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➨ Dokončení na str. 13

Jednu jejich lahůdku jsme otesto-
vali a musíme uznat, že maloséri-
ová výroba, čisté provedení a ori-

ginální řešení přepákování k tlumiči mají 
něco do sebe.

V rytmu CanCanu
Duralový rám je na první pohled ty-

pický výrazným slopingem horní trubky, 
pro dosažení co největšího prostoru 
pro manévrování nad rámem. Kruhové 
profily trubek jsou doplněny o poměrně 
dlouhé navařené výztuhy u hlavy prů-
měru 1,5 palce. Další výztuha je v místě 
napojení sedlové trubky na horní rámo-
vou. Tento prvek je díky výrazně přetaže-
né sedlové trubce nutností pro zpevně-
ní. Velmi originální je partie středového 
pouzdra, která je vyfrézovaná z bloku 
duralu, aby poskytla prostor vahadlům 
zavěšení zadní stavby. Spodní i sedlová 
trubka jsou k tomuto bloku jednoduše 
navařeny bez výraznějších výztuh. 

Spodní vahadlo je umístěno v prosto-
ru před středovou osou, vrchní vahadlo 
je výrazněji vpředu na úrovni největšího 
převodníku. Zajímavostí je možnost vý-
běru povrchové úpravy vahadel v něko-
lika barevných variantách. Masivní čepy 
vahadel doplňuje výstupek na horním 
ramenu, který je určen tlumiči. Tlumič 
je uchycen přímo k hornímu ramenu, 

vahadlo tedy funguje zároveň jako 
přepákování.

Zadní stavba je jednodílná, patky mají 
integrovaný závit pro pevnou osu Maxle, 
což je stále častěji se objevující uchyce-
ní zadního kola u enduro a all mountain 
strojů. Trubky mají čtvercový průřez, ne-
chybí navařená výztuha u třmene brzdy. 
Hrubá povrchová úprava s vyleštěným 
logem je další specialitou značky.

Ačkoli výrobce dodává samostatné 
rámy, testovaná verze měla zajímavou 
kombinaci odpružení. Zadní tlumič 
Marzocchi Roco TST R nabídl díky mož-
nosti uchycení ve dvou různých otvo-
rech zdvih zadní stavby 127–152 mm. 
Přední vidlice Rock Shox Lyrik 2 Step 
Air měla zdvih v mezích 115–160 mm. 
Obě vzduchové jednotky se však velmi 
dobře doplňovaly. 

Sukně nahoru 
Kankánové tanečnice uměly zvedat 

nožky pěkně vysoko a stejně je tomu 
i v případě odpružení tohoto biku. První 
nasednutí bylo ve znamení výrazného 
zanoření tlumiče do zdvihu. Šlápnutí 
do pedálů pak ještě aktivovalo pružení, 
ovšem při frekvenčním šlapání to ne-
byla tak výrazná „houpačka“, jak jsme 
čekali.

Veletrh Eurobike 
v německém 
Friedrichshafenu patří 
již neodmyslitelně ke 
sklonku léta. Zatímco se 
dny pomalu krátí, pláže 
se vylidňují a po stanech 
v kempech zbývá pouze 
uleželá tráva, výstaviště 
nedaleko Bodamského 
jezera praská ve švech. 
Cykloservis samozřejmě 
nemohl chybět, aby vám 
přinesl všechny důležité 
novinky, bez nichž 
cyklista v následujícím 
roce vlastně ani nebude 
moci existovat. 

Atraktivita, či spíše podbízivost de-
signů a tvarů rámů snad nebyla ni-
kdy v minulosti tak výrazná. Karbon 

se stal stejným standardem, jakým byl před 
deseti lety dural. Všude spousta barev, je-
den odstín však rozhodně dominoval. Bílá, 
která se již v letošní sezóně výrazně hlási-
la o slovo, bude v té příští téměř nedílnou 
součástí moderního designu kola a mnoha 
komponentů. Ukázalo se, že ona „bílá ne-
moc“ je velice nakažlivá a jednotliví desig-
néři se před touto infekcí nijak nechrání. 
Naopak virus záměrně vyhledávají a využí-
vají jej ke ztvárnění svých fantazií. Ne snad, 
že by všechna kola pro příští rok musela být 
bílá, ale minimálně několik modelů s ale-
spoň částečně bílým rámem je přítomno 
skoro v každé kolekci, a to často i na postu 
nejvyšším. Nutno přiznat, že bílá vypadá na 
mnoha moderních rámech přímo skvost-
ně, ať už v čistém jednobarevném hávu, 
či v kombinaci s jinými odstíny. Barevnou 
klasiku, tedy modrou či červenou, ale bílý 
trend rozhodně nevytlačil. Dokonce zbylo 
dost prostoru na stále moderní výraznou 
zelenou a další barvy.

➨ Dokončení na str. 9

Kdo zná freeride či sjezd, určitě mu jméno Lance 
Canfield bude povědomé. Tento americký sjezdař spolu 
se svým bratrem založil značku Canfield Brothers 
a vyrábějí biky, které jsou už od začátku typické 
zavěšením zadní stavby na dlouhých vahadlech ve stylu 
virtuálního čepu.

Can-CanCan-Can
Canfield Brothers

Can-CanCan-Can

BÍLÁ BÍLÁ »»NEMOCNEMOC««
EUROBIKE 2008EUROBIKE 2008
3.–7. září 2008, Friedrichshafen, Německo

Značka Lightweight se vyžívá v superlehkých komponentech, jak ostatně dokládá samotný 
název. Bílá nemoc však zachvátila i ji, což se navíc projevilo silným krvácením. Kola 
Standard III váží v páru pouhých 1060 gramů, samozřejmě bez nesmyslně těžké bílé barvy 
a krve. V nabídce je také 120 gramů vážící přehazovačka či 34 gramů „těžké“ rychloupínáky.
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Inženýři firmy Cannondale vždycky vyví-
jeli a zkoušeli spoustu revolučních nápa-
dů. Ať to byl první duralový rám, karbo-

nový rám s kovovou páteří Raven či sjezďák 
se dvěma řetězy, vždycky se o jejich krea-
cích hodně mluvilo. Je jedno, jestli se netra-
diční designy ujaly, nebo ne, nákladný vývoj 
se nakonec vyplatil v tom, že přinesl obrov-
ské poznatky, ze kterých dodnes firma těží. 

V tomto roce se objevily dva nové stroje 
značky Cannondale, které z mnohaleté-
ho vývoje rovněž těží – Rize a Moto. Oba 
jsme již představili v čísle 6 a Rize otestovali 
v čísle 8. Tento stroj nás absolutně nadchl 
svou univerzalitou použití, kdy exkluzivně 
zvládá veškeré terénní nástrahy odpovída-
jící zdvihu 130 mm, a to v jakémkoli sklonu. 
Nepřeháníme. Svezte se sami a dáte nám za 
pravdu. Moto s vyšším zdvihem 160 mm 
je pak stejným všeumělem s prakticky 
bezchybnou ovladatelností i variabilitou 
použití, pouze se s ním dá pustit do mno-
hem náročnějšího terénu. O tom jsme se 
přesvědčili na evropském představení mota 
ve francouzském Les 2 Alpes a následně 
i v našich luzích a hájích. A hned v úvodu 
můžeme potvrdit, že kolo za pozornost stojí, 
i když vypadá na první pohled tak netradič-
ně a složitě. 

Motokros 
Rám připomíná svou nevídanou mohut-

ností skoro motorku. Lidé neznalí dnešních 
technologií si pak mysleli, že stroj musí díky 
svému lešenářskému vzhledu vážit aspoň 
půl tuny. Ale opak je pravdou, masivnost 
karbonového předního trojúhelníku přináší 
vedle obří tuhosti hlavně přijatelnou hmot-
nost celého kola 14,5 kg. V nejvyšší konfigu-
raci se pak dá dostat až pod 13 kilo, což je 
na kolo se 160mm zdvihem celkem slušný 
výkon. 

Rám je částečně nastříkán matným še-
dým lakem a částečně přiznává přirozenou 
strukturu karbonové pleteniny. Výborným 
pomocníkem proti odlétavajícím kamínkům 
je odolná nálepka na spodní trubce. 

Místo srdce sekera
Nejzajímavějším místem je srdce systému 

– přepákování Hatchet Drive, připomínající 
tvarem sekeru. Plovoucí tlumič je upevněn 
pouze v zadní stavbě, a tudíž je oddělen od 
předního trojúhelníku, což usnadňuje jeho 
stlačování, neboť na něj působí dvě pohybli-
vé části. Zdvih zadního kola je již zmíněných 
160 mm, které zprostředkovává zadní kyv-
ka, uchycená pouze na jednom čepu. 

Bez jednočepu ani ránu
Jak je vidět, Cannondale je i nadále věrný 

jednočepu, pouze laboruje s křivkou pro-
gresivity použitím speciálních přepákování. 
A nutno podotknout, že se mu to podařilo 
skvěle. Zadní stavba se vzduchovým tlumi-
čem Fox DHX Air se svým projevem skoro 
neliší od provedení s ocelovou pružinou. 

Třetiny nejen pro hokejisty
Nástup do zdvihu je velmi citlivý a zhru-

ba první třetina chodu je velmi pohodlná. 
Vyzobávání drobných nerovností je exklu-
zivní, neboť na pístnici tlumiče zespodu 
působí pohupující se zadní stavba, a tudíž 
je stlačován naráz z obou stran. Zároveň se 
však při běžné jízdě odpružení nepropadá 
do větší hloubky, protože ve druhé půlce 
chodu přichází ke slovu vliv přepákování, 
lehce přitvrzující chod. Jízda vsedě je tedy 
velmi příjemná, klidné vahadlo, na jehož 
pohyb nemá šlapání vliv, se při pohledu 

okem pohupuje pouze při přejetí 
nerovnosti. Tehdy se tlumič velmi 
rychle rozhýbe a nerovnost pohltí. 
To jsme velmi ocenili třeba při vý-
jezdu štěrkovou cestou s odvodňo-
vacími překopy, které kolo slušně 
pohltilo, a neztráceli jsme kontakt 
s povrchem. Při svižné jízdě po ro-
vině a z kopce se pak moto neslo 
nad povrchem jako létající kobe-
rec, a většinu zdvihu vyčerpalo 
pouze při nájezdu na odpovídající 
překážku či při dopadu po skoku. 
Na dno jsme však tlumič nedostali 

ani na třímetrovém poletu do hloubky z me-
tr vysokého odrazu. To je opět třeba přičíst 
přepákování, které v poslední fázi zdvihu 
velmi citlivě upravuje chod tlumiče právě 
tak, aby zpracovával i velké skoky. Takže 
není tolik potřeba rámu pomáhat štelovátky 
na tlumiči, s měnícími se nároky na odpru-
žení si poradí sám.

Výjezd 
Ano, u kola se stošedesáti milimetry zdvi-

hu se dá klidně hovořit o výjezdu. Poté, co 
jsme řádili na špindlerovské sjezdové trati, 
vydali jsme se přes hřebeny 50 km do vni-
trozemí. Stačí totiž snížit chod lehkým oto-
čením páčky systému Talas na vzduchové 
vidlici Fox 36 se zdvihem160 na 130 nebo 
100 mm, čímž se upraví geometrie kola. 
Sedlo je možné díky průchozí sedlové trub-
ce vytáhnout v klidu až nahoru, a tak na-
stavit XC posed. Dokonce je na tlumiči Fox 
DHX Air 4.0 možné nastavit i vyšší vliv sys-
tému ProPedal, jenž tlumič výrazně přitvrdí, 
a tak se dá v klidu šlapat i ze sedla. Pouze 
ovládání páčky je poněkud těžší, neboť při 
otáčení do otevřené polohy je třeba překo-
nat její odpor.

Kolo snížením vidlice a znemožněním 
výrazného zanořování tlumiče sníží pře-
dek a zvedne zadek, takže jízda vzhůru je 
tak zcela pohodlná. Navíc musíme uznat, 
že pláště Schwalbe Nobby Nic i přes šířku 
2,4" velmi slušně jedou, odvalování je výteč-

 Velikost      L
a Úhel hla vy     67,5°
b Úhel sed lo vé trub ky    72,5°
C Horní rámová trubka   590 mm
 Horní trubka vodorovně   629 mm
D Délka sedlové trubky   482 mm
E Délka zadní stavby   420 mm
F Rozvor  1156 mm
G Hlavová trubka   139 mm

Technická specifikace:
Rám:  Moto Carbon 160
Vidlice:  Fox 36 Talas RC2 100–160 mm
Tlumič:  Fox DHX Air 4.0
Přehazovačka:  Shimano XTR Shadow
Přesmykač:  Shimano XT
Řazení:  Shimano XT
Náby a ráfky:  DT Swiss EX2200
Pláště:  Schwalbe Nobby Nic Evolution, 

26x2.4"
Pedály:  Crank Brothers Acid 0.0
Kliky:  Shimano XT, 22/32/44
Kazeta:  SRAM PG-980, 11–32
Řídítka:  Gravity Maximus OS, 40 mm rise
Představec:  Cannondale XC3 31.8 mm, 1.5"
Brzdy:  Magura Louise BAT w/ 203/180 mm 
Sedlo:  Fi’zi:k Gobi XM
Sedlovka:  Gravity Maximus, 31.6×350mm
Hmotnost:  14,5  kg
Cena:  114 900  Kč

ovladatelnost, lehkost jízdy, 
průběh pružení, vzhled tuhost páčky propedalu

Moto 2Moto 2Moto 2Moto 2
né a jejich hmotnost jezdce až tak nelimi-
tuje. Případně je možné kolo osadit i plášti 
menšího průměru a pro XC jízdu je vysta-
ráno. Pouze při zařazení nejmenšího pře-
vodníku a ponechání otevřeného zdvihu je 
občas cítit lehké zatahání za pedály, které je 
způsobené větší vzdáleností řetězu od čepu 
zadní stavby. Ten je totiž umístěn na úrovni 
velkého převodníku, takže při šlapání s ře-
tězem na středním nebo právě velkém pře-
vodníku již tah řetězu a jeho blízkost k čepu 
propružování eliminuje. 

Sjezd
Teprve po zdolání kopce nastává to, pro 

co bylo moto stvořeno především – jízda 
z kopce. Tam se hlavně projeví skvělá ovla-
datelnost, která je vcelku ideálním kompro-
misem mezi točivostí a klidem ve vysoké 
rychlosti. Výrazně pomůžou široké vlaštov-
ky a krátký představec, ale při nejvyšším 
zdvihu vidlice 160 mm i poměrně položený 
úhel hlavy. Nejvyšší zdvih se nám osvědči-
lo nastavovat právě pouze do sjezdů, kde 
je potřeba zakloněná geometrie, při běžné 
jízdě po krajině nám však více vyhovovalo 
130 mm. 

Velmi nás potěšilo, jak lehce se bike 
zvedá na zadní kolo a také do vzduchu. 
Zdvihy odraz nepohltí, ale pomohou k vý-
skoku, takže ležící klády nebyly překáž-
kou, stejně tak sjezd terénních schodů 
po zadním či seskoky z vyšších úrovní 
nebyly žádným problémem.

Brzdy Magura Louise zase pomohly 
v malé rychlosti v zavřených klikaticích, kde 
je velmi snadné přibrzdit si předním kolem 
či dostat zadek do smyku. Kolo je pak kvůli 
kratší zadní stavbě velmi hravé a obratné. 

Tuhost rámu je díky použití více čepů 
u vahadel přepákování, mohutnému hlav-
nímu čepu v široké spodní rámové trubce 
a mohutnému provedení kyvky na velmi 

slušné úrovni, boční výkyv zadního kola byl 
zcela v mezích. 

Pro koho
Je jasné, že kolo za 115 tisíc v popisova-

né konfiguraci asi neosloví každého, nejlev-
nější provedení však přijde již na 66  900  Kč. 
A to už není tak nedostupná částka. Svému 
majiteli pak Cannondale Moto přinese nepo-
psatelnou sametovost jízdy, kde se snoubí 
velmi příjemné chování karbonu s citlivostí 
chodu zadní stavby. Šestnáct centimetrů 
zdvihu se projeví pouze v případě, kdy jsou 
opravdu potřeba, takže jezdce při běžném 
brázdění krajinou neotravuje žádné zbyteč-
né propružování. A pokud by potřeboval 
kolo použít na delší přesun po zpevněném 
povrchu, stačí přitvrdit tlumič, snížit zdvih 
vidlice a vytáhnout sedlovku. Samozřejmě, 
že se nebavíme o závodním XC stroji, ta-
kové ambice ani moto nemá, ale rozhodně 
splní sen každému jezdci, jenž si horskou 
cyklistiku dokáže vychutnat v jakémkoli 
terénu a požaduje co nejpohodlnější jízdu 
s maximální ovladatelností. Pak bude moto 
tím pravým strojem, jenž uspokojí choutky 
nejednoho allmountainera. 

CannondaleCannondale
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Myroon nahrazuje biky série Team LC a hmotnost jeho celokarbonového rámu se konstruktérům 
podařilo stlačit pod jeden kilogram. Torzní tuhost je přitom na skvělé úrovni, což potvrdil i náš praktický 
test. Na tomto rámu není problém postavit bike vážící výrazně pod jeden kilogram. Postmount uchycení 
třmenu zadní brzdy vypadá fantasticky.

Pozvánka slibovala nejen prezen-
taci nových modelů s možností 
jejich otestování, ale navíc také 

motokárový závod pro pozvané novi-
náře. A oboje znělo více než lákavě. Do 
Mattighofenu zavítalo celkem pětatřicet 
novinářů z jedenácti zemí a nikdo z nich 
se rozhodně nenudil. Novinek u KTM 
pro příští rok přichystali opravdu hodně, 
a to jak mezi závodně koncipovanými 
hardtaily, tak i celoodpruženými biky. 
A jestli se ptáte, kdo že ukořistil vítězství 
v motokárovém závodě, jenž se usku-
tečnil v salzburské Kart areně, pak je 
odpověď jednoduchá. V případě vítěz-
ství někoho jiného bychom vlastně celý 
závod raději trapně zamlčeli. Skromně 
se proto přiznáme, že téměř půl me-
tru vysoký pohár vybojoval zástupce 
CYKLOSERVISU!!!

Kdo To Montuje?
Reportáž z výrobních prostor firmy 

KTM jste mohli nalézt již v loňském 
Cykloservisu číslo 14. I když se ne-
chceme opakovat, alespoň částečnou 

zmínku o výrobě si neodpustíme. Vše 
zde totiž probíhá dokonale organizo-
vaně a precizně. Kola převážně vznikají 
v samostatných boxech, kde na nich 
pracuje vždy dvojice mechaniků, zpra-
vidla žena a muž. Vzhledem k čistotě 
výrobních prostor bychom se skoro ani 
nedivili, kdyby po nás někdo vyžadoval 
oblečení do bílých plášťů a užití textil-
ních roušek přes ústa…

Vedle montáže a lakovny však bylo 
jednoznačně nejzajímavější nové testo-
vací a vývojové centrum. Na speciálně 
vyvinutých strojích se zde simuluje vy-
soké jízdní zatížení konkrétních rámů. 
Vše musí být ve finále raději předimen-
zované, aby rám mohl být vpuštěn do 
sériové výroby. V době naší návštěvy 
byl do speciální zátěžové pohyblivé sto-
lice upnut silniční celokarbonový rám 
Renegade, u něhož se simulovalo dlou-
hodobé namáhání především hlavové 
partie. Dvoubrýlová, maximálně tuhá 
duralová vidlice byla napevno upnuta 
v hlavové trubce rámu. S patkami této 
vidlice posunoval hydraulicky ovládaný 
mechanismus, a to v rozsahu přibližně 
dvou centimetrů. Při pohledu se zdálo 
téměř neuvěřitelné, že je samotný rám 
schopen bez poškození takovou defor-
maci pohltit a účinně ji roznést. Největší 
vychýlení a krut byly logicky patrny 
především na horní a spodní trubce, 

Kopa opa Terénních erénních Modelůodelů

ale určité krátkodobé deformaci 
se nevyhnula ani sedlová trubka 
a zadní stavba. Jestliže má nějaký 
argument přesvědčit o výhodách 
karbonu, pak toto byl přesně on.

Dalším dlouhodobě zatěžova-
ným modelem na jiné testovací 
stolici byl celoodpružený XC typ 
Score. Pod ním se nacházela dvojice 
válců s výraznými nerovnostmi po ob-
vodu, jejichž otáčením byla dosažena 
iluze jízdy po hrubém povrchu v terénu. 
Na kole byla rozdělena závaží o celkové 
hmotnosti sto kilogramů. Čtyřicet kilo 
bylo na sedle, dalších čtyřicet kilogramů 
bylo rovnoměrně rozděleno na obou 
pedálech a zbytek závaží obsahovaly 
dva pytle zavěšené na koncích řídítek. 
Výsledek dlouhodobého testu nepro-
věřil pouze samotný rám, ale i ložiska 
zadní stavby a především kombinaci 
rámu a pružicích jednotek. A stejně jako 
předchozí test přesvědčil o výhodách 
karbonu, tento byl jasným důkazem 
o výrazném přínosu zadního odpružení. 
Zatímco s plně aktivovanými jednotka-
mi nedocházelo k téměř žádnému hori-
zontálnímu pohybu kola, stačilo otočit 
páčkou lockoutu a kolo se rozskáka-
lo natolik, že jsme se obávali jeho vy-
tržení z testovacího stroje. Všechny 
zapřisáhlé odpůrce karbonu a kom-
pletního odpružení u MTB by stálo 

za to nahnat na exkurzi do testovacího 
centra KTM, ten pohled byl dostatečně 
přesvědčující…

Kola, Technika, Materiály
Jednou z největších hvězd prezen-

tace novinek KTM se stal úplně nový 
závodní hardtail nazvaný Myroon. Jeho 
celokarbonový rám váží v prostřední ve-
likosti bez povrchové úpravy pouhých 
930 gramů, kompletní bike v nejdražší 
verzi Prestige pak bez pedálů 8,6 ki-
logramu. Myroon nahrazuje prestižní 
typy Team LC a při zachování jejich do-
konalé tuhosti by měl nabídnout ještě 
nižší hmotnost a údajně i více komfor-
tu. Oproti svému předchůdci vypadá 
novinka méně mohutně, atraktivní je 
optický přechod bočních hran horní 
trubky do zadní užší monostay vzpěry. 
Zajímavostí jsou minimalistické patky, 
závit v sedlové trubce pro uchycení pře-

smykače, a především kompaktně vyhlí-
žející postmount úchyt třmenu kotoučo-
vé brzdy. Z důvodu maximálního snížení 
hmotnosti byl co nejvíce eliminován 
dural, v hlavové trubce jsou na koncích 
přítomny pouze velice tenké zpevňující 
duralové vložky. K netradičním detailům 
rámu patří také výměnný držák přeha-
zovačky uchycený trojicí šroubů z vnitř-
ní strany patky.

Další z novinek nese název Ultra 
a její místo je hned pod prestižními ty-
py Myroon. Jedná se o sérii závodních 
a sportovních hardtailů, postavených na 
nové generaci duralových rámů. Oproti 
předchůdcům zmizelo typické zploštění 
sedlových vzpěr zadní stavby a mís-
to něj se objevilo mnohem výraznější 
hydroformní tvarování trubek u celého 
předního trojúhelníku. Ve srovnání s pů-
vodní sérií Race by měly být rámy Ultra 
také lehčí.

V případě loni uvedené celoodpruže-
né XC novinky Score se příliš neměnilo, 
pouze nejvyššímu modelu přibylo nové, 
svisle umístěné karbonové spojovací 
raménko u tlumiče, které tak nahradilo 
prohnutý díl s příhradovou konstrukcí. 
A nový karbonový díl sluší kolu mno-
hem více. Karbonové rámy této série by 
se pro příští rok měly dočkat zvýšené 
torzní tuhosti v oblasti hlavního čepu 
a u všech typů Score budou nově pou-
žity tlumiče DT Swiss.

aneb kolekce KTM 2009Stejně jako v loňském 
roce jsme i letos přijali 
pozvání na představení 
novinek značky KTM 
pro nadcházející rok. 
To se opět uskutečnilo 
v rakouském Mattighofenu 
nedaleko Salzburgu, 
tedy v sídle a současně 
výrobních prostorách 
firmy.

Nejvyšší model řady Score dostal pro příští sezonu karbonové spojovací rameno u tlumiče. Oproti původní prohnuté 
příhradové verzi vypadá lépe a mělo by i nabídnout vyšší pevnost. Navýšení torzní tuhosti by se ostatně mělo týkat všech 
karbonových rámů Score.

Typ Lycan je 
určen především 
maratoncům a všem 
jezdcům, vyžadujícím 
od stroje „terénní 
univerzalitu“. Zdvih 
120/120 mm, plovoucí 
uložení tlumiče, 
maximální tuhost 
předního trojúhelníku 
i zadní stavby. Už 
se těšíme, až tuto 
novinku otestujeme.

➨ Dokončení na str. 4

Nové duralové rámy řady Ultra již 
postrádají typický prvek předchozí 
generace, tedy nepřehlédnutelné 
zploštění sedlových vzpěr zadní stavby. 
Namísto toho se výrazné hydroformní 
tvarování objevilo u horní trubky 
předního trojúhelníku a úchyt třmenu 
zadní brzdy se přesunul na spodní 
rameno zadní stavby.
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Apache®Bicycles Top-Cross Line 2008
Kategorie sama pro sebe – Top Cross. Výměnou obutí získáš XC29“, 
nebo Fitness. To jsou Wakan Disc a Wakan.

Wakan do lesa i na silnici Kč 23.990,-
rám Alloy 6061 D. B. - vidlice SR NCX-E-LO - řazení Shimano Deore LX - velikost 16,5“ · 19“ · 21,5“

Wakan
Top-Cross
Line 2008

Ve vývojovém centru 
bylo možné shlédnout 
velice zajímavé 
prototypy. Například 
celokarbonový rám 
s klasickou dámskou 
geometrií, u něhož 
ale předpokládáme, 
že se do výroby 
pravděpodobně 
nedostane.

Kopa opa Terénních erénních Modelůodelů
➨ Dokončení ze str. 3

Kola v továrně KTM vznikají 
v samostatných boxech, kde 
na nich pracuje vždy dvojice 
mechaniků. Všude panuje 
dokonalý řád a pořádek. 
A v každém z boxů je takové 
množství kvalitního nářadí, že 
by každý druhý opravář kol tiše 
záviděl.

Nové testovací centrum je chloubou 
firmy KTM. Na karbonovém typu 
Score bylo umístěno závaží 
o celkové hmotnosti sto kilogramů 
a pod jeho koly se otáčely válce 
z výraznými nerovnostmi po 
obvodu. S plně aktivovanými 
pružicími jednotkami nedocházelo 
téměř k žádnému horizontálnímu 
pohybu kola, dokonalý 
přesvědčovací argument pro 
odpůrce plného odpružení…

Silniční karbonový rám Renegade 
byl upnut do hydraulické deformační 
stolice. Ta dlouhodobě „cvičila“ 
s hlavovou trubkou natolik, že by 
v případě jiného materiálu došlo zcela 
jistě k prasknutí rámu. Zde se pohlcená 
energie, simulující extrémní nárazy, 
rovnoměrně rozložila do všech částí 
rámu.

V době naší návštěvy zrovna 
vznikala série kol pro značku 
Haribo, jejíž želatinové medvídky 
určitě znáte. Nutno přiznat, že 
některým mechanikům to opravdu 
slušelo. No sami uznejte, vypadá 
takhle pěkně váš opravář kol?

Se zdvihem 100/100 mm a nízkou 
hmotností je Score ideálním náčiním 
pro maratonské a XC závody. Nejlehčí 
verze se dostala na hmotnost 9,8 kilo-
gramu, a to včetně pedálů!

Vyloženě maratonským a pro mno-
hé potenciální uživatele podstatně uni-
verzálnějším bikem je celoodpružená 
novinka Lycan, která nabízí pro tuto ka-
tegorii již standardní zdvih 120/120 mm. 
Lycan sází na bytelný rám a u KTM 
osvědčený systém Pro Damping 2 
s plovoucím tlumičem, kdy je jeho 
spodní konec uchycen na prodlouže-
ném rameni zadní stavby. Čtyřčepová 
koncepce by měla společně s použitým 
uložením tlumiče nabídnout velice ply-
nulý chod pružení. Hodně mohutně se 
tváří zadní stavba s neobvykle tvarova-
nými patkami, a především s bytelným 
ramenem přepákování. To je vyrobeno 
z jednoho kusu a nabízí nadprůměrnou 
tuhost. Vysokou pevnost v krutu lze 
očekávat i od asymetrické konstrukce 
spodních ramen zadní stavby. Ostatně 
i z důvodu navýšení tuhosti je použit 
systém s plovoucím uložením tlumiče, 
díky jehož kroku není zapotřebí příliš 
dlouhé rameno pro stlačení pístnice. 
Předpokládaná velká obliba modelu 
Lycan dala vzniknout i designově velice 
zdařilé dámské verzi.

Vedle závodních a sportovních kol 
klade KTM nemalý důraz také na trekin-
gové a krosové modely. Zajímavostí je 
jejich časté vybavení paralelogramový-
mi odpruženými sedlovkami či hydrau-
lickými ráfkovými brzdami Magura.

Každý Terén Možný
Testování kol proběhlo na terénním 

lesním okruhu se značným převýšením, 
prudším výjezdem a techničtějším sjez-
dem. K dispozici byl jak prototyp karbo-

nového modelu Myroon (dokonce bez 
laku a log), tak i celoodpružené biky 
Score a Prowler, tedy modely kolekce 
2008, u nichž pro příští rok nedochází 
k zásadním změnám.

Myroon se již od prvního šlápnutí před-
vedl jako XC raketa, kde je každý záběr 
v plné míře přenesen na pohyb vpřed. 
Tuhost rámu se ukázala jako nadprůměr-
ná, excelentní pak byla nízká hmotnost 
kola. Ve sjezdu bylo nutné jít díky ryze zá-
vodnímu posedu více za sedlo, ovšem ve 
stoupáních se maximálně projevil skvělý 
přenos síly i akcelerace kola. Myroon se 
konstruktérům opravdu povedl.

Score bylo k dispozici v karbonové 
i duralové verzi. Naše srdce si ovšem 
paradoxně získala levnější duralová 
varianta, která se ukázala jako výrazně 
tužší. Pro sezonu 2009 však KTM avizu-

je navýšení torzní pevnosti i u karbono-
vé verze, takže zde jakákoli kritika nemá 
místo. Model Score bude každopádně 
vyhovovat závodně orientovaným jezd-
cům. Ti uvítají především jeho rychlost, 
nízkou hmotnost a vyloženě sportovní 
posed, to všechno v kombinaci s nema-
lou dávkou komfortu.

Prowler se sice může vedle předcho-
zích testovaných  kol jevit tak trochu ja-
ko tank, jeho univerzalita však může být 
pro někoho překvapující. Zadní zdvih 
150 milimetrů a seřiditelný přední zdvih 
s maximem na podobné hodnotě dávají 
dostatečný prostor pro hrubou terénní 
jízdu, čemuž odpovídá i vysoký pře-
dek a celkové klidnější vedení přední-
ho kola. Přesto je Prowler kolem, které 
zkrátka „jede“. S pružením staženým na 
nejnižší hodnotu ochotně stoupá i do 

prudkých kopců, aby cestou dolů nabí-
dl vyloženou radost z jízdy. Výrobce ten-
to bike nazývá „typickým KTM, které je 
lehké, komfortní a připravené na všech-
ny terénní příležitosti“. A realita přesně 
odpovídá tomuto tvrzení.

Tolik o kolekci KTM pro rok 2009. 
A nyní mě už omluvte, vyrážím trénovat 
na motokárovou trať, aby Cykloservis 
příští rok obhájil své vítězství…

(kad)
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Přijďte se podívat!
Sezimova 10,  Praha 4,  tel . :  241 741 091 ,  241 741 961 ,  e-mai l :  info@sterba-kola.cz

www.sterba-kola.cz

První modely 2009 již skladem!

Vyrazte na koncert některé vaší oblí-
bené kapely, nechte se nad hlavami 
diváků přes vroucí kotel dopravit na 

podium mezi vaše hudební hvězdy, a do-
kud vás nevyvede ochranka, pijte a pijte…! 
A nezapomeňte alkohol konzumovat z lah-
ve Camelbak Podium Bottle. Ta je přece, 
jak z názvu jasně vyplývá, určena přesně 
pro takové použití. Nebo ne? Ne! Tato la-
hev je ryze cyklistická a asi jí bude lépe 
slušet iontový nápoj než alkohol.

Konstruktérům značky Camelbak bylo 
jasné, že batoh s vodním rezervoárem není 

Pijte na podiu!
vhodným řešením například pro silničáře, 
proto se pustili do zdokonalení věci tak 
jednoduché, jako je klasický bidon. Ovšem 
s využitím zkušeností z vývoje vodních va-
ků. Výsledkem se stala lahev Podium Bottle 
s unikátním systémem náustku. K jeho ote-
vření nedochází povytažením, jako u větši-
ny lahví, ale pootočením. To je možné pro-
vést buďto u lahve ještě zasazené v košíku, 
případně se dá uzávěr jednoduše odjistit 
stisknutím zuby a pootočením celé lahve 
v ruce. Utěsnění uzavřeného mechanismu 
je dokonalé. Promyšlená je gumová kon-

covka náustku, která je při jeho aktivaci 
šetrná k zubům. Plusem je i nadprůměrný 
průtok nápoje náustkem. Samotná lahev je 
vyrobena ze zdravotně nezávadného lékař-
ského silikonu s využitím vnitřní antibakte-
riální úpravy HydroGuard. Díky tomu není 
ani v případě úplně nové lahve cítit zná-
má nepříjemná „plastová“ příchuť. Dalším 
a ještě důležitějším přínosem je lepší odol-
nost proti vzniku plísní.

Objem lahve Camelbak Podium Bottle je 
0,7 litru. Díky klasickému průměru a zúžení 
hrdla je možná bezproblémová kombinace 
s jakýmkoli běžným typem košíku. Kvalitu 
lahve vyvažuje její vyšší cena 299 korun. 
Vybírat je možné z transparentní a modré 
varianty. (kad)

utěsnění a ovládání náustku, 
antibakteriální úprava

cena

BikeMANUÁL
vše, co potřebujete vědět o svém kole

Fred Milson

ilustrovaný návod, 
jak si vybrat, udržovat 
a opravit všechny typy kol

21×27 cm, 
šitá vazba, 
192 stran, 

449 Kč

Takzvaně „do mrtě“, s tím má řada bikerů jistě své zkušenosti. 
Něco ojezdit do takové podoby, že daná součástka již skoro 
nepřipomíná původní vzhled dílu, není na biku až tak nemož-

né. Nejčastěji to bývá případ obutí či pohonu, tedy třeba ozube-
ní převodníků. Stejně tak lze ojet i brzdové špalky nebo destičky. 
Pražská prodejna Kola na statku však nedávno majiteli servisované-
ho kola měnila destičky, v jejichž případě bylo i ono spojení „do mr-
tě“ málo výstižné. Z původních destiček Shimano totiž kromě torza 
obvodového materiálu nezbylo vůbec nic a brzdění obstarával už 
i materiál samotného pístku.

Některé závody bývají svými podmínkami opravdu extrémní, jed-
ním z příkladů mohou být i populární Sudety před několika lety, na 
které jistě díky všudypřítomnému blátu jejich účastníci do smrti ne-
zapomenou. Také kolo, z něhož pochází destičky na fotografii, ab-
solvovalo náročný maraton, a sice Extreme Bike Brdy. Tentokrát byly 
Brdy skutečně extrémní… (kad)

Extreme Bike Brzdy

Při použití pouze jednoho pře-
vodníku je možné vyvinout dva 
převody – standardní 1:1 a pře-

vod Overdrive 1:1,6. Při zařazení stan-
dardního převodníku se tedy na jedno 
šlápnutí převodník otočí jednou. Při za-
řazení overdrivu však planetový převod 
otočí převodníkem 1,6krát. To odpovídá 
ekvivalentu převodníků 22/36 zubů pro 
all-mountain (s použitím klik Stylo) nebo 
24/38 zubů pro freeride (kliky Holzfeller). 

Velkou výhodou je, podobně jako 
u planetových převodovek, že řadit se 
dá jak při šlapání, tak i v klidu. Dokonce 
je také možné řadit pod jakoukoli zátěží. 
Změnu převodu ovládají speciální lan-
kové řadiče HammerSchmidt Trigger, 
které budou v nabídce pouze v úrov-
ních sad X.0 a X.9.

Použití pouze jednoho malého pře-
vodníku významně zlepšuje prostupnost 
kola terénem a také pouze jeden převod-
ník ve spojení s integrovaným vodítkem 
řetězu zabrání padání řetězu. Osa je za-
ložena na původním systému Howitzer 
a je kompatibilní se středovými pouzdry 
šířek 68, 73 a 83 mm. HammerSchmidt 
obsahuje osazení, které zamyká a ode-
myká ozubený systém, jenž zvýší rych-

Zcela netradičním 
způsobem se s padáním 
řetězu při použití dvou 
převodníků vypořádala 
americká firma Truvativ, 
když představila 
planetovou převodovku pro 
kliky HammerSchmidt.

Truvativ HammerSchmidt

lost otáčení převodníku. Ten si však 
zatím rozumí pouze s rámy, osazenými 
úchytem napínáku typu ISCG.

Hmotnost klik Truvativ Hammer-
Schmidt pro all mountain má být o 172 g 
vyšší než u tradičních klik s dvojpřevod-
níkem. Freeridový Hammer Schmidt pak 
přináší pouze 11gramovou nadváhu 
oproti srovnatelným klikám. 

Truvativ spustil nové stránky http://ma-
gicmechanics.com, kde je názorně po-
psána jak funkce klik HammerSchmidt, 
tak i jeho vývoj a další podrobné infor-
mace.

My jsme se na novém systému svez-
li na veletrhu Eurobike. Mluvčí značky 
Greg Herbold nám spolu s hlavním 
konstruktérem připravili překážkovou 
dráhu plnou pařezů a klád, potahali 
nás po lese přes vysoké kořeny v prud-
kých svazích, takže jsme si sami vy-
zkoušeli, že nic z výše zmíněného není 
lež. Hammerschmidt skutečně skvěle, 
a hlavně velmi rychle řadí, a to v jakém-
koli režimu. Změna převodu je tak rych-
lá, že to člověka, zvyklého na přesmy-
kač, překvapí, navíc dlouhý chod řadicí 
páčky na větší převodník je minulostí. 
U první verze je zatím dost vysoká cena 
– mezi 600 a 700 eury, ale ta jistě s roz-
šířením systému časem klesne.

(mig)

Původní nákres prvotního nápadu 
funkce HammerSchmidtu
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Zatímco před prázdninami jsme 
otestovali wheeleráckou celood-
pruženou „raketu“ vyšší střední tří-

dy, model Falcon, tentokrát jsme zamířili 
hned na druhý nejvyšší stupínek hardtai-
lové nabídky značky, a to Eagle Carbon.

Ladná čistota
Letošní Eagle má celokarbonový rám 

z materiálu 12 K, tedy výrazně širokých 
pásků karbonové tkaniny. Celkové zpra-
cování je ve všech detailech naprosto 
čisté, přetoky či barevné nepřesnosti 
se zde nekonají. Profily trubek vyznávají 
kruh, takže přední trojúhelník nesází na 
žádné designové výstřelky. Pouze hla-
vová trubka má výrazně soudkovitý tvar. 
Zadní stavba je u středového pouzdra 
napojena masivním plynulým přecho-
dem, řetězové vzpěry nesou výrazné 
prohnutí a jejich průřez se směrem od 
středu k patkám velmi výrazně mění. 
Sedlové vzpěry s esovitým prohnutím 

pák a díky mechanismu 
Servo Wave bylo tře-
ba chvilku cvičit jejich 
ovládání, než si jezdec 
zvykne na méně tvrdý 
projev na páce. Menší 
odpor páky je však na-
konec i přes slabší vý-
raznost jejího projevu 
vykompenzován velmi 
vysokým brzdným účin-
kem. O tuhosti klik XT 
a perfektním pohybu 
řetězu po převodnících 
nemá smysl polemizo-

vat. Osazení prostě funguje za všech 
okolností tak, jak se na druhou nejvyšší 
sadu sluší. 

Totéž platí i o vidlici Rock Shox Reba 
SL se 100 mm zdvihu a zamykáním z ří-
dítek. Její chod je od počátku zdvihu vel-
mi pozorný i k nejmenším nerovnostem, 
ovšem od poloviny zdvihu už přichází 

ke slovu progresivita a dostat vidlici na 
dno vyžaduje opravdu hodně velký ná-
raz. V zamčeném stavu si ponechává 
možnost pobírat nějaké ty nečekané ne-
rovnosti svým ochranným zdvihem. 

Orel letí
Eagle dělá rozhodně čest svému 

jménu, protože jízda je opravdu letem 
kupředu. I přes jasné závodní určení 
je posed velmi pohodlný, za což mů-
že čtveřice karbonových podložek 
pod představcem a prohnutá řídítka. 
Závodník možná sloupek vidlice zkrátí, 
maratonec či sportovní jezdec to pone-
chá v pohodlném, přesto výkon neome-
zujícím nastavení. Rozumně natažený 
posed umožňuje jezdci šlapat mírně 
před sebe a váha jezdce je rovnoměrně 
rozložena mezi sedlo a řídítka. S prvním 
záběrem do pedálů je jasně cítit cel-
ková tuhost rámu, která je na vysoké 
úrovni, ovšem na druhou stranu nabí-
zí rám díky materiálu dostatečnou mí-
ru komfortu. Rám tuhý pod záběrem, 
kdy není takřka patrné žádné kroucení 
ani při jízdě ze sedla, je však vyvážený 
i co do schopností pohlcovat a tlumit vi-
brace. Přední partie je díky vidlici dosta-
tečně pohodlná, zadní stavba pak i přes 
větší průměr duralové sedlovky 31,6 mm 
a sportovní sedlo Selle Italia SLR nedá-
vá jezdci pocítit rázy terénu tak silně, jak 
by se díky použití těchto dvou dílů dalo 
čekat. Schopnost tlumit je zadním par-
tiím vlastní, ačkoli použitím karbonové 
sedlovky by bylo docíleno ještě vyššího 

komfortu, protože sedlovka Ritchey Pro 
se pod zatížením prakticky ani nehnula. 

Jestliže rám nabízí vyvážený poměr 
tuhosti a komfortu, pak ovládání a jízdní 
projev jsou taktéž ideálem pro XC. Na 
první dojem se totiž bike jeví jako hra-
vý stroj s bleskovou akcelerací a živým 
projevem v nízké rychlosti a v tech-
nických pasážích. Ovšem delší sjezdy 
nebo jízda po silnici jsou ve znamení 
vybraného chování a poslušného držení 
stopy. Snadné ovládání, které závod-
níka neurazí a začátečníkovi naopak 
ulehčí, je velkou devízou tohoto biku. 
Ochota měnit směr když je potřeba, 
ukázněnost v rychlých sjezdech a ne-
ustálá chuť zrychlovat kdykoli to jde, 
to jsou vlastnosti, které by měl jezdec 
od kola za sedmdesát tisíc očekávat 
a zde je dostane. 

Vyšší pozice řídítek je pak plusem 
v prudkých pasážích. Ostré výjezdy 
vyžadují trochu větší náklon nad řídít-
ka, ovšem lehkost jízdního projevu nutí 
jezdce stejně nalehnout na řídítka a do 
stoupání to doslova rvát na maximum. 
Pláště Schwalbe Racing Ralph mu to 
jen ulehčí, ty jsou dalším z kvalitně pra-
cujících kousků na tomto stroji. 

Pro náročné
Eagle Carbon je bike, který uspo-

kojí závodníka i náročného sportovce. 
Nabídne maximální výkon podpořený 
komfortním rámem s pohodlným pose-
dem a perfektně spolupracující osazení.
 

Eagle CarbonEagle CarbonEagle CarbonEagle CarbonWHEELERWHEELER

jsou k patkám jištěny 
šroubovaným spojem, 
ovšem přechod kar-
bonové vzpěry v patku 
není nikde přerušen. 
Vše je plynulé, mate-
riál hladce navazuje. 
Přechod k sedlové trub-
ce je řešen klasickým 
monostay provedením, 
vedení lanek je situová-
no na horní trubku.

Čistotu provedení 
rámu jakoby chtělo 
doplnit i osazení, které 
je svěřeno kompletní sadě Deore XT. 
Řazení s přesmykačem v klasickém 
provedení a přehazovačkou taktéž bez 
vymoženosti Shadow, je naprosto skvě-
le funkčním celkem. Proti některým 
měničům Shadow chodí tento klasický 
kousek přímo ukázkově. Kotoučovky 
téže sady nabídly poměrně krátký chod 

a Úhel hla vy     71°
b Úhel sed lo vé trub ky    73°
C Horní rámová trubka   577 mm
 Horní trubka vodorovně   593 mm
D Délka sedlové trubky   483 mm
E Délka zadní stavby   425 mm
F Rozvor  1085 mm
G Hlavová trubka   125 mm

Technická specifikace:
Rám: Monocoque Carbon 12K
Vidlice:  Rock Shox Reba SL 

100 mm
Kliky: Shimano Deore XT
Pedály: Crank Brothers
Brzdy: Shimano Deore XT Disc
Řazení: Shimano Deore XT
Přehazovačka: Shimano Deore XT
Přesmykač: Shimano Deore XT
Náboje: Shimano Deore XT
Ráfky: DT Swiss X 430
Pláště:  Schwalbe Racing Ralph 

EVO 2,1
Sedlo: Selle Italia SLR
Sedlovka: Ritchey Pro
Řídítka: Ritchey Pro
Představec: Ritchey Pro 
Hmotnost: 10,8 kg
Cena: 69 990 Kč

ovládání, tuhost, komfort, 
akcelerace vyšší cena

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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Velmi často lidé, kteří obětovali ce-
lý život svému sportu, po ukončení 
kariéry nevydrží sedět doma na zad-
ku a mají nutkání se vracet. Krásným 
příkladem byl brankář Dominik 
Hašek, jenž se vrátil do NHL pro svůj 
druhý Stanley Cup. Podobný osud 

si naplánoval i sedminásobný vítěz 
Tour de France Lance Armstrong, 
jenž ohlásil svůj návrat a záměr uko-
řistit další triumf na nejtěžším cyklis-
tickém závodě světa. Zároveň chce 
i nadále upozorňovat na stále se 
rozrůstající počet onemocnění rako-
vinou, kterou on sám překonal. 

Pod vedením Jána Svorady vznik-
ly dvě tratě maratonu Merida Bike 
Vysočina o délce 40 a 80 km, které se 
budou 27. září proplétat Žďárskými vr-
chy. Kratší 40kilometrová trasa je svou 
nižší náročností vhodná i pro netech-
nicky založené jezdce, zatímco osm-
desátku si vychutnají spíše zruční cyk-
listé, kteří zdolají Devět Skal, Žákovu 
horu, Samotín či Buchtův kopec. Na 
trati bude možné porovnat síly i s Ka-
teřinou Neumannovou, Dominikem 
Haš kem či Martinem Koukalem. 
V neděli se pak pojede na zcela nové 
5,2 km dlouhé trati testovací závod pro 
případný světový pohár 2010, který 
bude pod dohledem komisařů UCI.

Už víme, k čemu je v našich kon-
činách dobrý pick-up. Terénní auto-
mobil s pořádnou korbou vzadu je 
v Americe samozřejmostí, ale u nás 
je to stále spíše jakási parádička. 
Perfektně jej ovšem využila parta pol-
ských motorkářů na závodech MTB 

Challenge, která po dni stráveném na 
trati před a za cyklisty udělala z pick-
upu bazén. Stačilo jen vystlat korbu 
plachtou, napustit vodou a pojízdné 
lázně byly na světě. Škoda, že neměli 
náklaďák. Ve vedru, jaké panovalo, 
by se k nim do bazénu přidalo určitě 
všech 250 upocených závodníků.

České dráhy připravily nový typ 
vagonů pro přepravu jízdních kol. 
Oranžově zbarvený cyklovagon má 
na boku modrý obrázek kola a nápis 
bike. Vnitřní prostor s háky pro kola 
je od prostoru pro cestující oddělen 
průhledným sklem, aby měl cestující 
své kolo pod dohledem. Nakolik se 
provoz osvědčí a zda dojde k roz-
šíření vagonů i na další tratě krom 
testovacích Praha–Sušice a Praha–
Tanvald, to ukáže čas a spokojenost 
jak cyklistů, tak Českých drah.

Návštěva veletrhu Eurobike se 
nevyplatila britskému jezdci Nigelu 
Pageovi. Zatímco on pokukoval v Ně-
mecku po novinkách v cyklistice, do 
jeho domu, v němž spala matka trpící 
Alzheimerovou chorobou, se vkradli 
zloději. Ukradli klíče od jeho dodávky 
a tu sebrali z garáže. Bohužel Nigel 
měl v dodávce všechny svoje závodní 
biky, takže přišel o tři celoodpružené 
stroje Intense s tím nejlepším osaze-
ním a o pevný bike na dirt. Cena kol 
převýšila cenu dodávky, ovšem zda 
se k němu vrátí alespoň část lupu, je 
ve hvězdách. A pak si někam klidně 
odjeďte na výlet…

Politické kauzy teď plní stránky 
bulvárních plátků. Kdybychom byli 
pohotovější, mohli jsme vyfotit oce-
ňované závodníky jednoho regionál-
ního XC závodu, kterak je při předá-
vání cen líbá na tvář nejmenovaná 
poslankyně parlamentu a obrázky 
prodat protistraně, nebo je použít na 
naši titulní stránku. Nštěstí pro vás 
čtenáře jsme se více věnovali osla-
vám dojezdu závodu, než přemýšle-
ní o tom, jak někoho poškádlit, takže 
na titulu máme zase kola.

VAŠE DOPISY
Vážená redakce.
V řadě vašich testů horských kol jsem se setkal s kritikou přesmykačů Shimano 

Top Swing. Musím se přiznat, že jsem někdy nabýval dojmu, jako byste si na ně 
skoro zasedli, protože mé osobní zkušenosti s tímto provedením přesmykačů 
nebyly nijak negativní. Naopak, měl jsem pocit, že nevyžadují tak velkou ovládací 
sílu jako klasické modely s nahoře umístěnou objímkou. Pouhé jediné namotání 
řetězu na převodník však změnilo můj názor a nezbývá mi než vám dát za pravdu. 
Namotaný řetěz mi při záběru zavadil za vodítko přesmykače a vychýlil ho (podle 
mě jen minimálně) směrem vzhůru, načež vznikla v přesmykači nemalá vůle a při 
jízdě po nerovnostech mi celý přesmykač hodně drnčí.

Zajímalo by mě, zda se dá vůle nějak stáhnout, třeba rozklepnutím čepů, ne-
bo jinak odstranit. Případně by i stačilo nějak zajistit vodítko, aby nerachotilo. 
Funkce přesmykače se totiž vznikem vůle nezhoršila, pouze mi rachocení při 
jízdě hodně vadí. Přesněji řečeno mi to skoro trhá uši, protože na kole při jízdě 
nesnáším jakékoli nepatřičné zvuky. Moc díky za radu.

S pozdravem váš pravidelný čtenář Robert Jelínek

Děkujeme za názorové ztotožnění.
Problém přesmykačů Shimano Top Swing je celkem běžnou záležitostí, přede-

vším v případě starších modelů. U těch novějších je rachocení vodítka alespoň čás-
tečně předejito upravenou pružinou. Paradoxní je, že vznik vůlí se týkal více dražších 
provedení. Ty neměly z důvodu hmotnostní úspory průběžné čepy, ale kratší, a to 
pouze v místech otáčení. Vznik vůle v paralelogramu nastal jednoduše při uvolnění 
zalisovaného čepu v jeho duralovém nosníku.

Oprava prakticky není možná, na přelisování díky nepřístupnosti rozhodně za-
pomeňte. Někteří majitelé top swingů řeší jejich chrastění použitím gumičky, kterou 
vedou od hlaviček dorazových šroubků přes spodní díl paralelogramu zpět k do-
razovým šroubkům. Ideální je použít například gumičku standardně dodávanou 
k computerům Sigma, ta je dostatečně pevná. Nelze ale počítat s její neomezenou 
životností a stoprocentním odstraněním chrastění. Gumička navíc lehce zvýší sílu 
nutnou k přehození přesmykače. Tuto „opravu“ lze doporučit pouze jako dočasnou. 
Pokud to rám svou konstrukcí umožňuje, rozhodně doporučujeme montáž klasické-
ho „Down Swing“ přesmykače. (red)

Ačkoli jsme původně psali o mode-
lu R, k dispozici jsme dostali jeho 
další evoluci – model Elixir CR. 

Ten se od jednodušší verze R liší zcela 
novým, vínově eloxovaným prstencem 
na páce, jehož otáčením lze nastavit 
bod kontaktu destiček s kotoučem. Při 
pohledu na páku nás však v první chvíli 
udivilo, kam se poděla vyrovnávací ná-
držka. Ta je totiž nyní ukryta přímo uvnitř 
páky a její velikost je totožná s původní 
nádržkou, známou z brzd Juicy.

O něco silnější výkon brzd mají na 
svědomí hlavně větší destičky v lépe od-
větraném třmeni. Ty spolu s vylepšenou 
ergonomií brzdové páky technologie 
Taperbore dodávají brzdám zase o kou-
sek čitelnější a jasnější průběh chodu. 
Výkon brzd je v běžných podmínkách 
XC jízdy prakticky srovnatelný s ko-
toučovkami Juicy, ale chleba se láme 
v dlouhých sjezdech. 

Zmíněnou trať z nadmořské výšky 
3200 metrů, kdy se startovalo na sně-
hu ledovce, až do pouhých 700  m  n. 
m., jsme absolvovali ve třech lidech. 

Avid Elixir CRAvid Elixir CRV letošním květnu jsme 
představili nové kotoučové 
brzdy amerického Avidu 
Elixir R. Na veletrhu 
Le Mondial du VTT ve 
francouzském alpském 
středisku Les 2 Alpes 
jsme si měsíc na to mohli 
v nadmořských výškách 
3200–700 m n. m. 
otestovat, jak se Avidu 
nové brzdy povedly.

Na kolech jsme měli k porovnání brzdy 
Juicy, Elixir a Code. Elixir by svým výko-
nem měl být právě někde mezi těmito 
XC a DH modely. Nutno podotknout, že 
na testovacím Commençalu Kern byly 
schválně menší kotouče – 185 mm vpře-
du a 160 vzadu, zatímco juicy dispono-
valy 200mm a 185mm a code 200mm 
kotouči na obou kolech. 

V dlouhém sjezdu, kde se často při-
brzďuje do zatáček, dochází po velkém 
zahřátí kotouče a třmene brzděním 
k významnému tepelnému rozpínání 
kapaliny a úbytku brzdné síly. Ten byl 
nejpatrnější u modelu Juicy, na konci 
sjezdu už brzdy vadly, a jezdec musel 
vyvíjet mnohem větší sílu na ubrzdění 
prudkých pasáží v klopenkách. Po polití 

třmene studenou vodou z potoka se ta 
ihned odpařila, tak byl třmen rozpálený.  

Jak nám řekl zástupce SRAMu pro 
Evropu Elmar Keineke, každé brzdy 
můžeme dostat do fáze, kdy se začne 
páka propadat a výkon se teplem na 
chvíli ztratí. Ovšem u elixírů se podařilo 
v tomto bodě přiblížit k výkonu sjezdo-
vých brzd Code, jejichž projev se za ce-
lou dobu jízdy prakticky neměnil. Tomu 
nahrával také fakt, že při mnohem vět-
ším výkonu na 200mm kotoučích není 
nutné brzdit tak razantně jako u méně 
výkonných brzd, navíc obří vyrovnávací 
nádržka pojme hodně velký objem roz-
pínající se kapaliny. 

Elixiry se držely i přes menší velikost 
kotoučů velmi zdatně, nástup brzdné sí-

miniaturní rozměry,
hmotnost, pevná konstrukce

nenalezli jsme

SAMODOMO
Nápad pro toto číslo ne-

pochází z naší hlavy, ale 
je dílem jedné naší ka-

marádky bikerky. Zuza nebyla 
spokojená s pevností svých ko-
šíčků, tedy samozřejmě těch na 
bidon, a proto si je vylepšila. 

Jejich otevřené provedení 
se jí zdálo příliš pružné a v těž-
ším terénu hrozila ztráta bido-
nu. Jednoduchým fíglem za 
pomoci pásků ze staré duše 
a „zavařovací“ gumičky si vyro-
bila pojistky bidonu. Na vrchní 
dráty stačilo navléknout pásek 
ustřižený ze staré duše, samo-
zřejmě silniční, aby bylo zaručeno dostatečné stažení obou dílů k sobě. Pak už jen 
navlékla dvojité očko z delší gumičky na zavařování na spodní zakončení košíku. 
Bylo by možné použít i pásek ze širší bikové duše, ale kde vzít najednou dvě poško-
zené duše, že? 

Tato jednoduchá úprava jí perfektně slouží už delší dobu. Samozřejmě ji nelze 
aplikovat na všechny košíky, ale jen na otevřená provedení bez vzájemného spojení 
bočnic. Díky pružnosti materiálu není problém s vkládáním bidonu, pokud se po 
několika manipulacích gumička posune, není nic jednoduššího než vše vrátit do pů-
vodního stavu. Nicméně díky tření gumy o materiál košíku není posun příliš výrazný, 
takže funkčnost je stále zaručena. Před nasazením gumičky je samozřejmě nutné 
očistit vnitřek pásku od klouzku, který se dovnitř duší aplikuje proti vzájemnému 
slepení stěn k sobě. Takže stříhejte a vylepšujte. (už)

ly a její dávkování je jasnější a vadnout 
začaly až na úplném konci sjezdu, kdy 
už toho bylo i na ně moc. Pokud by 
však měly dvoustovkové kotouče – ja-
ko brzdy Code, jistě by byl výkon zase 
někde jinde. Navíc u nás tak dlouhé 
sjezdy nemáme, takže elixíry zřejmě bu-
dou skvělou volbou pro jezdce, kteří se 
rádi drsně projedou v náročném terénu 
a zároveň prahnou po nízké váze. 

V malé rychlosti se po dotyku prstem 
projevil okamžitý nástup síly, takže ba-
lancování na hraně, průjezd rozbitého 
klikatého terénu mezi obrovskými ka-
meny i průjezd zavřenými zatáčkami byl 
na výtečnou. A to je při velikosti kotou-
čů 185 a 160 mm a hmotnosti setu 375 
gramů velmi slušná vizitka. Pro elixíry 
hovoří i zcela jednoduché nastavení jak 
vzdálenosti páčky od řídítek, tak i dola-
dění kontaktního bodu, kdy si každý jez-
dec bezpochyby najde tu svoji polohu. 
Nechme se tedy překvapit, kolik budou 
brzdy u nás stát a kolik výrobců je na 
svá kola osadí. 

(mig)

Co je malé, to je často rozto-
milé, a dokonce i praktické. 
O praktičnosti například minisukní 

se sice dá polemizovat, ale rozhodně se 
nám líbí. Roztomilé je i kultovní britské 
vozítko Mini, které proslavil nesmrtelný 
Mr. Bean. Praktičnost tohoto autíčka tkví 
v jeho promyšlenosti, vzhledem k téměř 
zanedbatelným vnějším rozměrům je je-
ho vnitřní prostornost neuvěřitelná. A té 
samé koncepce využila značka Author 
v případě miniaturního multiklíče Expert 
8. Idea vměstnat co nejvíce klíčů do co 
nejmenšího nářadí skutečně v tomto 
případě připomíná zmiňované vozítko 
Mini. Pokud totiž oželíte nýtovačku, kte-
rá navíc v případě některých multiklíčů 
nebývá vyřešena zrovna nejpraktičtěji, 
pak vám klíč Author Expert 8 vystačí na 
skoro všechny nouzové opravy.

Mezi jeho dvěma duralovými bočni-
cemi, které jsou propojeny masivními 
ocelovými šrouby, se nachází křížový 
i plochý šroubovák a celkem šest im-
busových klíčů v rozsahu dva až šest 
milimetrů. Sice zde schází imbus 8 mm 
na utažení klik, celková páka tohoto mi-
ninářadíčka by však k tomu účelu stej-
ně nebyla dostatečná. Zanedbatelná je 
vedle rozměrů také celková hmotnost 
92 gramů, díky níž vám nářadí Author 
Expert 8 nijak výrazně nezatíží podsed-
lovou brašničku, kapsu u dresu či batoh. 
Cena minimultiklíče je od 199 korun.

(kad)

Prostě miniProstě mini
Rychloupínák, relativně jednodu-

chá věc sloužící k rychlému zajiš-
tění či povolení kola ve vidlici bez 

pomoci nářadí. Hoši od Crankbrothers 
se však rozhodli jeho konstrukci udělat 
složitější ve jménu snížení upínací síly 

nutné k utažení páč-
ky. Rych lo upí ná ky 

Crankbrothers 

Split QR mají 
proto dvojdílnou 
páčku, k jejímuž 
utažení jsou zapotřebí 
dva kroky, ovšem s vy-
naložením menší síly.

Těmto rychloupínákům 
nelze upřít pěkný design a špič-
kové zpracování, ovšem již hmotnost 
127 gramů (pár) není nijak skvělá. Má ji 
samozřejmě na svědomí především slo-
žitější dvojpáčková konstrukce, odlehčit 
by se ale dalo i táhlem, tedy osou. Při 
ceně 1590 korun bychom si ji rozhod-
ně přáli titanovou, Crankbrothers použili 
nerezovou ocel.

zajímavý nápad, zpracování, 
design

menší praktičnost, hmotnost, 
cena

Manipulace s rychlou-
pínáky je sice bezproblémová, 
vzhledem k ostrým hranám především 
u menší leštěné páčky ale rozhodně ne-
ní pohodlná. Páčky lze utahovat postup-
ně a o něco menší silou, jejich tvarování 
však uživatele stejně nakonec prav-
děpodobně přiměje k tomu, že bude 
utahovat obě páčky najednou. Plocha 
s logem značky je totiž jedinou solidní 
oporou pro prsty či dlaň, menší páčka 
takovou oporu postrádá. Při povolování 
páček pak jejich zdvojená konstrukce 
celou operaci paradoxně znesnadňuje, 

menší páčka se povoluje dost ob-
tížně. Pomocným řešením je 

utahovat páčky ne-
vzhledně smě-

rem dozadu, 
tedy ne souběžně 
s ramenem vidlice. 
Pak je jejich uchopení 
bezproblémové.

Rychloupínáky značky Crankbrothers 
nás tedy příliš nepřesvědčily, myšlenka 
se zdvojením páčky je však zajímavá. 
Proč ale dělat něco složitější, když to 

funguje i ve zcela jednoduchém prove-
dení? (kad)

Nevšední upínáky
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Má elektronické řazení na kole budouc-
nost, nebo ne? Patří podobná elektronika 
na kolo? Někteří o sadě namontované na 

kole ve stánku Shimana diskutovali, někteří ji přešli 
bez povšimnutí.

Udělali jsme malou anketu mezi bývalými vyni-
kajícími domácími i zahraničními závodníky, z nichž 
někteří dnes s koly obchodují.

Dotázaným jsme položili otázku ve smyslu, zda 
má podobné řazení na kole budoucnost.

František Raboň st.
Bývalý dráhový 
reprezentant, 
patnáctinásobný 
mistr republiky, držitel 
bronzové medaile 
z mistrovství světa 
ve stihacím závodě 
družstev. Stále aktivní 
veteránský závodník, 
obchodník s koly.

„V jednoduchosti 
je síla a jednoduché 
je lankové řazení. Nedovedu si dost dobře před-
stavit, jak to bude fungovat ve skutečnosti, jak to 
je náchylné na případné problémy. Bude se muset 
myslet na nabití baterie, může mi do kola vletět kla-
cek, přetrhá mi dráty, urazí baterii…  Mně to přijde 
velmi složité. Zatím to bude hlavně pro hobby jezd-
ce. Nedovedu si to představit v závodním rytmu. 
Musí se myslet na lidský faktor. Když mám lanko, 
bowdeny, mohu to okamžitě doladit i za jízdy. Ale 
co s elektronikou? U té to nebude tak jednoduché. 
Čas ukáže.“

Petr Klouček
Bývalý cyklokrosový 
reprezentant, 
bronzový z MS, 
mistr republiky. Nyní 
reprezentační trenér 
cyklokrosu.

„Je to samozřejmě 
novinka a čas ukáže, 
jestli elektronika bude 
přínosem. Mně se to 
líbí. Zkoušel jsem si 
to. Zdá se být o tro-
chu pomalejší než 
lankové řazení, ale je to velmi přesné. U klasického 
řazení se dá přeřadit o tři kolečka najednou rych-
leji. Myslím si, že to má budoucnost. Elektronika je 
dnes všude, tak proč ne u kol? Pokud by měly být 
problémy s bateriemi, tak se to určitě vychytá, ale 
myslet na baterii je starost navíc. Až to bude do-
stupné, tak na svém kole to určitě vyzkouším.“

Robert Štěrba
Bývalý dráhový 
reprezentant, mistr 
republiky, držitel 
bronzové medaile 
z MS. Uznávaný 
stavitel rámů, 
obchodník s koly.

„Campagnolo elek-
troniku začalo zkoušet 
a dodnes ji pořádně 
neukázalo. Shimano 
se toho zřejmě chytlo, 
ukázalo ji a Campag-
nolo v poklidu dalo do oběhu jedenáctikolečko. Já 
elektronice moc nevěřím. Nějak mi na kole nesedí. 
Nevím, jak to je se spolehlivostí. Zdá se mi to už 
jako extrém. Nedovedu si představit, že budu mít 
krásně vytuněnou silničku, kde všechno ladí a na-
jednou si na ni dám dráty a baterii. Je to záleži-
tost pro hobby jezdce. To bylo vidět i na Eurobiku, 
kdo si elektroniku zkoušel. Neviděl jsem u toho 
kola nikoho, kdo vypadal trochu jako závodník. 
Mám dojem, že z kol se vytrácí poctivé řemeslo. 
Všechno se hrne do lidí konzumně. Tím nechci říct, 
že kola nejsou nádherná, ale něco mi v tom našem 
oboru chybí. Rozhodně ne elektronika. Zatím jsem 
na kole s elektronickým řazením nejezdil, takže tu 

Elektroniku Elektroniku 
ano, nebo ne?ano, nebo ne?
Avizovanou sadu Shimano Dura-Ace Di2 s elektronickým řazením, 
kterou mnozí očekávali s velkým zájmem, předvedl výrobce na veletrhu 
Eurobike. Poprvé tak sadu představil nejširší veřejnosti.

sadu nemohu hodnotit po praktické stránce. Své 
zákazníky to bude mít, ale já jsem příznivcem klasi-
ky. Nevím, jaké má elektronické řazení smysl. To si 
řekneme tak za pět, deset let a možná později.“

Antonín Bartoníček
Bývalý silniční 
reprezentant. Mistr 
republiky. Startoval 
šestkrát na Závodě 
míru, kde vyhrál šest 
etap. Stále pro něj 
není problém objet na 
silnici 150 km.

„Když přišly první 
nášlapné pedály, tak 
jsme se tomu všichni 
smáli. Podobně tomu 
bude asi s elektroni-
kou. Když mám problém s lanky řazení, tak si to 
jednoduše sešteluju. Nedovedu si představit, jak 
to bude u elektroniky. Co když mi dojde baterka, 
nebo nastane jiný problém? To také může prohrát 
velký závod. U lanek se to takřka nestane. Časem 
se určitě přejde na bezdrátové řazení, ale to se mu-
sí vychytat frekvence, aby jeden v balíku nepřeho-
dil všem (velký smích). Pokrok jde dopředu, takže 
se to časem asi rozšíří. Já osobně si ale nechám 
lankovou klasiku.“

Jan Ullrich (Německo)
Vítěz Tour de France 
(1997), šestkrát 
druhý a jednou třetí. 
Vítěz sedmi etap, 
největší soupeř Lance 
Armstronga.

„Cože? Jaké elek-
tronické řazení? On to 
někdo dělá? To jsem 
ani netušil. Co když 
s tím někdo pojede 
celou etapu ve vodě? 
Vydrží to? Já měl od 
mechanika vždy perfektně připravené kolo a nikdy 
jsem s lanky neměl sebemenší problém.“

Eddy Merckx (Belgie)
Pětinásobný vítěz 
Tour de France a Giro 
d’Italia, více jak 
250 vítězství ve své 
profesionální kariéře, 
zřejmě nejúspěšnější 
silniční závodník 
všech dob. Nyní 
úspěšný obchodník 
s koly.

„Jaká elektronika? 
To ani nevím a ne-
tuším, že už něco 
podobného existuje. Nemohu to posoudit, neboť 
jsem to ještě neviděl.“ (Merckx používá na svých 
kolech, která vyrábí, zásadně sady Campagnolo, 
pozn. redakce)

Názory jsou tedy vesměs skeptické. Zajímavé je, 
že ani Ullrich, ani Merckx netuší, že sada existuje. 
To nám říkali zcela upřímně.

Jen čas ukáže, zda se elektronické řazení rozšíří 
a pro jaké skupiny. Masovější zavedení do závod-
ního pelotonu bude chtít zřejmě ještě čas. Nebo se 
ukáže, že to je slepá ulička. Možná něco podob-
ného zmizí v propadlišti dějin, jako kdysi slavnost-
ně představované a používané vzduchové řazení 
stejného výrobce na sjezdových kolech. Mavic 
s elektronickým řazením přišel na trh před více jak 
deseti lety a neuspěl. Ale od té doby samozřejmě 
technologie pokročily mílovými kroky. Dá se před-
pokládat, že pokud se novinka osvědčí, ostatní vý-
robci nezůstanou pozadu. Čas tedy ukáže. Zatím 
můžeme být jemným řazením okouzleni a šetřit do 
prasátka, pokud se budeme chtít ukázat na srazu 
před vyjížďkou s něčím Top na svém kole. 

(kany)

Stránky týmu Fan Club Hejvy na www.fanclub-
hejvy.estranky.cz jsou podle jejich tvůrců vě-

novány, stejně jako celý tým, vůdčímu členovi 
Hejvymu. Úvodní strana nabídne několik krátkých 
informací ze závodního dění kolem týmu. Nechybí 
drobná fotka, ovšem až na výjimky s odkazem na 
výsledky nebo web pořadatele tyto bleskovky dále 
rozvinout nelze. Na levé straně je sloupec Menu, 
odkazující na jednotlivé závodní akce. Krakatit MTB 
maraton nebo Dobříšský tvrďák jsou jedny z nich. 
Každý z těchto závodů je stručně popsán slovy je-
ho účastníků a většinou jde o autentické vylíčení 
fyzického i psychického stavu jezdce či jezdkyně 
na trati. Report je doplněn ilustrační fotkou, ale ví-
ce podrobností tam návštěvník nenalezne. 

Fotogalerie je dalším sloupcem s jednotlivými 
odkazy na proběhlé akce. Z italského Trentina 
s vodopády to pokračuje přes jednotlivé závo-
dy, nicméně fotek je poměrně málo, takže nejde 
o žádné výraznější pokochání se. Dalším sloup-
cem jsou odkazy na stránky, které 
mají členové týmu v oblibě, takže 
jde o stránky kulečníku nebo možná 
biliáru, členové týmu prominou naši 
neznalost, web pořadatelů Brdman 
Adventure či web kapely Tři sestry. 
Celkově jsou stránky poměrně peč-
livě a přehledně provedeny, ovšem 
návštěvník by určitě uvítal větší obsah 
jednotlivých sekcí.

Komerční oko tentokrát zabrousilo 
na stránky www.cyklozitny.cz, což 

je web dovozce komponentů rodiny 
Sram do naší republiky. Úvodní stra-
na nabízí doslova přehršel informací. 
I přes lehký dojem zmatku na stránce 
se však návštěvník brzy zorientuje. Na 

většinu titulů totiž lze kliknout a dostat 
se do jednotlivých menu. Horní řádek 
nabízí vlevo odkazy na jednotlivé nabí-
zené značky, přičemž u každé z nich 
nechybí jednoduchý popis její historie 
a nabízených produktů. Záběr firmy 
je široký, takže návštěvník nalezne 
na stránkách opravdu vše, z čeho se 
kolo skládá. Hned pod horním řád-
kem je zábavnější část stránky, která 
obsahuje novinky ze světa závodní 
cyklistiky, samozřejmě jde o jezdce se 
Sram vybavením. Kromě toho se lze 
dostat na blog Sramnation, což jsou 
opět informace od závodníků podpo-
rovaných touto značkou. Kromě toho 
obsahuje i zprávy ze závodů nebo 
informace o produktových novinkách 

značky. Další informace jsou pod odkazem MTB 
Team Michelin Specialized, což je domácí forma-
ce podporovaná firmou Cyklo Žitný. To, jak si sto-
jí Jaroslav Kulhavý a další jezdci, lze nalézt tam. 
Hodně zajímavý odkaz Technická podpora je do-
slova nabitý návody na používání všech produktů 
značky. Kromě toho tam lze ve formátu pdf stáh-
nout i návody k odvzdušnění brzd či lepení bezdu-
šových plášťů. Návody na rozborky vidlic tam ale 
nehledejte, ty jsou jen na domovských stránkách 
značky Sram. Nás pobavila Zajícova sekce, což je 
upozornění na nepříliš férový původ některých dílů 
Sram v internetových obchodech nebo na pultech 
prodejen. Pro návštěvníky je připravena i anketa, 
co by chtěli na stránkách zlepšit, a zároveň nechy-
bí ani možnost navštívit katalogy náhradních dílů 
Sram. Za celkové provedení stránek a propracova-
nost, která návštěvníky nenudí, bychom dali těmto 
stránkám rozhodně za jedna.

(už)

NA SÍTI

RIDELIGHT Team
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EUROBIKE 2008EUROBIKE 2008

Český 4Ever doslova šokoval svou nejvyšší kolekcí biků, ať už celoodpružených či hardtailů 
s celokarbonovými rámy. Zpracování i design s decentními logy „4E“ patří ke špičce. Celá 
kolekce nejvyšších modelů nese označení Virus. Na fotce vidíte maratonský Virus SXC1 
s rámem i zadní stavbou z karbonu, z téhož materiálu je i malé raménko u tlumiče.

Trek představil novou 
verzi Remedy, která je 
oproti předchůdci výrazně 
lehčí a tužší. Vyznačuje 
se prohnutou spodní 
trubkou, kratším ramenem 
přepákování a zadním 
čepem umístěným v ose 
kola (ABP). Tentýž prvek 
využívá i nový Top-Fuel 
(na snímku), jenž je 
v případě karbonové verze 
charakteristický plynulým 
přechodem horní trubky 
v nosník sedlovky.

Wheelera neminula bílá vlna, takže na 
většině jeho kol je vidět kombinace černé 
nebo jiné barvy s bílou. Dámská kolekce 
je velmi povedená a milovnice odpružení 
určitě potěší Passera LTD laděná do bílé 
se stylizovanými „dřevěnými“ prvky. 
Odpružení sází na čtyřčepovou klasiku, 
ovšem značka má i vlastní systém 
s virtuálním zavěšením, na jehož test se 
můžete těšit.

Author výrazně přepracoval 
designy svých modelů, 
představil devětadvacítkovou 
verzi typu Instinct 
a karbonovým rámem vybavil 
hardtail Modus, jehož cena 
bude pod 30 tisíc korun. 
Egoist dostal moderní bílý 
kabát, jenž doplňuje rovněž 
bílá vidlice Fox. Novinkou 
jsou také karbonové rámy 
u nejvyšší řady krosových 
kol, tedy u typů Synergy 
a Avion (na snímku).

Rock Machine přišel s novým designem 
pevných kol, výročním retro modelem Team 
15 k patnáctinám značky a hlavně s novinkou 
Vortex. Jde o XC full na duralovém rámu 
s karbonovou zadní stavbou. Zdvih 100  mm 
je zajištěn přes jednočepové provedení zadní 
stavby s přepákováním na tlumič. Zadní čep 
je nahrazen výrazným zploštěním řetězových 
vzpěr těsně před patkami.

Kromě nově provedeného rámu Epic, 
který byl nejočekávanějším kouskem, 
přepracoval Specialized i bike FSR XC. 
Zdvih byl zvýšen na 120  mm a zadní 
odpružení dostalo stejné uspořádání 
kyvky a tlumiče jako biky Stumpjumper 
či Enduro. Změnou prošel i freeridový 
BigHit, který byl doslova „zohýbán“. 
Rovné trubky nahradilo výrazné prohnutí, 
což je letos typické pro většinu značek. 
Kdo neohýbá, jako by nebyl.

Masivní boom karbonu se nevyhnul 
ani sjezdu, kde se také řeší hmotnost 
a tuhost. Konstruktéři amerického GT 
s tímto materiálem laborují spoustu let 
a letos představili celokarbonový sjezdový 
stroj Fury, jenž disponuje při 220  mm 
zdvihu zadní stavby a hmotnosti 17,2 kilo 
obrovskou tuhostí rámu. Ten je vyroben 
jako monokok a dostal masivnější 
i-Link, systémově se však stále jedná 
o jednočep. 

S kůží na trh vyrazil Ghost, když nechal po 
dobu celé výstavy testovat svůj karbonový 
rám. Zařízení s dvojicí pístů, které simulovaly 
vliv šlapání jezdce na rám, tak kroutilo 
s karbonovým rámem ze strany na stranu 
od rána do večera a hodnoty propružení se 
okamžitě zobrazovaly na vedlejším monitoru. 
Rám nepraskl, nebo alespoň ne přes den.

➨ Pokračování na str. 10

Nový Rocky Mountain 
Altitude se 140  mm zdvihu 
nahradí modely ETSX, které 
již morálně zastaraly. Jejich 
systém je však přenesen 
i na Altitude, pouze ze 
spodního vahadla se stala 
řetězová vzpěra. Poloha 
druhého čepu je však jinde, 
než u Horst linku typu 
FSR. V nabídce budou jak 
duralové, tak i karbonové 
rámy. Inovace se dočkal 
i pevný Vertex, jenž je nově 
z karbonu.

Pilotním modelem slovenské značky 
Dema bude celokarbonový Lotus. 
Monokokový rám má integrovanou 
sedlovku,  je osazen kompletní sadou 
XTR a vpředu vidlicí  Rock Shox Sid 
s 80  mm zdvihu. Celá kolekce značky 
doznala designových změn, kdy ubylo 
hydroformingu, dámské modely 
dostaly zajímavé malůvky a nechybí ani 
celoodpružený XC bike Torre. 

Americký Schwinn, jenž patří mezi první 
cyklistické značky, se od konzumně 
orientovaných spotřebních kol vrátil 
ke svému sportovnímu renomé, když 
omladil osvědčenou řadu Moab o zcela 
nový kompozitový rám. Rámový monokok 
je postaven s příměsí vláken vysokého 
modulu pevnosti a měl by poskytnout 
dostatečnou tuhost a zároveň jistou 
dávku komfortu. 

➨ Pokračování ze str. 1
Použitá grafika u většiny kol dosáhla stádia 

dospělosti. Inspiraci jinou značkou se řada 
tvůrců nevyhne, ostatně vymýšlet stále něco 
nového a neotřelého ani není možné. Jisté však 
je, že se designéři naučili skvěle rozumět rá-
mu jako celku a použitá grafika nejenže vypadá 
opravdu atraktivně, ale navíc potrhuje sportov-
ní či závodní vzezření kola.

Žhavá současnost 
a budoucnost

Karbon na postu rámu již zcela účinně zasáhl 
i střední třídu kol a proniká do cenové relace ko-
lem třiceti tisíc korun. Hardtail se sadou Shimano 
SLX a kvalitním celokarbonovým rámem není ni-
čím výjimečným. Postupné rozšíření karbonu do 
nižších cenových hladin, které bylo donedávna 
díky dražší a složitější výrobě považováno za 
skoro nemožné, je zde. Za pár let bude mít běžně 
karbonový rám možná i bike na aliviu.

Podobné je to s kompletním odpružením. 
Dokonce i donedávna neoblomní zastánci 
pevné zadní stavby přichází na nesporné vý-
hody zadního odpružení. Pro celodenní ježdění 
v terénu či bikemaraton je tato cesta rozhodně 
správná a kvalitní celoodpružený bike již ne-
musí znamenat investici šedesát tisíc korun 

a více. Použité systémy odpružení se částečně 
modifikují, se zcela atypickým zadním odpru-
žením si v současnosti troufne přijít jen má-
lokdo. Sází se na osvědčenou klasiku, pouze 
některými konstrukčními prvky se snaží jeden 
výrobce odlišit od druhého. Virtuální čepy, jed-
no či čtyřčepové konstrukce, použité systémy 
se zdají být vzácně vyrovnané.

A zdvihy? Osmdesát milimetrů je již dáv-
no přežitá hodnota dokonce i pro závodní XC. 
Stomilimetrový základ je vhodný pro vyloženě 
závodní pojetí maratonu a hobby bikeři se pro 
běžné ježdění již často přiklánějí k hodnotě ale-
spoň o dvacet milimetrů vyšší.

Nepřehlédnutelná je tvarová podobnost řady 
odpružených rámů, u nichž se s pravidelnos-
tí opakuje výrazný průhyb spodní trubky à la 
Specialized Stupmjumper, či obloukovitý prů-
hyb trubky horní.

Retro včera a dnes
Retro věci frčí v cyklistice i nadále. Přestože 

současným kolům nelze upřít technickou i de-

signovou dokonalost, do jisté míry unifikované 
konstrukce a obrovská šířka nabídky mnohé 
svádí k útěku do minulosti. Nejde pouze o sbí-
rání kolařských veteránů, o retro modely je 
zájem větší než kdykoliv v minulosti. V případě 
klasických italských výrobců zůstává vždy 
alespoň jeden „old-school“ silniční model 
v nabídce, a to přesto, že jejich ostatní rámy 
vznikají převážně v Asii. Někdy jde o vyložený 
kontrast dvou století, kdy je ocelový rám osa-
zen špičkovými moderními díly. V jiných přípa-
dech jsou komponenty voleny citlivě. Závitové 
hlavové složení doplňuje klasický sloupkový 
představec, jsou použity leštěné kliky a nízké 
ráfky. Kdekdo si může pořídit stroj designově 
podobný tomu, na čem se závodilo třeba před 
dvaceti třiceti lety.

Trochu jiná je situace v cyklistickém textilu, 
zde je retro trend na ústupu. Moderní značky 
sází na moderní materiály i designy. Old-school 
podobu dresu či kraťasů si ve své nabídce ne-
chávají převážně výrobci, kteří se mohou opírat 
o svou historii.

Všemocná Asie
Asijští vystavovatelé jsou stále silnější 

a výrobu svých kol jim svěřuje drtivá většina 
věhlasných, i těch nejluxusnějších značek. 
Zatímco se nad některými prezentovanými vý-
tvory asijských mozků dalo stále pouze nevě-
řícně kroutit hlavou, u jiných nezbylo, než uzna-
le přikývnout. Asie zkrátka nabízí dokonalé vý-
robní technologie, zpracování karbonu je toho 
důkazem. Reakce na požadavky trhu jsou zde 
okamžité, což dokládal nejen všudypřítomný 
karbon ve všech možných i nemožných podo-
bách, ale také rámy v retro designu. Působilo to 
téměř komicky, vidět v malém stánku asijského 
vystavovatele dokonale zpracovaný „italský“ 
rám s ocelovými trubkami vzorně pájenými do 
zdobených spojek, samozřejmě s nezbytnou 
chromovanou výzdobou.

Český Eurobike a Demo day
Domácí značky se předvedly v plné síle, 

stejně tak čeští návštěvníci. Čeština byla slyšet 
skoro z každého rohu, Eurobike chce prostě 

alespoň jednou zažít každý. Letošní ročník byl 
opravdu silný, a to jak po stránce návštěvní-
ků či představených novinek, tak i z hlediska 
celkového počtu vystavovatelů. Těch byla 
v třinácti halách necelá tisícovka. Mnohá kola 
však nebyla pouze na koukání. Ve středu 3. zá-
ří, tedy těsně před začátkem veletrhu, proběhl 
Demo Day, akce určená pro praktické otes-
tování kol pro příští sezónu. Zatímco loňskou 
premiéru výrazně poznamenala nepřízeň poča-
sí, letos vše vyšlo na výbornou. Teplo, suchý 
terén a několik různých terénních i silničních 
okruhů v okolí vesnice Argenbühl nabídly ideál-
ní podmínky. Pro českého návštěvníka zde byly 
kromě těch známějších přítomny i exotičtější 
značky, které se na náš trh vůbec nedováží. 
Takže i po této stránce byl Demo Day lákavý. 
Zdá se, že letošní úspěch, tedy velký zájem vy-
stavovatelů i návštěvníků, rozhodl o tom, že se 
Demo Day stane již tradiční součástí veletrhu 
Eurobike. A to je rozhodně dobře. Otestovat 
novinky je přece jen něco jiného, než je pouze 
obdivovat ve výstavních halách.

Reportáž z veletrhu Eurobike jsme tentokrát 
rozdělili na více částí. V příštím Cykloservisu 
tedy očekávejte další nášup novinek pro rok 
2009.

(kad)
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Kombinace skoro všech materiálů, to 
je krédo Vicious Cycles. Tahle značka 
staví na ocelových rámech, k nimž 
přidává duralovou zadní stavbu od jiného 
výrobce. Tím není nikdo jiný než Titus, 
ovšem jde o duralovou kyvku, nikoliv 
o titan. Ocel a dural doplňuje karbon na 
pozici přepákování k tlumiči nebo horních 
vzpěr zadní stavby u jiného modelu. Vše 
samozřejmě v originálním designu.

Nomad dostal podobný facelift, jako další omlazené modely americké značky Santa Cruz Bullit, 
Heckler a Blur LT. Hlava je připravena pro 1,5" sloupek, horní vahadlo systému VPP je z karbonu 
a spodní bylo přesunuto níže kvůli lepšímu projevu při jízdě na malý převodník. Kdy se objeví 
omlazené VP Free jsme ze zástupce firmy nedostali, ale prý je to již na spadnutí. 

Felt představil zcela novou expozici, kdy byly jednotlivé kategorie 
kol odděleny. Model Virtue One se zdvihem 165 mm byl jednou 
z vlaštovek využívajících nový systém klik HammerSchmidt 
s integrovaným řazením. Tato kombinace je díky odpružení 
Equilink s čepem za středovou spojkou jednou z těch, které by 
měly s novinkou od Sramu fungovat bez problémů. 

Doslova „světový unikát“, tak nějak 
vychvaluje Storck svůj prototyp, který 
by měl kombinovat naprosto úžasnou 
pevnost s nízkou hmotností. Celkem 
obyčejně vyhlížející bike, tedy až na 
luxusní karbonový vzhled, využívá 
jednočepu s přepákováním k tlumiči. 
Zajímavé je zploštění materiálu 
nahrazující zadní čep v kombinaci se 
zahnutím v místě patek.

Designovou lahůdkou u Pinarella 
byl topmodel Prince v barvách 
Alejandro Valverde, pojmenovaný 
výstižně „Prince of Spain“. Mezi jeho 
výstřelky patří žlutě lakovaná ramena 
brzd Campagnolo Record. Novinkou 
v kolekci je model FP3, jenž využívá 
totožný tvar rámu jako špičkový 
prince, pouze s použitím lehce odlišné 
konstrukce karbonu.

U Meridy byl bezesporu nejzajímavější nový triatlonový koncept Warp, s přísně 
aerodynamicky řešeným karbonovým rámem. Výraznou úpravou prošly silniční duralové 
rámy série Road Race, jejichž trubky se dočkaly hydroformního tvarování. Mezi biky se 
samozřejmě těšil velkému zájmu celoodpružený Ninety-six, jenž byl loni představen v podobě 
konceptu Beijing.

Chloubou značky Ridley byl především 
nový Noah s mohutnější spodní trubkou 
a atypickou konstrukcí přední vidlice 
a sedlových vzpěr zadní stavby. Systém 
R-Flow s úzkými štěrbinami optimalizuje 
proudění vzduchu. Ženy-závodnice jistě 
potěší celokarbonový rám Asteria (na 
snímku), jenž je dámskou variantou 
oblíbeného typu Damocles.

Tak přesně takovouto „italskou klasiku“ 
můžete naleznout u nejednoho asijského 
výrobce. Iluze takřka historického 
stroje je dokonalá. Zdobené spojky 
s „kudrlinkami“ jsou zvýrazněné vrstvou 
chromu, lak je doplněn o ručně malované 
květy. V Asii dokáží vyrobit a napodobit 
zkrátka všechno…

Technologii spojení karbonu s duralem System Six bude nově využívat i Cannondale Rize 
se zdvihem 130 mm. Měla by se tím ještě zlepšit kvalita jízdního projevu už tak skvěle 
ovladatelného stroje. Duralová část má zajistit vysokou tuhost středového pouzdra, zatímco 
karbon odlehčí přední část rámu při zachování výborné tuhosti v krutu. Váha rámu je 
ohlášena na 2115 gramů.

Francouzský Look připravil lahůdku 
v podobě karbonových klik ZED Concept, 
kde kliky a karbonová osa tvoří jeden 
celek. „Provlékací“ provedení se zjevně 
inspirovalo u BMX a kromě velkých 
ložisek vyžaduje i atypickou konstrukci 
středového pouzdra, kterou poskytl nový 
časovkový aerodynamický rám Look 
596. Kliky s převodníky a osou váží 475 
gramů!

Elektronika a pevná 15 mm 
osa, to kombinuje nový 
Suntour  Axon werk ELD 
15. Zdvih 100 mm zajišťuje 
vzduchová pružina, pevná 
osa QLOC je samozřejmě 
rychloupínací a lockout je 
prostě na baterky. Stačí 
stisknout tlačítko a vidlice je 
zamčená. Když zapomenete 
odemknout v terénu, sensor 
uvnitř to automaticky udělá 
za vás. Hmotnost 1600 
gramů patří také mezi ty 
slušnější hodnoty. 

EUROBIKE 2008EUROBIKE 2008
➨ Pokračování ze str. 9
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BBB CYKLOCOMPUTERY

BCP-11W DASHBOARD
WIRELESS :: 9 funkcí

885 ,- Kč

BCP-12W DASHBOARD
WIRELESS :: 11 funkcí

985,- Kč

BCP-13W DASHBOARD
WIRELESS :: 15 funkcí

1090,- Kč

:: Snadno čitelný velký displej.
:: Jednoduchá obsluha jedním tlačítkem.
:: Cyklocomputer může být namontován na řídítka nebo představec.
:: Voděodolné tělo.
:: Velmi odolná a pevná kabeláž (drátové modely).
:: Magnet je možno namontovat na klasické i ploché špice.
:: Baterie je součástí balení.
:: K dostání v černé nebo stříbrné barvě.  Chromová barva k dostání
   u modelů  BCP-03, BCP-04C a BCP-13W.

JAK JSTE RYCHLÝ?

Pro více informací kontaktujte dovozce:
CZ: www.jmctrading.cz  tel: 583 431 293
SK: www.skprofibike.sk  tel: 484 151 001

Naprosto jiný úhel pohledu na 
kotoučovky má značka Ashima. 
Třmeny jejích brzd jsou jednodílné, 
kapalina je vedena vně pomocí 
speciálních trubiček a nechybí 
regulace účinku na páce. Čtyřpístkový 
model nemá dva a dva pístky vedle 
sebe, nýbrž v sobě, takže nejprve 
zabírá vnitřní a potom vnější, navíc 
poměr jejich aktivace lze nastavit.

Taiwanské Tektro se neorientuje 
pouze na levnější brzdové 
systémy, čehož důkazem je nový 
přírůstek Auriga Pro. Dvojice 
pístků, expanzní nádobka umístěná 
moderně kolmo k řídítkům 
a hmotnost předního setu 292 
gramů. Na fotce je další, zatím 
prototypová evoluce tohoto typu, 
využívající karbonovou páčku 
a seřizování vzdálenosti páky 
i destiček od kotouče.

Nejúspěšnější sjezdová vidlice Boxxer 
amerického Rock Shoxu se dočkala 
svého nástupce. Nový Boxxer má 35 mm 
tlusté nohy, uvnitř pruží vzduch krocený 
systémem Mission Control DH s možností 
naladění nízko i vysokorychlostní 
komprese a nově i dorazu. Kluzáky jsou 
zesíleny v místech vnitřních pouzder 
a hmotnost je u nejlehčího modelu WC 
pod 2700 gramy. 

Prolínání století, tak by se dalo nazvat kolo Fixie, na němž se snoubí klasický rám 
z tenkostěnných trubek Columbus s dřevěnými ráfky a galuskami. Vše doplňuje řemenový 
pohon a pedály Crankbrothers. Kolo mělo dokonce dřevěná, mírně zahnutá řídítka, uchycená 
v aheadovém oversize představci. Na horní trubce rámu se skvěl nápis: „Cycles for heroes“…

➨ Dokončení na str. 12

Vedle nejobletovanějších klik Truvativ 
HammerSchmidt byla na stánku Sramu k vidění 
také nová silniční zapletená kola. Trojice 
modelů S40, S60 a S80 se liší výškou profilu 
karbonového ráfku, jenž je určen pro klasické 
pláště. Úpravou prošla základní silniční sada 
Rival, která dostala leskle černou povrchovou 
úpravu a karbonovou brzdovou páčku.

Minimalistická brzda R1 od italské 
Formuly se pyšní hmotností 270 gramů 
díky použití jednodílného třmene, 
destiček zapečených na duralovém 
plechu a hlavně miniaturní brzdové 
páky, jejíž tělo je směsicí magnézia 
a karbonu. Veškerá štelovátka v zájmu 
minimální hmotnosti chybí. Jsme tedy 
velmi zvědavi, jak se brzda s miniaturní 
vyrovnávací nádržkou předvede v terénu.

Značka Controltech nemohla 
nezareagovat na výrazný nástup bílých 
komponentů, takže také představila 
svoje kousky v tomto odstínu. Designově 
zdařilé bylo karbonové kombo řídítek 
s představcem Crossbow. Partnerská 
značka PZ Racing pak vystavila své 
duralové komponenty taktéž v bílé verzi.

Řadicí systémy Sunrace a Microshift 
jsme představili již loni. Řazení se 
osvědčilo a tvoří určitou alternativu již 
zaběhnutým komponentům. Zajímavostí 
je, že právě díly Sunrace použil jako 
základ německý Storck, který nejenže 
doplnil své logo, ale hlavně komponenty 
výrazně odtučnil karbonem a duralem. 
Celá sada Storck by měla údajně vážit 
1755 gramů!

Italská klasika Deda využila u nového 
představce ZeroNero zajímavou 
konstrukci s karbonovým tělem a vnějšími 
stahovacími objímkami z duralu. Dalším 
nádherným komponentem je karbonová 
sedlovka Deda SuperZero s doslova 
titěrným zámkem pro montáž sedla. 
Hmotnost sedlovky v průměru 27,2 mm 
je 166 gramů.

Zapomeňte na Centerlock nebo na šest 
šroubů pro uchycení kotouče. Frézaři 
z Hope přišli s nábojem a kotoučem na 
tři šrouby, ovšem ty mají průměr jako ty 
do převodníku. Kotouč by to mělo udržet 
a vypadá to díky výraznému rameni 
unašeče opravdu nádherně. Stejně 
jako jejich nová masivní brzdová páka 
s regulací kroku a vzdálenosti.

Německá značka Magura převedla 
automobilové odpružení tlumené 
vzduchem do praxe na tlumiči MX, jenž 
by měl při délce 165 mm vážit 195 g 
a být díky absenci dynamických těsnění 
supercitlivý. Úniky oleje či nákladné 
servisní úkony by se s MX měly stát 
minulostí, celé tělo je dokonale utěsněno 
gumovým pláštěm. Magura však bude 
tlumič dodávat pouze výrobcům rámů.
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Ocelové kotouče už začínají mít své 
nástupce z jiných materiálů. Karbon ani 
titan nejsou výjimkou, značka Ceradure 
však využívá keramiku. Kromě kotoučů 
z těchto materiálů vyrábí i ultralehké 
kazety. Pilníček na snímku sloužil 
k demonstraci odolnosti materiálu vůči 
poškrábání, což zástupce značky vždy 
ochotně předvedl.

Po titanu, scandiu a karbonu přichází řada na další materiál. Dřevo se 
letos objevuje hned u několika výrobců na komponentech jako ráfky, 
řídítka či sedla. Tento asijský výrobce využívá duralových spojek obalených 
karbonem v kombinaci s bambusovými trubkami. Hmotnost rámu je 
1,45 kg. Když praskne, koupíte násadu k lopatě a klidně si jej doma 
opravíte.

Konstruktér Oliver Baur z Německa pro výrobu svých uměleckých kol nepoužívá nic jiného, 
než ocel. Ale ne ledajakou – přímo nejčistší chirurgickou ocel. Z ní pak vytváří umělecká 
díla, jako je například plně funkční a velmi pohodlný chopper na snímku či montážní stojany. 
Každý jeho výrobek je unikátem, který však díky ruční výrobě stojí pěkný ranec. 

U asijských no name stánků 
nás variace klipsen a pásků 
v šílených pouťových barvách 
nepřekvapovaly, ale u Tiogy 
bychom klipsny opravdu 
nečekali, i když byly jen 
doplňkem k novým pedálům 
Eight. Mnohem důležitější ale 
je to, že ultralehké kompozitové 
sedlo Spyder se dočkalo nového 
nástupce, jenž je o poznání lépe 
anatomicky tvarovaný.

Rekreačních elektrokol 
bylo až moc, ovšem 
sportovních speciálů už 
méně. Futuristická lahůdka 
M55 má karbonový rám, 
samozřejmě sjezdové 
zdvihy s jednotkami 
Marzocchi a elektromotor 
ukrytý v rámu. Těchto kol 
by mělo být vyrobeno 999 
a zákazník získá krom 
exkluzivity originálně řešené 
odpružení s tlumičem pod 
hlavou, řazení v náboji 
Rohloff nebo kotoučovky od 
garážovky Frank Industries.

Máte vlastní cyklistickou prodejnu 
a chcete nakupujícímu umožnit, aby 
si mohl vyzkoušet všechna nabízená 
sedla či gripy? Nemáte na to dostatek 
prostoru? Řešení je jednoduché, stačí 
si vyrobit zkušební stolici s otočnými 
nosníky sedel a gripů. Pokud namontujete 
elektromotor a sedla roztočíte, užije si 
nakupující také skvělou masáž rozkroku.

Německá kultovka a Česká legenda 
socialistické cyklistiky. Spojení Hot 
Chili a Favorit bylo vidět na dětském 
celoodpruženém kousku, kdy bylo vzadu 
použito favoriťácké torpédo s brzdou. 
Aby vše fungovalo i při pružení, pomohla 
torpédu přehazovačka, která jen napínala 
řetěz.

Dalším z „přilbařských“ útočníků na magickou 
hranici dvě stě gramů je Cratoni. Novinka 
Teron je závodní přilba s karbonovou kostrou. 
Využívá dvacet dva velkých ventilačních otvorů 
pro maximální odvětrání, aniž by ztrácela na 
výrazné pevnosti. Hmotností 210 gramů bude 
patřit mezi nejlehčí na trhu.

Yumeya Kabuki neboli „Dílna snů“ je 
zlatavý set pro upgrade komponentů 
XTR, které sériové díly odlehčí až o více 
než 60 gramů. Karbonová vodítka pro 
přehazovačku ušetří 11 gramů, prostřední 
pastorky o 17 až 20 zubech z titanu 15 
gramů, titanové šroubky až 25 gramů 
a řetěz s dutými čepy ubere dalších 10 
gramů. Je jen škoda, že takto odlehčená 
sada není už v základu...

U Pearl Izumi již tradičně ukázali výstřední 
designy ve stejně tak tradiční vysoké kvalitě. 
Textil nové dámské kolekce doplnily například 
silniční závodní tretry Elite Road. U Pearl Izumi 
si vybere každý, ať už preferuje supermoderní 
grafiku či retro pojetí designu. Uznejte sami, 
může si některá jiná značka dovolit maximální 
zvýraznění zipu, zatímco ostatní jej maskují?

Doslova záplavu rukavic předvedla Chiba, 
šířka sortimentu je neuvěřitelná. Dětské 
modely s plastickými zvířátky, dámské 
rukavičky s výšivkami v podobě květů, 
špičkové zpracování i střih. Tato značka 
je zkrátka jedničkou ve své kategorii. 
K novinkám patří například dámské 
dlouhoprsté bikové rukavice Havanna či 
pánský závodní model BioXCell.

Když už se zdálo, že v hledání opravdu 
zásadních novinek u asijských 
vystavovatelů budeme neúspěšní, 
objevili jsme doplněk, který dozajista 
změní budoucnost celé cyklistiky. 
Je to přední halogenové světlo 
s integrovaným rádiem! Nebo že by to 
bylo rádio s integrovaným světlem?? 
Anténa může sloužit k uchycení vlaječky 
v prvomájovém průvodu.
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Díky poměrně vzpřímenému posedu 
danému geometrií a řídítky Syntace se 
speciálním nástavcem namísto pro-
hnutí, působil bike spíše freeridovějším 
dojmem. Tomu nahrává i odpružení. 
Zadní stavba je velmi citlivá a vnímavá 
ke všem nerovnostem. Nebyl problém 
protáhnout bike ostřejším terénem, kte-
rý skvěle vyžehlil, a systém přepákování 
ukázal, že vše pruží velmi dobře i pod 
ostrým brzděním. Jestliže tedy cílem 
konstruktérů bylo vytvořit za každé 
situace fungující odpružení, pak se 
jim to skvěle povedlo. 

Dostat tlumič na dno zdvihu se nám 
díky možnosti regulace tohoto extrému 
nepodařilo. Ve sjezdech si tedy kolo 
díky geometrii a odpružení vede per-
fektně. Přední vidlice pak ukázala kul-
tivovaný chod, citlivý k jemným nerov-
nostem, ovšem vzduch měl trochu své 
limity, takže citlivost vinuté pružiny by 
byla vyšší. Přesto vše fungovalo k plné 
spokojenosti. 

Jízda po rovině byla díky posedu 
a pružení trochu více houpavá, ovšem 
stačilo přibrzdit páčkou TST na tlumiči 
průtok oleje a tlumič se rázem stal vý-
razně pomalejším a tvrdším. Houpání 
zmizelo a zadní stavba se prohnula jen 
pod nárazy od terénu. Tuto regulaci 
jsme využívali v lehčím terénu po rovi-
ně, ve stoupáních pak i na rozbitějším 

povrchu. Stoupání není díky hmotnosti 
kola kolem třinácti kilogramů nejhorší, 
ovšem vyšší pozice řídítek nenahrává 
zrovna vrchařským schopnostem. 

Co se obratnosti týče, je kolo díky 
nízkému těžišti a posedu více vzadu 
poměrně hravé. Není problém vyto-
čit ostřejší zatáčky nebo se proplétat 
mezi stromy, ovšem ve vyšších rych-
lostech je zároveň stabilní. Vidlice je 
položená pod úhlem 77°, což odpovídá 
enduro stylu a zde to bylo ideální.

Osazení sadou XTR, brzdami For mu-
la, koly DT Swiss a kokpitem Syntace, 
doplněným o sedlo a sedlovku stejné 
značky, to prostě nemohlo ani mít chybu. 
Všechno fungovalo stoprocentně, navíc 
brzdy Oro Bianco byly doslova lahůdkou 

pro oči a výkon byl více než slušný. Pevné 
osy na obou kolech napomohly celkové 
tuhosti, jinak pocitově nepatrně delšího, 
leč dostatečně obratného rámu. Tato 
u nás zatím nedostupná „kultovka“ stojí 
v provedení samostatného rámu včetně 
tlumiče Fox DHX 5.0 přes dva tisíce dola-
rů, nicméně u německých sousedů už lze 
rámy i kompletní kola koupit. 

Can-CanCan-CanCan-CanCan-Can

CANFIELD BROTHERS

a Úhel hla vy     67°
b Úhel sed lo vé trub ky    71°
C Horní trubka vodorovně   571 mm
D Délka sedlové trubky   368 mm
E Délka zadní stavby   446 mm
F Rozvor  1126 mm

Rám: Dural 127–152 mm
Tlumič: Marzocchi Roco TST R
Vidlice:  Rock Shox Lyrik

115–160 mm
Kliky: Shimano XTR
Brzdy: Formula Oro Bianco
Řazení: Shimano XTR
Přehazovačka: Shimano XTR
Přesmykač: Shimano XTR
Náboje: DT Swiss
Ráfky: DT Swiss
Pláště: Schwalbe Nobby Nic
Sedlo: Selle Italia
Sedlovka: Syntace
Řídítka: Syntace
Představec: Syntace
Hmotnost rámu: 3 kg
Cena: 30 000 Kč (rám+tlumič)

citlivost pružení, stabilita ve 
sjezdu, ovládání houpání ve výjezdech

➨ Dokončení ze str. 1

Firebird lze mít i v jiném barevném 
provedení, ale javorové listy tak ně-
jak k bikingu přece jen patří a navíc, 

pokud někdo vlastní kultovní bike s listy 
na rámu, pak je volba jasná. Tvrzené já-
dro je se skořepinou spojeno technologií 
in-mold a německá preciznost je vidět 
v každém detailu. Přetoky materiálu či 
nepřesnosti se nekonají. Devatenáct 
ventilačních otvorů má standardní 
velikost, takže se nejedná o pře-
hnaně odlehčený model, ale 
odolnou přilbu s dostatečnou 
ventilací i pro parnější dny. 
Tři čelní otvory jsou navíc 
kryty síťkou. Štítek z tvrdšího 
plastu má užší provedení a lze 
jej demontovat, což vyžaduje 
trochu síly a zručnosti. Přesto při 
výraznějším předklonu na XC biku 
nepřekáží a výhled výrazněji neomezuje. 

Usazení přilby na hlavě zajišťuje celo-
obvodová čelenka se stahováním přes 
ozubené kolečko. To je dobře dostupné 
a díky střední velikosti i dobře ovladatel-

Německý Kanaďan
Značka Alpina je doma 
v Německu, ovšem její 
biková přilba Firebird 
v designu javorových listů 
jasně směřuje za oceán.

né. Čelenka je na předních dvou třetinách 
potažena polstrováním, takže netlačí 
a k přilbě je uchycena na čtyřech místech 

dlouhými plastovými nosníky. Díky jejich 
pružnosti se po stažení čelenka dobře při-
způsobí tvaru hlavy a samotná přilba se 
hlavy v podstatě ani nedotýká. Ocení to 
zejména jezdci, kteří si koupí větší přilbu 

a maximální utažení čelenky jim nijak neo-
mezí kvalitní usazení přilby na hlavě.

Přilba sedí velmi spolehlivě i díky do-
statečnému polstrování pod bradou. 

Zapínání na delší zubatý pásek 
je sice trochu méně praktické 
než klasická přezka, ale v dlou-
hoprstých rukavicích se lépe 
ovládá. Nastavení řemínků je 
jednoduché, zadní lze regulovat 
i navzájem pravý vůči levému. 
Reflexní prvky vzadu tvoří dvě 
samolepky na bocích a plastické 
logo na týlu. 

Celkové provedení přilby je na 
výborné úrovni, masa materiálu je 

dostatečná i pro tvrdší terén a s ven-
tilací jsme byli spokojeni i v letních 

dnech. Cena 1590 korun je pak vzhle-
dem k daným vlastnostem velmi příznivá. 
Hmotnost velikosti 57−62 cm je 288 gra-
mů, což je o 17 gramů méně, než udává 
výrobce. (už)

zpracování, stahování

demontáž štítku

MALOOBCHODY

DOSTANEME VÁS DO P ÍRODY
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WWW.KOLANASTATKU.CZ

KOLA NA STATKU
Pod Žvahovem 7/37, Praha 5 – Hlubo epy
Mobil: 721 142 465, E-mail: info@kolanastatku.cz
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Žádný hardtail!

Žádných 10 kilo!

Žádná legrace!

Žádná legrace! 
KTM to myslí vážně. S nákladně vyvinutým Carbon-Fully Score 
přináší KTM, Race-Bike, který nabízí přesně ten komfort, který je 
při závodech rozhodující. S báječnými 9,8 kg je KTM-Carbon-Fully 
lehčí jak skoro každý jiný Hardtail na tomto světě.

Prodejci ČR & SR: INFO / tel. +420 731 487 943 / e-mail: t.krc@ktm-bikes.cz

Force 1.0 13,7 KG / 72.999 KČ

B I K E C E N T R U M . C Z

Na zemi není mnoho překážek, které by nový Force nedokázal pokořit. Nová třída all 
mountain stroje využívá patentovaný systém I-Drive, který eliminuje vzájemné působení 

odpružení a pohonu. Nízká hmotnost, 150 mm zdvihu. Cross country, Trail riding, Single 
track – nahoru či dolů. Ať jedeš kamkoli, Force je silný společník.

GT Force. Ať jedeš kamkoli…


