Jakékoliv stavění přehrad a jiné zne-
snadňování trasy závodníkům, prová-
děné většinou pro pobavení početného 
přihlížejícího publika, letos rozhodně 
nebylo potřeba. Příroda ruce „stavitelů 
hrází“ zcela nahradila.

A jestliže jsme hovořili o nadprůměr-
ně teplém jaru, sobota šestadvacátého 
května nakonec nebyla v tomto ohledu 
výjimkou. Přestože počasí zprvu slibova-
lo spíš déšť a i během závodu se několi-
krát obloha výrazněji zatáhla a výhružně 
zahřmělo, závodníky kromě bláta na-
konec potrápilo i značné horko. Takže 
netrpěl pouze materiál sužovaný blátem 
a vodou v brodech, ale mnohdy i doslo-
va uvaření jezdci. A „rochnící“ pasáže 
se střídaly s úseky trati, v nichž bylo dí-
ky rozvířenému prachu z lesních cest vi-
dět sotva na pár metrů. Bikeři tedy letos 
okusili téměř vše, co jim Šumava může 
provést. Tedy na štěs tí s výjimkou deště 
či zimy, což ale při tomto legendárním 
závodě také není nic výjimečného.

S menšími změnami, 
v obvyklé kvalitě

Asi tou nejzásadnější změnou opro-
ti minulým ročníkům byla změna trati 
Krále, tedy konkrétně otočení jejího 
směru. Samozřejmě, že změna smě-
ru neproběhla ve stoprocentní podo-
bě, bylo zařazeno množství nových 
zajímavých pasáží, výjezdů i sjezdů. 
Dlouhá trasa měřila 105  km s převýše-
ním 2  552  m, krátká pak měla rovných 
70 km s převýšením 1  823  m. Jako na 
většině ostatních závodů došlo k určité 
odchylce mezi údajem o délce trati od 
pořadatele a hodnotou, kterou ukázaly 

computery závodníků. Takže na dlouhé 
trati měla většina jezdců v cíli na com-
puterech údaj kolem 98 kilometrů. To 
ovšem závodníci přijali s povděkem, 
v opačném, daleko častějším případě, 
to bývá k jezdcům mnohem krutější.

Druhou zásadní změnou bylo přesunu-
tí prostoru startu a cíle závodu, na čemž 
měla zásluhu především aktuální podo-
ba Klatov. Stavební práce v historickém 
centru města a zcela rozkopané náměstí 

znemožnily obvyklé místo startu, které 
bylo přesunuto k výpadovce směrem na 
Horažďovice a Strakonice. Jak jsme si 
ale na Králi již zvykli, vše proběhlo zcela 
hladce, bez jakýchkoliv komplikací. A na 
startu bylo přibližně 2  700 jezdců, kteří 
se vydali bojovat s nástrahami nádherné 
šumavské přírody.

Změna se odehrála i v místě prezen-
tace a cíle závodu, které bylo na opač-
ném konci města, v městských lázních. 

Ty poskytly dostatek prostoru nejen po 
závodě u piva a guláše regenerujícím se 
závodníkům, ale i stánkům prodejců ob-
čerstvení či cyklistických produktů.

Veškerá organizace i služby pro zá-
vodníky zaslouží jednoznačně pochva-
lu. V cíli skvěle fungovala dvě mycí sta-
noviště s vapkou, na nichž nepřetržitě, 
po dobu několika hodin, čistili neúnavní 
borci zabahněné stroje. Velkým plusem 
byly i venkovní sprchy přímo u průjezdu 
cílem, které byly snad nejvíce využíva-
né. Přestože byly k dispozici i klasické 
kryté oddělené sprchy, k venkovním 
sprchám směřovaly první kroky závod-
níků po sesednutí z kola. Odhodit kolo, 
sundat dres a vlézt pod studenou spr-
chu, teprve poté si sednout či lehnout 
do trávy a začít pomalu regenerovat. 
Zkrátka ideál.

Výhodou byla i hlídaná zóna v cíli, dí-
ky níž se tentokrát neztratilo jediné kolo, 
což může znít pro pořadatele mnoha ji-
ných velkých akcí skoro jako pohádka. 
Stejnou pochvalu ale zaslouží i funkce 
občerstvovacích stanic, kterých bylo po 
trati víc než dost. Závodníci ale na ob-
čerstvovačkách často využívali také ser-
vis, nejčastěji pak samozřejmě nama-
zání skřípajícího řetězu, coby následku 
průjezdu brody.

Za skvěle fungující službu pro účast-
níky považujeme také SMS informaci 
o celkovém umístění, dosaženém čase 
i umístění v rámci kategorie. Stačilo na 
přihlášce uvést i telefonní číslo a takřka 
okamžitě po průjezdu cílem jste mohli 
očekávat tuto zprávu na mobilu. Takže 
se závodník již nemusel z posledních sil 
mačkat někde ve frontě u tabule s vý-
sledky, aby zjistil, kolikátý vlastně dojel.

Terén, terén, terén…
Trať letošního ročníku byla taková, 

jakou si většina bikerů přeje, tedy mini-
mum asfaltu a celkem náročné a přede-
vším dlouhé výjezdy i sjezdy. Pár desítek 
metrů po startu již následoval nájezd do 
terénu, na štěs tí však dostatečně široký 
na to, aby nedošlo k úplnému ucpání 
trati. Pro zpestření byl letos zařazen na-
příklad i průjezd částí motokrosové trati. 
O bahnitých úsecích již bylo psáno vý-
še, k nezapomenutelným zážitkům však 
jistě patřil průjezd série hlubokých louží 
plných močůvky. Prudký déšť totiž splá-
chl z polí na cesty nejen bláto…

A tradicí Krále jsou samozřejmě bro-
dy. Byly hodně hluboké, nicméně ve 
všech případech s trochou šïkovnosti 
průjezdné. A atmosféra na nich byla pro-
stě skvělá, diváci tleskali a hřmotně 

➨ Dokončení ze str. 1

Vedro a bahnoVedro a bahno

Author –Author –
Král Šumavy MTBKrál Šumavy MTB

Sjezd z lávky několik set metrů před cílem nebyl nijak složitý, ale pro mnohdy 
hodně vysílené jezdce byl rozhodně nečekaný. Takže honem zadek za sedlo…

➨



s
t
r
a

 n
a

2
1

Rám Alu 7005, DB | Vidlice Rock Shox Reba Race Air 100 mm | Tlumič Rock Shox MC 3.3 | Brzdy 

Shimano Deore XT Disc | Komponenty Shimano Deore XT, Ritchey Pro | Váha 11,9 kg (bez pedálů)

SPEEDSPEED
RC 2.0RC 2.0

Doporučená MOC 
69.990,-

Prodejci KTM ČR & SR info: +420 731 487 943 | email: info@ktm-bikes.cz

TEAM TEAM 
LC ELITELC ELITE

Doporučená MOC 
67.490,-

Rám Full Carbon - Monocoque | Vidlice Rock Shox Reba Team, 85 mm | Brzdy Shimano LX  

Disc | Komponenty Shimano XT/LX, Ritchey Pro | Váha 10,4 kg (bez pedálů)

www.ktm-bikes.cz

Doporučená MOC 
58.490,-

Rám Alu 7005, DB | Vidlice Rock Shox Reba SL,100 mm | Brzdy Shimano LX  Disc | 

Komponenty Shimano XT/LX, Ritchey Comp | Váha 12,1kg (bez pedálů)

SPEED SPEED 
RC 3.0RC 3.0

KTM Fahrrad GmbH 
Harlochnerstrasse 13

5230 Mattighofen

 Austria

Dejte přítelkyni, manželce či 
milence foťák s tím, aby vás vyfotila 
při průjezdu cílem. Bude stát 
chudinka se smutným výrazem 
u trati celé hodiny a nakonec vás 
třeba stejně prošvihne, protože 
v těch přilbách a od bláta vypadaj 
všichni bikeři úplně stejně…

Zavázat odřené kolínko, šup do 
plavek a opalovačka. Umí si to Krále 
někdo užít, regenerace je zkrátka 
nezbytná.

Na stejném párty-stanu, na němž 
byla uprostřed obrovská cedule 
„VÝDEJ GULÁŠE“, jsme v rohu 
objevili tyto tabulky, pod nimiž byl 
odpadkový koš. Cedulky se sem 
dostaly očividně omylem. Zda koš 
k „onomu účelu“ skutečně někdo 
využil, jsme nezjišťovali.Na co jezdí tento tým? Dýchnout jsme jim raději nedávali.

Tomu se říká nadšenec, 
na zadním okně felicie měl 
její majitel zevnitř nalepena 
startovní čísla z loňského 
i předloňského ročníku Krále, 
a to z MTB i silniční verze. 
Jsme zvědavi, co na to řeknou 
na technické kontrole, zvlášť 
přibude-li letos doprostřed další 
dvojice startovních čísel.

povzbuzovali. Ale na štěs tí se ne-
chtěli pouze bavit „ne štěs tím“ druhých, 
a tudíž i křičeli, která stopa je pro projetí 
brodu nejvhodnější. A informovali kupo-
divu správně.

A tatam je doba, kdy byl dojezd po-
sledních několika kilometrů Krále po 
asfaltu, do městských lázní, tedy do 
cíle, letos vedla i několik posledních 
kilometrů pouze úzká cesta, která byla 
okořeněna například sjezdem prudkých 
schodů z lávky přes říčku. Schody byly 
ale pro lepší sjízdnost překryty prken-
nou deskou.

Kdo se dokázal při závodě rozhléd-
nout kolem sebe, rozhodně nelitoval. 
Trať vedla podél zříceniny gotického hra-
du, kolem několik set let staré památné 
lípy a dalších zajímavostí tohoto kraje. 
Takže „chrt“ si užíval náročnost výjezdů 
a pohodář naopak ocenil krásu okolí, 
Král byl tedy opravdu pro všechny.

Velký cirkus
Pořádání akce velikosti a populari-

ty Author – Krále Šumavy ale není nic 
jednoduchého. Během závodu spolu-
pracovalo na jeho dokonalém průběhu 
přibližně tři sta lidí, a to na startu a v cíli 
či na občerstvovačkách. Dnem závodu 
to ale zdaleka nezačíná. Již ve čtvrtek, 
tedy dva dny před startem, se po trati 
rozvážely zábrany a následně v pátek 
se tři posádky, čítající přibližně deset 
lidí, postaraly o pečlivé vyznačení trati. 
S tím souviselo dokonce i vysekání trávy 

v některých pasážích. A ti samí lidé se 
druhý den po závodě postarali o to, aby 
na trase Krále nebylo po konání závodu 
pokud možno ani památky. Díky letošní-
mu následnému dešti a práci pořadate-
lů skutečně nebylo dva dny po závodě 
poznat, že se někudy prohnal dav téměř 
tří tisíc jezdců na horských kolech.

Pro pořádání závodu bylo letos kro-
mě terénních aut využito i šest motorek 
a tři čtyřkolky. Jezdci na „kroskách“ kon-
trolují při závodě nejen jeho čelo a hlásí 
aktuální stav na špici, ale především se 
starají o kontrolu značení trati bezpro-
středně před průjezdem prvních závod-
níků, tedy zda nějaký „dobrák“ neotočil 
šipku či nestrhl mlíko značící směr.

Organizace tedy není nic jednodu-
chého, zvlášť v případě Krále, kde si 
účastníci zvykli na opravdu vysoký stan-

dart. Vždyť jen navařit guláš pro více jak 
tři tisíce lidí, tedy závodníků i pořadate-
lů, a rizoto pro další asi čtyři stovky lidí 
to není žádná legrace. A musíme uznat, 
že guláš opravdu neměl chybu, byl do-
slova jako od maminky.

Na štěs tí bylo letos jen minimum váž-
nějších zranění, bilance Krále je tento-
krát jedna zlomená klíční kost a asi de-
set hlubších odřenin.

A na závěr jedna perlička. Sice se 
letos neobjevil nešvar v podobě faleš-
ných startovních čísel a i jezdců zcela 
bez čísla bylo na štěs tí jen poskrovnu, 
ale pro změnu se objevily lístky na pivo 
z loňského ročníku závodu. Je neuvěři-
telné, že si je někdo schoval a dožado-
val se piva o rok později…

Text: Jan Kadečka
Foto: Eliška Mejsnarová, Jan Kadečka

➨
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Îe uÏ se na nás holky u RM nûjak˘ ten pátek nezapomíná víme, ale nová WXC fiada od RockMachine je váÏnû sladká. Obsahuje uÏ tfii modely a barvy jsou prostû super. No, ono pr˘ i vybaveníje dobr˘, ale k ãemu je celá technika bez
spravn˘ barvy, no ne? Jo, geometrie rámu 
a ostatni dily jsou pr˘ taky specialnû pro nás 
a i sedla jsou tvarovan˘ pfiesnû akorát :)

© Rock Machine Ltd., 2007. All Rights Reserved. Jdi na www.rockmachine.cz a o fiadû XC Performance se  dozví‰ mnohem více!

V˘hradní dovozci: 
Cyklomax s.r.o., U elektrárny 306, 530 02 Pardubice âeperka 

tel.: 416 738 727, fax: 416 738 726, e.mail: cyklomax@cyklomax.cz 
www.rockmachine.cz

Sloger s.r.o., âsl. armády 6, 934 01 Levice 
tel.: 00421 366 305 030, fax: 00421 366 305 031, e.mail: levice@sloger.sk 

www.rockmachine.sk

ElNinoWXC RÁM Alu 6061 Prestige VIDLICE Manitou Axel Elite Lockout, 100mm MùNIâE Shimano LX/ LX
¤AZENÍ Shimano Deore BRZDY Avid Single Digit 3 ST¤ED Truvativ Five D 3.0, 22/32/44T KAZETA Shimano HG50, 11-32T KOLA

Shimano M475, Mach1 EXE, WTB All Terrainasaurus Comp, 1.95 VELIKOSTI 14", 16", 18"

Bylo jim vlastní precizní technické 
zpracování, které je mimochodem 
stále zachováno, a Bart Brentjens 

dokonce získal na modelu Hydro Pro 3 
historicky první bikové olympijské zla-
to. Rond postupně přicházel s novými 
technickými řešeními a nechyběla ani 
upside-down sjezdová vidlice BigEgo. 

Jak už to bývá, značka se dostala pod 
ochranná křídla stabilnější firmy, v tom-
to případě německého výrobce brzd 
Magura, což přineslo trochu odlišný 
vývoj, ale hlavně to pomohlo konkuren-
ceschopnosti. Současné vidlice Magura 
mají charakteristický znak v podobě 
dvojitého spojovacího můstku vnějších 
kluzáků. To je přínosem tuhosti, která je 
na vysoké úrovni. Nechybí samozřejmě 
možnosti regulace zdvihu, blokace vid-
lice z řídítek nebo pevná osa u jednoko-
runkového modelu Wotan určeného na 
freeride.

Vidlice mají v úchytech pro třmen 
brzdy speciální vložky, což ukazuje na 
důraz na detaily. Magura je na našem tr-
hu pod novým dovozcem, firmou Pell’s 
(www.pells.cz), prvním rokem, takže si 
své zákazníky teprve získává, ale obec-
ně se jedná o vidlice vyšší kvalitativní 
úrovně, čemuž odpovídá i cena. 

Magura také jako jediný výrobce vi-
dlic nabízí specialitu v nepřeberném 
množství barevných odstínů vidlic, tedy 
samozřejmě na objednávku. U nás jsou 
standardně nabízeny klasické černé od-
stíny. U magury si vybere jak zarytý vy-
znavač ostrého XC tempa, tak freerider 
hledající bytelnou konstrukci se seriózní 
hmotností. Takže jak to tedy s vidlicemi 
Magura a jejich servisem vlastně je?

Jaká je servisní perioda u vašich vi-
dlic, co se týká výměny oleje? Záleží 

Vidlice Magura se 
na náš trh vrátily 
po krátké pauze, ale 
hlavně se nejedná 
o mladou značku, jak 
si někteří myslí. Vidlice 
Magura mají původ 
u holandských vidlic 
WP Rond. Tyto vidlice 
byly jedny z průkopnic 
otevřené olejové lázně, 
podobně jako značka 
Marzocchi.

to na počtu odježděných hodin nebo 
na stylu jízdy, mytí kola, počasí?

Výrobce doporučuje asi jednou mě-
síčně kontrolovat prostor pod gumový-
mi stěrkami a čistit jej. Servisní interval 
výměny oleje je při běžném ježdění asi 
1 rok, při závodním použití pochopitelně 
kratší dle podmínek atp.

Pozn.: Dle vyjádření některých závod-
níků, ale na vidlici ani po dvou letech zá-
vodění nemuseli „sáhnout“ a fungovala 
na 100 % i bez výměny oleje nebo jiného 
servisu.

Je třeba preventivně servisovat či 
měnit ve vidlicích něco jiného než 
olej?

Pokud není nic poškozeno, tak vzhle-
dem k možnému zhoršení jeho tlumi-
cích schopností pouze zmíněný olej.

Vyžadujete u nových vidlic napří-
klad garanční prohlídku po určitých 
kilometrech, nebo je vše jen na zá-
kazníkovi?

Ne, vše je jen na zákazníkovi, vidlice 
Magura žádné takové omezení nemají.

Kde si mohou majitelé vašich vid-
lic nechat servis udělat, zajišťujete 
jej kompletně sami, nebo lze vidlici 
svěřit specializovanému servisu, kte-
rý tuto značku prostě jen „umí“, ne-
bo máte po republice specializovaná 
servisní centra? 

Síť servisních center zatím vybudová-
na není, ale pro příští rok s ní počítáme. 
V principu je konstrukce vidlic Magura 
poměrně jednoduchá a „servisák“ se zku-
šenostmi s vidlicemi bude schopen je bez 
problémů za pomoci návodu „udělat“.

Na co konkrétně by se měli majitelé 
vašich vidlic zaměřit při preventivních 
kontrolách a domácím servisu? 

Kontrola úniku oleje, mechanické po-
škození vidlice při pádu atp., dotažení 
rychloupínáku, kontrola prostoru pod 
gumovými stěrkami a samozřejmě údrž-
ba kluzáků v čistotě.

V případě poškození vidlice se mají 
majitelé vidlic této značky obrátit na 
vás jako dovozce, nebo na obchod, 
kde vidlici zakoupili?

Doporučoval bych spíše se obrátit na 
obchod, kde vid li ci koupili. Tam jim řek-
nou základní informace a případně nás 
kontaktují. Informace od prodejce kol 
jsou potom většinou přesnější a odbor-
nější než přímo od zákazníka. Pro nás 
je těžké, pokud vidlici nemáme v ruce, 
posoudit na dálku (např. po telefonu) 
závažnost poškození a poradit. Obchod 
se potom může spojit s námi. Ale je to 

vyloženě na vůli zákazníka. Stejně tak 
pokud by chtěl zákazník uplatnit rekla-
maci, musí to udělat přes obchod, kde 
vidlici koupil.

Kdo zajišťuje servis vidlic této 
značky, které byly zakoupeny s no-
vým kolem?

Naše firma Pell’s (www.pells.cz), jako 
oficiální dovozce, a  příští rok i autori-
zovaná servisní centra, čímž by se měl 

Tentokrát Magura

Kde, proč a jak na vidlice?Kde, proč a jak na vidlice?
servis dostat i blíže k zákazníkovi a být 
dostupnější.

Může se absence servisu či neod-
borný zásah promítnout do případné 
reklamace poškozené vidlice?

To určitě může. Pokud ale bude zá-
kazník postupovat v souladu s návodem 
k použití, nemůže k tomu dojít. 

Existují omezení pro používání vid-
lic, která by mohla ovlivnit reklamaci 
v případě poškození?

Je třeba respektovat určení jednotli-
vých modelů vidlic. Např. s XC vidlicí je 
nesmysl jezdit sjezd, to by vidlice dlou-
ho nevydržela. Jinak jsou ale všechny 
modely dimenzovány i pro kotouče 
210 mm.

Pokud si zákazník nechá vyměnit 
olej bez dalších dílů, na kolik jej to 
zhruba přijde?

Cena by se měla pohybovat kolem 
500 Kč, ale samozřejmě záleží na hodi-
nových sazbách servisů.

Může majitel vidlice použít neori-
ginální olej, aniž by to mělo vliv na 
chod vidlice? 

Ne, použitím jiného než originální ole-
je Magura dochází ke ztrátě záruky.

Pokud vidlice získá provozem vůli 
v pouzd rech, lze to opravit a kdo to-
to zajišťuje, případně jakou částku to 
představuje? 

Pouzdra není problém vyměnit, stej-
ně tak jako kterýkoliv jiný díl vidlice. 
Sada pouzder stojí 695 Kč + asi 300 za 
práci. Takže počítejme 1000 Kč, pokud 
nebude nutné měnit nic jiného.

Lze nechat vyměnit například slou-
pek vidlice za delší, pokud je naliso-
ván, a neztratit přitom záruku?

Ne, bylo by nutné vyměnit celou hor-
ní část vidlice (krk, můstek, kluzáky), 
které jsou pevně nalisovány do sebe. 
Z bezpečnostního hlediska tedy nelze 
měnit jednotlivé díly samostatně.

Jak je to s dostupností náhradních 
dílů na starší vidlice, jak výrazně se 
obměňují díly vidlic? 

Většinu náhradních dílů i na starší 
modely není problém sehnat, navíc je 
hodně dílů společných pro více modelů. 
Např. modely Odur, Menja i Laurin mají 
stejné nohy, pouzdra atp. Liší se jen tlu-
micími patronami atp.

Jiří Uždil a Pavel Veselý – Pell‘s
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Slovenská značka Vertec nabízí 
kompletní sortiment kol od sil-
niček až po celoodpružené all-

mountain biky. Naším testem prošel 
nejvýše postavený hardtail Sniper Pro 
v ceně těsně pod dvacet tisíc, takže 
jsme byli zvědaví, co nám za tuto cenu 
nabídne. 

Sladěná nápadnost
Design rámu je kombinací čirého 

a černého laku a výrazných nápisů, 
takže působí mnohem dražším do-
jmem. Stavebním materiálem rámu je 
hliníková slitina řady 6061 s dvojitě ze-
slabovanou stěnou trubek. Lehká ova-
lizace postihla spodní rámovou trubku 
v její přední části, kdežto směrem ke 
středovému pouzdru se výrazně rozši-
řuje pro vyšší tuhost. 

Horní trubka je od předního kapko-
vitého profilu utvářena taktéž rozšířeně 

směrem k sedlové trubce. U hlavy pak 
nechybí masivní navařené výztuhy. 
Spodní ramena zadní stavby mají hod-
ně vysoký profil a výrazné prohnutí 
kolem pláště, naopak horní vzpěry 
mají hranatý profil a jsou téměř rovné. 
Zadní stavba působí hodně masivním 
dojmem, což se potvrdilo i její výraz-
nou tuhostí při jízdě. Ačkoliv je bike 
osazen kotoučovými brzdami, nechybí 
návarky pro čepy ráfkových brzd. 

Odpružení zajišťuje vidlice Rock 
Shox Dart 3 s vnějším nastavením 
odskoku na spodu pravé nohy a ko-
lečkem lockoutu na horním víčku. 
Tvrdost lze částečně nastavit ladicím 
kolečkem. Sto milimetrů zdvihu vidlice 
mělo poměrně kultivovaný krok už od 
začátku, takže se vidlice příliš nehou-
pala, ale nebyla zase přehnaně citlivá. 
Její vyvážený krok byl po zablokování 
připraven poskytnout výrazné propru-

žení při nečekaném silnějším rázu, ji-
nak při jízdě ze sedla se vidlice téměř 
nehnula. 

Komponenty řazení obstarala znač-
ka Shimano se svojí řadou Deore. 
Páčky Rapidfire, přehazovačka i pře-
smykač s klasickou objímkou fungova-
ly spolehlivě. Vpředu pak přesmykač 
ovládal řetěz na klikách Truvativ Fived 
v provedení na vlastní vícehrannou 
osu Splined. Biku by určitě slušely ná-
šlapné pedály, ale vzhledem k ceně je 
ohrádková verze nutností. 

Na kole pod dvacet tisíc ale urči-
tě potěšily hydraulické brzdy Hayes 
HFX-9 se zvlněným tvarem kotoučů. 
Brzdy s delší pákou jsou příjemné na 
ovládání a poskytují poměrně znač-
ný výkon při dobrém dávkování síly. 
Náboje Shimano 475 mají šestiděrový 
standard pro kotouč a mají jen plecho-
vé prachovky. Spolu s ráfky Mach1 MX 
Disc jsou obuty do plášťů Geax Argo. 

Pláště s výrazným vzorkem se uká-
zaly jako dobrý vodič díky kulatému 
profilu. Jejich vzorek měl na silnici si-
ce nepatrně vyšší valivý odpor, ovšem 
v terénu byl jako doma. Na suchém 
i mokrém podkladu pláště skvěle dr-

žely, jejich záběrové vlastnosti 
i trakce v zatáčkách se uká-
zaly jako velmi dobré a solid-
ní byly i jejich tlumicí schop-
nosti. Dokonce i na mokrých 
kořenech byly poměrně jisté 
a v blátě se řídký vzorek velmi 
dobře sám čistil. 

Jízda ostřelovače
Sniper znamená ostřelovač 

a přesně takové bylo i jeho cho-
vání. Ukázal se jako rozvážný 
a celkově klidnější, přesto mu 

ale nečinilo problém ostřeji zatočit. To 
ale od jezdce vyžadovalo trochu více 
snahy, Sniper prostě dělá čest svému 
jménu, a je tedy spíše vyrovnaný než 
hbitý a hravý. 

Posed má závodní, na předek polo-
ženou polohu, ovšem nikoliv příliš na-
taženou. Pocitově je pak spíše kratší 
a jezdec by někdy chtěl trochu delší 
představec. Při úchopu za rohy se to 
zlepší a bike získá velmi dobré stoupa-
cí schopnosti. Jezdec si na posed brzy 

zvykne, protože je celkem příjemný. Po 
rovině pak sklon nutí jezdce k ostřejší 
jízdě a do kopce se to ještě stupňuje, 
naopak z kopce to znamená jít více za 
sedlo. V ostřejších sjezdech se od jezd-
ce vyžaduje více opatrnosti, protože při-
táhnutí řídítek a snaha odjet hranu více 
po zadním kole příliš nefunguje. 

Bike není žádný skokan, takže je-
ho domovem budou opravdu nároč-
ná stoupání a spíše táhlé a mírnější 
sjezdy, než ostré prudké pasáže. Na 
výkonu mu přidává i perfektní tuhost 
rámu. Ta je ale trochu vykoupena slab-
ší absorpcí rázů díky přímým vzpěrám 
zadní stavby, kterou trochu nahrazují 
svými tlumicími schopnostmi pláště 
a měkčí sedlo. Akcelerace je přiměře-
ná a bike zrychluje plynule.

Kdo bude střílet
Určitě sportovně založený jezdec, 

který chce tuhý rám s klidným chová-
ním a sportovním, ale přesto pohodl-
ným posedem, aby mohl hodiny trávit 
v sedle silovým šlapáním do pedálů. 

SniperSniperSniper
VERTECVERTEC

AUTHOR 50 ČESKÝ RÁJ – 21. 4. 2007 
www.50ceskyraj.cz

AUTHOR ŠELA MARATHON – 5. 5. 2007 
DĚTSKÝ AUTHOR ŠELA MARATHON – 6. 5. 2007 
www.selasport.cz

AUTHOR KRÁL ŠUMAVY MTB – 26. 5. 2007 
www.authorkralsumavy.cz

AUTHOR CYKLO MAŠTALE – 9. 6. 2007 
www.mastale.cz

AUTHOR 50 BEZDĚZ – 23. 6. 2007 
www.50bezdez.cz

AUTHOR ZNOVÍN CUP – 30. 6. 2007 
www.mohila.cz

AUTHOR KRÁL  ŠUMAVY ROAD – 8. 9. 2007 
www.authorkralsumavy.cz

ARCHA MARATON BRDY 2007 – 22. 9. 2007 
www.apa.zde.cz

NOVA AUTHOR CUP – 13. 10. 2007 
www.novaauthorcup.cz www.author.cz

p
a

r
tn

e
ř

i 
p

r
o

je
k

tu

g e n e r á l n í  p a r t n e r

Maraton Tour 07 270x95-2.indd 1 20.2.2007 9:26:59

a Úhel hla vy     71°
b Úhel sed lo vé trub ky    74°
C Hor ní rá mo vá trub ka   565 mm
 Horní trubka vodorovně   580 mm
D Délka sedlové trubky   530 mm
E Délka zadní stavby   430 mm
F Rozvor  1080 mm
G Hlavová trubka   135 mm

Technická specifikace:

Rám: Alu 6061 D.B.
Vidlice: Rock Shox Dart 3 100 mm
Brzdy: Hayes HFX-9
Kliky: Truvativ Fived
Řazení: Shimano Deore
Přehazovačka: Shimano Deore
Přesmykač: Shimano Deore
Náboje: Shimano 475
Ráfky: Mach 1 MX Disc
Pláště: Geax Argo 26x2.00
Sedlo: Velo Plush
Sedlovka: VRC Pro Ultralite
Představec: VRC Pro 
Řídítka: VRC Pro Ultralite
Hmotnost: 14,1 kg včetně pedálů
Cena: 19 990 Kč

tuhost, stoupavost, ovládání, 
nadstandardní brzdy slabší ve sjezdech
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Rámy nadstandardní kvality se závodní XC geometrií. 
Bi-axiální „Rhombus“ - spodní rámová trubka - zvyšuje svou profilací pevnost nejen v namáhané části u hlavové 
trubky. Vertikální zploštění v oblasti středového složení je provedeno na maximální šíři pro dosažení vysoké účinnosti 
přenosu síly do pohybu vpřed. PELL´S VFHS technologie (vertical flexible horizontal stiff) kombinuje plochou zadní 
vidlici typu planžety a speciálně tvarované a zeslabované zadní vzpěry „S-bend“. Tato kombinace umožňuje propružení 
zadní stavby ve vertikálním směru při zachování maximální boční tuhosti. Nejvyšší modely (Elite a Race) mají zásluhou 
trojitě zeslabovaných trubek z materiálu P6 Ultralite vynikající poměr výkon/váha.

RAZZER
Cyklistický purizmus - střídmý a plný dynamiky

RAZZER Race   
Rám: PELL‘S P6 Ultralite Racing Tube Set, Triple Butted, Rhombus Bi-Axial, VFHS Techn. » Vidlice: Manitou R7 Super LO » Kola: Mavic Crossride » 
Kliky: Shimano Deore LX » Řetěz: Shimano HG-53 » Přesmykač: Shimano Deore LX » Pláště: WTB Exiwolf 1,95 » Měnič: Shimano XT » Řídítka: PELL‘S 
XR6 OV » Řazení: Shimano LX - Rapid Fire » Představec: PELL‘S X57 OV » Brzdy: Shimano Deore LX hydr. » Sedlo: PELL‘S E-Fly » Pedály: Shimano PM-
520 » Sedlovka: PELL‘S XR1 » Velikosti: 17/19/21

MOC   32.240 Kč (V-Brake) / 36.750 Kč (Disc verze)   

RAZZER Elite   
Rám: PELL‘S P6 Ultralite Racing Tube Set, Triple Butted, Rhombus Bi-Axial, VFHS 
Techn. » Vidlice: Manitou Slate Super LO » Náboje: Shimano Deore » Kliky: Truvativ 
Firex Team » Ráfky: Mavic XM 117 » Přesmykač: Shimano Deore LX » Pláště: WTB 
Exiwolf 1,95 » Měnič: Shimano XT » Řídítka: PELL‘S XR6 OV » Řazení: Shimano LX - 
Rapid Fire » Představec: PELL‘S X57 OV » Brzdy: Shimano Deore hydr. » Sedlo: PELL‘S 
E-Fly » Pedály: Shimano PM-520 » Sedlovka: PELL‘S XR1 » Velikosti: 17/19/21

MOC     21.760 Kč (V-Brake) / 26.990 Kč (Disc verze) 

RAZZER Pro   
Rám: PELL‘S 6061Custom Tube Set, Rhombus Bi-Axial, VFHS Techn. » Vidlice: 
Suntour SF7-XCR LO » Náboje: Shimano Deore 525 » Kliky: Truvativ 5D » Ráfky: 
MACH MX Disc » Přesmykač: Shimano Deore » Pláště: WTB Mutano Raptor 2,14 » 
Měnič: Shimano XT » Řídítka: PELL‘S XR6 » Řazení: Shimano Deore » Představec: 
PELL‘S X57 » Brzdy: Avid BB5  » Sedlo: PELL‘S Tourer » 
Sedlovka: PELL‘S XR1 » Velikosti: 17/19/21

MOC   15.490 Kč (V-Brake)
MOC   17.270 Kč (Disc verze)

je velmi složité vytvořit něco jednoduchého. když je to uděláno správně, řešení 
se zdá být zřejmé. usilovně jsme pracovali, abychom navrhli výrobky, které jsou 

překvapivě jednoduché. konstrukce všech dvoupístých pump crankbrothers 
je shodná. systém přepínání mezi režimy velký objem a vysoký tlak umožňuje 

nahustit rychle velký objem pláště a po přepnutí režimu bez větší námahy 
dosáhnout vysokého tlaku až 9 barů. všechny pumpy crankbrothers mají dvojitou 

hlavici s aretací, kterou lze hustit autoventilek i galuskový ventilek bez nutnosti 
jakkoli upravovat vnitřní součásti. stačí jen vybrat správnou stranu hlavice. vyšší 

modely pump crankbrothers jsou vybaveny přesným analogovým manometrem.

cz  /  241 771 181-2  /  www.progresscycle.cz
sk  /  048/414 36 23-4  /  www.progresscycle.sk

nejjednodušší 
odpověď je obvykle 
ta správná


