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➨ Pokračování na str. 9

Celoodpružený Race Bike IQ se 
stal jednou z důležitých novinek 
představených na veletrhu Sport 

Life. Jeho jednočepová koncepce s pře-
pákováním k tlumiči zůstává věrna tradi-
cím značky, totéž platí například o kru-
hovém průřezu hlavních trubek rámu. 
Všechny prvky konstrukce jsou použity 
jen a pouze ve jménu funkce, na zby-
tečné parádičky si u RB nehrají. A pro 
koho je nové „íkvéčko“ určeno? Se 
svými 120 milimetry zdvihu především 
pro maratonce a XC jezdce. V nabídce 
nahrazuje stále oblíbený, konstrukčně 
mnohem výstřednější typ Speedster. 

U IQ již není použita pro RB typická pří-
hradová konstrukce, suplující sedlovou 
trubku. Stejně tak zde nehledejte jaké-
koli „podpůrné“ pohyblivé díly v okolí 
tlumiče, které často využívají některé 
konkurenční systémy. Z rámu je jasně 
patrná snaha konstruktérů o dosažení 
co největší jednoduchosti a maximální 
tuhosti, která je ostatně pro Race Bike 
již charakteristická.

My jsme získali nový typ IQ k dlouho-
dobému testu, s jehož výsledkem vás 
seznámíme na sklonku zimy.

➨ Pokračování na str. 2

Jeden z nejvýznamnějších důvo-
dů je možné spatřovat v tratích. 
Pohárové okruhy u nás se – až na 

světlé výjimky – staví pořád stejně jed-
noduše, zatímco tratě v zahraničí jsou 
mnohem obtížnější. Tam se závodníků 
nikdo neptá, zda je tento úsek příliš 
těžký nebo ne. Stačí, aby byl sjízdný, 
a všichni jezdci respektují, že se jej buď 
musí naučit, nebo ho sejdou. Žádné 
emoce, jako jsme tomu často svědkem 
u nás, když si některý z organizátorů 
„dovolí“ do závodu zařadit těžkou pa-
sáž, se nekonají. 

Pokud „špičkově“ připravený jezdec 
poprvé vyjede do zahraničí, jedním 
z jeho největších problémů bývají nedo-
statečné zkušenosti v terénu. Není pak 
divu, že i když se zahraničními jezdci 
dokáže udržet krok ve výjezdech, ve 
sjezdech mu nezřídka ujedou. Tím se 
samozřejmě nechceme dotknout Jardy 
Kulhavého ani Milana Spěšného, kteří 
jsou oba „páni bikeři“ a své kolo ovláda-
jí dokonale. Jejich hlavní devizou je ale 
také to, že svěťáky objíždějí pravidelně 
a díky nasbíraným zkušenostem jsou 
schopni dojet mezi nejlepšími.

Najíždět kilometry na 
silnici, sledovat hodnoty 
tepu a výkonu, trénovat 
v posilovně, regenerovat, 
v zimě jezdit na běžkách, 
to vše patří k tréninku na 
XC závody a maratony. 
Vkrádá se však otázka, 
proč tak málo Čechů 
dokáže ve světovém poháru 
zabodovat. Že by i k tomu 
nejtvrdšímu tréninku ještě 
něco scházelo?

IQIQIQIQRBRB

Jet 9Jet 9Jet 9Jet 9NINERNINER
Samé devítky dostal do 
vínku celoodpružený stroj 
Niner Jet 9 – jméno značky 
vychází z této číslovky 
a devítku najdeme kromě 
jména modelu i v průměru 
kol 29".  Škoda, že devítku 
nenajdeme i v hodnotě 
zdvihu, která u tohoto XC 
stroje činí 80 mm. Ten je 
však díky většímu pohodlí 
devětadvacítek pro XC 
zcela dostatečný.

Velký neznamená 
nemotorný

Geometrie jetu je takřka shodná s kla-
sickými biky, takže nasednutí na odpovída-
jící velikost rámu je standardem. Posed je 
středně natažený, vyšší sklon sedlovky díky 
zahnutí sedlové trubky dozadu znamená 
trochu znatelnější šlapání před sebe. I přes 
zdvih vidlice 80 mm je díky velikosti kol tro-
chu vyšší pozice řídítek. Je to však v mezích 
normy a nikterak výše proti pohodlnějším 
XC strojům. Posed je tedy v normálu.

Při rozjezdu je znát větší průměr kol, 
protože jejich roztočení vyžaduje trochu 
více úsilí. Nicméně jakmile se dostanou 
do rotace, rozjetý vlak už nic jen tak ne-
zastaví. Lehkost jízdy je i přes počáteční 
střední míru akcelerace perfektní. Bike 
drží tempo a je velmi dobře ovladatelný. 
Do zatáček reaguje hbitě a na slovo po-
slouchá.

➨ Pokračování na str. 4

KILOMETRY KILOMETRY 
NEJSOU VŠECHNONEJSOU VŠECHNO
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➨ Dokončení ze str. 1

Technika jízdy, odpovídající zahra-
ničním parametrům, je totiž přesně tím, 
co spoustě našich závodníků chybí. 
A mnozí si to ani nedokážou přiznat. 
Přitom není nic jednoduššího, než se 
právě technice jízdy občas věnovat. 
Třeba ve volný den vzít kolo, zasunout 
sedlo níž a trénovat technické sjezdy.

Technika jízdy na klíč
Opomíjení tréninku techniky jízdy 

v náročném terénu bylo důvodem, proč 
se lidé z klubu Cyklotrénink.com roz-
hodli zájemcům nabídnout soustředění, 
zaměřené právě na pilování jezdeckých 
dovedností. A kde jinde takovou akci 
uspořádat, než na trati prakticky nejtěž-
šího českého maratonu Rallye Sudety. 
Do Adršpachu se v půlce listopadu sje-
ly tři desítky jezdců a jezdkyň různých 
úrovní výkonnosti, aby se pod vedením 
místních elitních bikerů, kteří mají zkuše-
nosti se závody v zahraničí, pouštěli do 
nejtěžších pasáží Sudet. Martin Horák, 
Tomáš Vokrouhlík, Petr Sulzbacher, 
Franta Žilák, Radek Dítě a Tomáš Čada 
patří k těm technicky nejlépe vybaveným 
jezdcům, kteří navíc Adršpašsko a Tep-
licko dobře znají. Kromě nich se kem-
pu zúčastnil také výborný silničář Jan 
Hruška, jenž je zářným příkladem toho, 
že i jezdec bez terénních zkušeností se 
může za dva roky vyjezdit a vyšvihnout 
mezi špičku v horských kolech.

Víkendový kemp byl rozfázován do 
dvou vyjížděk denně. Žádné závodění 
se nekonalo, pouze první den se jelo 
svižně až k prvnímu slavnému sjez-
du na sudetech, aby se pole roztrhalo 
podle výkonnosti a jednotliví „eliťáci“ si 
pak rozdělili jezdce na menší skupinky. 
Nejrychlejší parta asi patnácti lidí pod 
vedením Martina Horáka a Tomáše Čady 
dojela až na Pánovu cestu, která se nej-
prve zvedá prudce vzhůru a dá se vy-
jet prakticky pouze na nejlehčí převod. 

Navíc písčitý povrch je poset spoustou 
volně ležících kamenů, které po na-
jetí jezdce často rozhodí. Na rozdíl od 
závodu si však jezdci mohli úsek v kli-
du projet nanečisto a vyzkoušet si, jak 
kterou pasáž zdolat. Na vrcholu kopce 
čeká první z těžkých sjezdů – k Václavu, 
složený z vystouplých balvanů. Mnozí 
jezdci, kteří Sudety ještě nejeli, nejdříve 
koukali dost vyvaleně. Ale poté, co vidě-
li několik průjezdů od lokálů, si nechali 
hlavně od stavitele sudet Tomáše Čady 
poradit, kudy to mají zkusit projet. A tak 
se jeden po druhém pokoušeli za hla-
sitého kibicování ostatních sjezd zdolat. 
Někteří se s úsekem poprali se ctí, jiní 
se poroučeli k zemi.

Vychytávky
pro bezpečnější trénink

Velmi cennou radou bylo si vyzkoušet 
úsek projet se zasunutou sedlovkou, 
kdy snížené sedlo jezdci tolik nepřekáží 
v manévrování a také přesunutí těžiště 
nad zadní kolo je mnohem jednodušší. 
Na redakčním stroji máme teleskopickou 
sedlovku, která se po této zkušenosti 
stala velmi diskutovaným komponen-
tem, jenž i přes mírné zatížení kola přine-
se obrovský užitek právě ve sjezdu.

Někteří si na trénink rovnou vza-
li chrániče na kolena a holeně, neboť 
se pak jezdec cítí mnohem bezpečně-
ji a může si dovolit zkusit těžší pasáže 
bez obav o zranění nohou. Dobrým 

nápadem je sundat z kola SPD pedály, 
nasadit platformy a vyrazit pouze ve vol-
ných botách. Smyslem je mnohem lepší 
jistota ve sjezdu, kdy je možné v přípa-
dě nouze ihned sundat nohu z pedálů 
a zabránit tak pádu na bok. Zároveň se 
tak jezdec lépe naučí vnímat své kolo 
a pevně jej mít pod kontrolou i bez ber-
ličky v podobě nášlapných pedálů. 

Přesně tyto vychytávky by měly jezd-
cům posloužit k lepšímu zvládnutí kola 
v těžkém terénu. 

Důležité je pochopit, že přední kolo 
je mnohem větší, než většina běžných 
překážek a tak není důvod, aby se po 
přesunutí těžiště za sedlo mělo o ně-
jakou překážku zarazit a katapultovat 
jezdce kupředu. 

Fotr všech sjezdů – Hvězda
Dalším místem byla po prudkém vý-

jezdu neslavně známá Hvězda, kde je 
jeden z nejobávanějších sjezdů celých 
Sudet. 

Tu zdolali pouze tři jezdci, z nichž je-
den se nenechal odradit ani několika pá-
dy přes řídítka, ani od velkých kamenů 
pomláceným rámem Colnago a nako-
nec nejprudší úsek za hlasitého fandění 
zdolal. Hvězda je však již dost těžký ka-
libr a na mokru jsou příčné kořeny a vy-
stouplé kameny mezi stromy zrádné. 

Překážky nejsou nepřítelem
Trénink těžkých terénních pasáží je to, 

co spoustu jezdců ani nenapadne dělat 

a tak je při závodech běhají. Přitom čas-
tějším ježděním člověk dojde k poznání, 
že sjezdy nejsou zas tak těžké, když se 
do nich pustíme s odpovídající přípravou 
a ochranou. Drsný terén není náš nepří-
tel, ale dá se v něm najít způsob, jak jej 
využívat. Od některých kamenů a kořenů 
se dá dokonce odrazit ke skoku a ně-
které pasáže překonat prostým přesko-
čením. Vše je to jen o kvalitním vzorku 
plášťů, dobrých brzdách, ochraně proti 
pádu a sníženém sedle. Jistota pak při-
jde průběžným trénováním sama. 

Další trialové pasáže v okolí 
Adršpachu, kam jsme se následně vydá-
vali, se pro většinu jezdců stávaly stále 
lépe sjízdnými, neboť závoďáci účastníky 
trpělivě sledovali, radili jim s technikou 
jízdy a pomáhali jim úseky zdolat stále 
rychleji a bezpečněji. Po dvou dnech byl 
u většiny kemperů znát značný posun 
v ježdění, za který mohlo hlavně pocho-
pení chování kola v rozbitém terénu a ta-
ké oddálení hranice strachu. 

Všichni se pak domů vraceli obo-
haceni o nový pohled na jízdu lesem 
a také o večerní zážitky z horolezec-
ké hospody, kde bylo hodně veselo. 
Další soustředění se bude konat hned 
v dubnu roku 2009, takže pokud stojíte 
o zlepšování svých jezdeckých kvalit, 
možná právě tato akce by mohla být tím 
pravým. Cykloservis u toho jistě chybět 
nebude.

(mig)
Foto: autor a Zdeněk Šulc

Trénink techniky jízdy v terénu je 
pro bikera stejně důležitý, jako 
najíždění kilometrů. Občas to sice 
bolí, ale nakonec jezdec zjistí, že 
terén není jeho nepřítelem.

Stavitel sudet Tomáš Čada 
účastníkům nejprve ukázal techniku 
průjezdu technicky náročného 
zlomu, aby se pak všichni postupně 
naučili jej zdolat.

Ani let přes řídítka na nejobávanějším sjezdu sudet – Hvězdě neodradil tohoto 
účastníka od dalších pokusů. Nakonec ji pokořil.

Petr Sulzbacher radí jezdcům s technikou jízdy v jednom z nejprudších sjezdů 
závodu Aprílová osmička. Prvotní strach následně vystřídala euforie, že to jde!

KILOMETRYKILOMETRY
NEJSOU VŠECHNONEJSOU VŠECHNO

Pokud jezdec při běžné jízdě používá chrániče, získá díky nim 
mnohem větší jistotu, takže se s menšími obavami pustí do 
náročnějších pasáží. Je to vlastně podobné, jako mít či ne-

mít na hlavě helmu. Rozdíl je však v tom, že při většině pádů z kola 
jde reflexivně na zem nejdříve noha. A pokud se nám nepodaří ji vy-
cvaknout z pedálu, pak je prvním kontaktním bodem koleno. Proto 
není od věci se na zimní vyjížďky, kde hrozí vysoké riziko podklouz-
nutí a pádu, vybavit chrániči kolen a holení. 

Jistě, „crosscountrysta“ si řekne, že není normální jezdit XC 
v chráničích, ale spousta špičkových jezdců trénuje techniku jízdy 
právě v zimě, kdy je volněji. Sníh je totiž ideální pro trénink ovládá-
ní kola v blátě. Při každém pádu se pak investice několika stovek 
korun bohatě vyplatí. A chrániče k tomu ještě kolenu poskytnou 
i tepelnou ochranu.

IXS pro XC 
Díky plzeňské firmě CykloBartoníček vstoupila na náš trh němec-

ká značka IXS, která se neorientuje pouze na freeridery, jak to na 
první pohled může vypadat, ale třeba její chrániče kolen a holení 
jsou vyrobeny pro jakékoli ježdění terénem. Hlavní důraz při vývoji 
byl kladen na maximální ohebnost a přizpůsobení se šlapající noze. 
Velmi důležitá však je i nízká hmotnost, vysoká prodyšnost a v ne-
poslední řadě také snadné upevnění k noze bez nutnosti sundávat 
botu. A to vše se povedlo vměstnat – dovolíme si říci – do jedněch 
z absolutně nejlepších chráničů na trhu. 

K dispozici jsou tři verze chráničů IXS, které se od sebe liší úrovní 
výbavy. Na vývoji nejlepšího modelu Signature Series se nepodílel 
žádný freerider, jenž dvakrát zašlape a pak už jen letí s natažený-
ma nohama, ale fourcrossař, jenž během své jízdy musí šlapat jako 
o život. Švýcar Roger Rinderknecht se pohybuje v první pětce na 
světě, takže je pro něj nutností anatomický střih chráničů, které mu 

při výkonu nesmí překážet a zároveň musí být dosta-
tečnou ochranou. 

Provedení
Chrániče Signature Series velmi mile překvapí 

cenou 1559 korun, vzhledem k provedení bychom 
očekávali hodnotu spíš okolo dvou tisíc. Základ chrá-
ničů tvoří prodyšný materiál pohlcující nárazy označený Nockout, 
jenž je zevnitř potažen antialergenní tkaninou AeroMesh. Chrániče 
je bez problémů možné nasadit přímo na holou nohu, uvnitř tkaniny 
je použita látka ChitoSanté, která je vyrobena z lastur mořských ko-
rýšů a má za úkol bránit vzniku mikrobů a plísní. Chrániče je mož-
né k noze upevnit bez nutnosti sundávat botu, horní upínací díl je 
rozdělen na dvě části a po obepnutí okolo stehna se spojí suchým 
zipem. Uvnitř je našit silikonový proužek, jenž se prakticky přilepí 
k pokožce a chrániče tak ideálně drží na svém místě. Hmotnost 
jednoho chrániče je celkem zanedbatelných 250 gramů, což je ve 
srovnání s freeridovými modely úspora až dvě stě gramů. 

Skvělou pohyblivost umožňuje pružné kloubové řešení spoje-
ní plastových chráničů kolene a holeně, nazvané Squeezebox. 
Chránič se díky němu může pohybovat i do stran a tím usnadní 
šlapání. Za kolenem žádnou nežádoucí látku nenajdeme, takže je 
možné bez omezení šlapat, jezdce nikde nic netlačí ani nedře. Pod 
plastové chrániče jsou u nejdražšího modelu vloženy kovové síťky, 
které navyšují ochranu holeně proti proseknutí. 

Chrániče IXS patří prakticky k tomu nejlepšímu, co na trhu na-
jdeme, a přitom nejsou nejdražší. Provedení je špičkové, jezdce 
v šlapání nijak neomezují a po chvíli zapomene, že nějaké chrániče 
vůbec má. A to je jejich největší předností. V nabídce jsou ještě dvě 
levnější provedení – Assault za 1299 a Hammer za 1039 korun. 

(mig)

Už se vám stalo, že jste 
po pádu kvůli rozbitému 
kolenu nemohli dále 
šlapat? Že to k horským 
kolům patří? Ale kdepak, 
v jednadvacátém století 
už není nevyhnutelné si 
ničit nejohroženější klouby, 
které mají pro cyklistu 
existenciální důležitost.

snadné nasazení, hmotnost, 
prodyšnost, cena

nenalezli jsme

Chrániče jezdci v zimě poskytnou 
nejen ochranu při pádu na ledu, ale 
i tepelnou ochranu kolen. Chrániče 
IXS navíc prakticky nepřekáží 
při šlapání. Nevyplatí se tedy 
zainvestovat do vlastního zdraví?

Do zimy jen s ochranouDo zimy jen s ochranou

Někdy přinese jeden kámen více radosti, 
než stokilometrový švih v nohách
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 Velikost     56
a Úhel hla vy     73°
b Úhel sed lo vé trub ky    73,5°
C Horní trubka vodorovně   570 mm
D Délka sedlové trubky   515 mm
E Délka zadní stavby   410 mm
F Rozvor  1005 mm
G Hlavová trubka   190 mm

Technická specifikace:
Rám: Full Carbon RS5
Vidlice: Carbon/Al
Kliky:  Shimano Dura-Ace 39/53, 

175 mm
Přehazovačka: Shimano Dura-Ace
Přesmykač: Shimano Dura-Ace
Řazení:  Shimano Dura-Ace Dual 

Control
Brzdy: Shimano Dura-Ace
Kola: Mavic Ksyrium SL
Pláště: Schwalbe Ultremo 23
Kazeta:  Shimano Dura-Ace 12–23 

(10)
Řídítka:  Ritchey WCS Carbon 

31,8 mm
Představec: Ritchey WCS 4Axis
Sedlo: Selle Italia C2 Trans Am
Hmotnost:  6,9 kg

(vel. 56, bez pedálů)
Cena: 89 990 Kč

poměr komfort/tuhost, nízká 
hmotnost těžší sedloDomácí značka Apache představila 

pro sezonu 2009 úplně nové kar-
bonové rámy, a to jak u MTB top-

modelů, tak pro silniční typy Gila Monster 
a Victorio. Zatímco letošní karbonové mo-
dely byly po konstrukční stránce do jisté 
míry klasikou, novinky se nesou v duchu 
posledních trendů. U námi testovaného 
špičkového typu Gila Monster proto najde-
me nejen integrovanou sedlovku, ale také 
rozdílný průměr obou ložisek hlavového 
složení, kdy je nahoře použita jednopalco-
vá oversize klasika a dole obří ložisko 1,5 
palce. Mezi další konstrukční výstřednosti 
patří třeba řadicí bowdeny procházející 
skrz hlavovou trubku či u karbonových rá-
mů nepříliš obvyklá rozdvojená podsedlová 
vzpěra v partii nad brzdou. Na celém rámu 
by se propracovaných detailů našlo oprav-
du hodně. Nízký trojúhelníkový průřez hor-
ní trubky už dnes sice žádného fajnšmekra 
neoslní, ve spojení s vnitřním vedením brz-
dového bowdenu je však stylistická čistota 
maximální. Nepřehlédnutelné je také plynu-
lé rozšíření sedlové trubky bezprostředně 
pod objímkou přesmykače, samozřejmě 
ve jménu co nejlepší boční tuhosti středo-
vé partie. Sice drobností, ovšem některými 
závodníky jistě vítanou, je přítomnost závi-
tu na sedlové trubce, ve výšce lehce pod 
úrovní zubů malého převodníku. Sem je 
možné uchytit malý plastový zobáček, jenž 
zabrání případnému spadnutí řetězu mezi 
rám a kliku.

Zadní stavba se nese v duchu hodně 
výrazné profilace. Spodní ramena mají ne-

přehlédnutelné esovité zprohýbání, lanko 
vedoucí k přehazovačce je tedy od středu 
řetězové vzpěry vzdáleno asi jeden a půl 
centimetru. Podsedlové vzpěry se svým 
tvarováním více drží zažité klasiky, jejich 
zploštění však umožňuje efektivnější po-
hlcování otřesů. Na tom by se teoreticky 
měla podílet i již zmiňovaná dvojitá kon-
strukce horní části vzpěr.

Integrovaná sedlovka je jedinou odliš-
ností rámu modelu Gila Monster od typu 
Victorio. Speciální převlečný zámek sed-
lovky vyžaduje alespoň 40mm vsunutí kar-
bonové trubky. Pro jemné doladění výšky 
posedu tak zbývá přibližně centimetr.

Zajímavostí kola je přední vidlice, hlav-
ně její tvar. Náznak negativního prohnutí 
ramen vidlice působí netradičně, naopak 

konstrukce kombinující karbon s duralem 
je osvědčenou klasikou.

MONSTRózní jízda
Od silničního topmodelu s kompletní 

sadou Shimano Dura-Ace a s koly Mavic 
Ksyrium SL lze logicky očekávat ty nejvyšší 
ambice a Gila Monster to potvrzuje. Váha 
6,9 kilogramu dohromady s velice nízkou 
obvodovou hmotností samotných kol, 
obutých do plášťů Schwalbe Ultremo, 
zajistily apačovi skvělou akceleraci. Rám 
sice nepatří mezi nekompromisně tvrdé 
po stránce torzní tuhosti, i tak ale nabízí 
vynikající přenos energie, a především 
nadprůměrnou dávku jízdního pohodlí. 
Gila Monster jako by byl stavěn na dlouhé 
maratonské jízdy, v nichž se závodník tu 
a tam nevyhne ani méně kvalitnímu asfaltu. 
S otřesy si rám testovaného kola poradil 
na výbornou. Ani jízda po kostkách nebyla 
nějak nepříjemným jevem, zahlazení os-
trých hran rázů je silnou stránkou tohoto 
kola. Navíc jde v tomto ohledu ruku v ruce 
s rámem i přední vidlice, i přes její karbon-
duralovou konstrukci je komfort přední 

a zadní části dobře vyvážený. Schopnost 
přední vidlice pružit je rozhodně nad-
průměrná. Svou roli po stránce komfortu 
hrají i výborná karbonová řídítka Ritchey 
WCS Evolution a také sedlo Selle Italia 
C2. Ocelové ližiny a hmotnost sedla 290 
gramů nám však k závodnímu topmodelu 
na sadě Dura-Ace až tak úplně nesedly. Na 
druhou stranu, právě sedlo je tím kompo-
nentem, který většina závodníků ihned po 
koupi kola mění za svůj oblíbený model, 
takže volba sedla C2 určitě není chybná. 
Příjemným překvapením byla snadnost na-
stavení zámku sedla.

Ovladatelnost kola přesně odpovídá ur-
čení. Gila Monster jede přesně tak, kam 
ji máte v úmyslu namířit. V zatáčkách si 
počíná suverénně, má ale v oblibě i pří-
mé úseky. Rozhodně není kolem, které 
by musel za každou cenu krotit pouze 
ostřílený borec. Určitá nezáludnost cho-
vání jako by jej předurčovala i pro hobby 

jezdce, kteří si chtějí užívat špičkového 
materiálu. Na tomto kole se jezdec nemusí 
bát pustit oběma rukama řídítka, držení pří-
mého směru je skutečně dostatečně jisté.

Mezi příjemné drobnosti patří indikátor 
zařazeného pastorku na pravém řadicím 
bowdenu. Naopak nám trochu scházela 
možnost jemného doladění předpětí lanka 
přesmykače, práce mechanika tedy musí 
být přesná. Jedničku s hvězdičkou zaslou-
ží i korková omotávka Ritchey, jejíž úchop 
byl maximálně příjemný. Vzhledem k ceně 
89 990 korun je Apache Gila Monster více 
než adekvátní protihodnotou. 

Gila MonsterGila MonsterGila MonsterGila Monster

Na jaře jsme uveřejnili test sedlovky Crank 
Brothers Joplin R s dálkovým ovládáním, 
kterou jsem úspěšně odzkoušel v Al-

pách i našich horách. Kladný dojem z rychlé 
možnosti změny výšky pouhým stisknutím 
páčky na řídítkách ve mně zakořenil tak hlu-
boce, že po vrácení sedlovky dovozci už 
žádná jízda na kole bez joplinky nebyla 
dokonalá. Před těžkými sjezdy jsem čas-
to podvědomě hledal páčku, která by 
sedlo „uklidila“ zpod zadku, abych si 
mohl s kolem lépe pohrát. A ona 
nikde. Tehdy jsem se rozhodl, že 
joplinku musím mít. 

Když pak na podzim dorazila 
do Čech další várka tohoto většinou podce-
ňovaného zboží, šly všechny plánované výda-
je stranou a investiční plán zněl jasně: Crank 
Brothers Joplin. Na výběr byly dva průměry 
30,9 a 31,6 mm, přičemž mému rámu vyhovu-
je silnější z nich. Jenže tato sedlovka byla bo-
hužel bez dálkového ovládání, takže se mu-
sím spolehnout pouze na páčku pod sedlem. 
Nicméně jsem do toho šel, hlavně abych už 
mohl zase bezstarostně brázdit podhorskou 
krajinu křížem krážem a nemusel pořád před 
těžkými pasážemi zastavovat, povolovat upí-
nák a snižovat sedlo, abych se před výjez-
dem oddával činnosti přesně obrácené. 

Sedlovka CB Joplin váží 469 gramů, což 
na papíře působí děsivě. Ale po převážení 
původní sedlovky Syncros Derived téhož 
průměru, která rozhodně nepatří mezi ty nej-
obyčejnější, jsem navážil 295 gramů, takže 
nárůst hmotnosti byl vlastně jen 174 gramů. 
Když si vezmu, že to je skoro jako třeba roz-
díl mezi 0,5 a 0,7 litrovou lahví, nemusím se 
tím vůbec zabývat. Přínos tohoto komponen-
tu je totiž značný. To, že musím rukou opustit 
řídítka a sáhnout na páčku pod sedlem, mě 
až tolik nehendikepuje. Většinou je už z dál-
ky vidět, že se blížím ke sjezdu, takže sedlo 

si stíhám snížit včas a většinou je to už zautomati-
zovaný pohyb, který následuje hned po 

otevření lockoutu na tlumiči. 
Pro jezdce z polabské nížiny ta-

to sedlovka asi valný smysl nemá, 
ale pro nás horaly je až 75 mm 
zdvihu o daleko vyšším komfortu 

jízdy, o dostatku prostoru nad rá-
mem, o možnosti si přesunout těžiště 

daleko za sedlo, aniž bych se musel ne-
chávat šimrat sedlem v břiše, o seskakování 
mnohem vyšších schodů po zadním, o mno-
hem vyšším výskoku přes kládu, o plynulej-
ším průjezdu klopenou zatáčkou, ale hlavně 
a především o mnohem větší radosti z jízdy. 

A že má sedlovka vůli do stran, když ji chyt-
nu rukou? A copak se při jízdě na kole člověk 
chytá za sedlo? Při šlapání je tento „neduh“ 
absolutně nepodstatný, v sedle o ničem tako-
vém jezdec ani neví a nijak to jízdě nebrání. 

Dát skoro šest tisíc korun za jeden kompo-
nent se sice může zdát hodně, ale při bližším 
pohledu zjistíme, že se jedná o podobný sys-
tém, jako je u odpružených vidlic, a do těch 
nám líto investovat není. Přitom se nabízí pa-
ralela s dobou příchodu prvních vidlic, kdy by-
lo víc konzervativních škarohlídů a „nevěřících 
tomášů“. Mnozí se dokonce nechávali slyšet, 
jaká že je odpružení blbost, že na zpracování 
rázů terénu jim stačí ruce – a hle, každé hor-
ské kolo má dnes odpruženou vidlici. To samé 
nás jistě čeká v zářivé budoucnosti telesko-
pických sedlovek, až jezdci zjistí, že lpěním na 
dlouhé sedlovce a vysunutém sedle jsou jen 
a pouze sami proti sobě. Proč by jinak jezdci 
jako Hans Rey či Wade Simmons takovou „bl-
binu“ používali? Aby se cíleně trápili? Ba ne. 
Už se těším na dobu, až bude poptávka stá-
le vyšší a tak výrobci odpružení začnou chrlit 
vlastní modely a cena klesne na přijatelnější 
mez. Už aby to bylo. 

Dušan Mihalečko

Systém změny výšky u kancelářských židlí je známý každému. Nikoho 
tedy asi nepřekvapí, že podobného principu využívají i teleskopické 
sedlovky, které nemají za úkol pružit, ale snížit výšku sedla.

Kancelářská židle i na kole

APACHEAPACHE
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Díky větší styčné ploše plášťů sedí kolo 
v zatáčkách i na hodně sypkém povrchu. 
Úhel vidlice je v ideální pozici pro stabilitu 
i dobré ovládání. Pouze je třeba v ostrých 
točkách trochu více trhnout řídítky, aby se 
setrvačník vpředu uhnul, kam má. Boj pro-
ti setrvačnosti je asi jediným rozdílem proti 
menší klasice, která zatáčí snadněji. Zde je 
to ale kompenzováno řídítky šíře 710 mm.

Ve stoupání se geometrie projeví vyšší 
snahou stavět v prudkých stojkách stroj na 
zadní, nicméně posunutí na sedle vpřed 
a nalehnutí na řídítka toho hodně zachrání. 
Navíc výrazně pomáhá trakce zadního ko-
la. I přes větší kola není problém si na biku 
odskočit nebo jej odlepit od země. Naprosto 
vyvážená geometrie zde hraje prim bez 
ohledu na průměr kol. K ovládání jetu tedy 
nelze mít výhrady, takže ani cyklisté menších 
postav se nemusejí bát, že by jim tenhle 
stroj nesedl.

Tlumič plus žehlička
Vlastní systém CVA zavěšení zadní stavby 

vychází z dvojice vahadel, tedy virtuálního 
čepu. Systém není nepodobný odpružení 
Maestro značky Giant, ovšem zde je spod-
ní vahadlo vedeno pod středovou spojkou. 
Průmyslová ložiska jsou samozřejmostí, 
výsledný zdvih je zde 80 mm, což je na XC 
nebo maraton ideální. 

Když jsme testovali pevný ocelový Niner, 
zdál se nám komfort natolik vysoký, že jsme 
nechápali, proč jej násobit odpružením. 
Totální komfort, to je odpověď. Odpružení 
CVA patří mezi ta, která zbytečně neokrá-
dají jezdce o energii, takže výkon byl na 
slušné úrovni. Jakmile jsme vjeli do teré-
nu, každý kořen či kámen vyžehlila velká 
kola. Tam, kde běžný bike zasekne zadní 
kolo o hranu překážky a energie se ztratí 
ve zdvihu tlumiče, devětadvacítka ještě 
stále plynule jede a všechno žehlí. Velká 
kola jsou naprostým zarovnávačem koře-
nových pasáží, kamenité cesty se stávají 
asfaltkou. 

Odpružení zde funguje jako ochrana před 
velkými nerovnostmi a děrami. Každý do-
pad skoku byl ztlumen, rozbitá pasáž taktéž 
rozpohybovala vahadla a tlumič. Po silnici 
a na rovině však odpružení jen zlehka na-
pomáhalo kopírování. Nízký zdvih nepůsobil 

houpavým dojmem a dostat tlumič na dno 
se opravdu podařilo jen stěží. Kombinaci od-
pružení a devětadvacítek vidíme jako ideální 
pro celodenní jízdu v těžkém terénu nebo 
pro maraton. Závodní XC asi velkým kolům 
nikdy slušet nebude, tam je akcelerace pri-
oritou. Jedinou výtku máme k torzní tuhosti 
rámu. Ačkoli je přední partie dosti vyztužená, 
při silném záběru má celý rám tendenci se 
trochu kroutit, což je nejmarkantnější v partii 
kolem vahadel. V sedle to není příliš patrné, 
ze sedla už je to na výkonu trochu znát.

Komponentové osazení je trochu odlišné 
od katalogové americké verze. Kompletní 
sada XTR je po funkční stránce bez chyby. 
Kola American Classic vydržela díky vyso-
kým ráfkům i ostřejší terén, nicméně testo-
vali jsme i verzi s koly Spinergy se speciál-
ními lanky namísto drátů, a ta byla doslova 
hyperodolná, a navíc mnohem komfortnější. 
Vidlice Fox F32 RLC je zdvihem 80 mm tro-
chu méně komfortní na skocích, ale při jízdě 

nabídla solidní tuhost a precizní práci, stejně 
jako tlumič Fox RP 23 se třemi úrovněmi na-
stavení Propedalu.

Pro labužníky
Jet je kolem pro náročné, nekonformní 

a pohodlí milující jezdce, kteří oželí špetku 
toho agresivního výkonu. Nabídne jim po-
hodlný posed, skvělé ovládání, a hlavně na-
prosto dokonalé spojení s povrchem, který 
bude nakonec vždy hladší, než vypadá. 

Ačkoliv tento model bude na našem trhu stát 
pouhých 5490 korun, je velmi pozoruhodný 
několika faktory. Jednak u tak „levné“ vidli-

ce potěší vzduchové pružení s dálkovým ovládá-
ním lockoutu z řídítek, ale příjemná je i hmotnost 
1810 gramů, na níž se podílí duralové vnitřní no-
hy. Nejpříjemnější však byl chod, který je na hony 
vzdálený tomu, co jsme doposud znali u levných 
vidlic. Epicon chodí sametově hladce, velmi snad-
no jej lze stlačit a také rozdíl mezi krajními hodnota-
mi útlumu odskoku je znatelný. Po přetlumenosti či 
horší stlačitelnosti vidlice není ani památky. Lockout 
ponechává vidlici zhruba 5–10 mm propružení, ale 
na rozdíl od levnějších vidlic nekope do řídítek. 

Pevná osa vlastního řešení využívá červené roz-
porné hvězdice, která se při vsunutí do oka patky 
a náboje zúží na průměr osy. Jakmile projde i dru-

hým okem vidlice, opět se roztáhne do širšího 
průměru a vytvoří tak opěrnou zarážku, aby bylo 
možné dotažení rychloupínáku. Pro vysunutí osy je 
třeba stlačit váleček na konci osy, čímž se hvězdič-
ka opět smrskne a osa může projít nábojem ven. 

Tuhost vidlice je velmi dobrá, větší průměr osy 
spolu s 32 mm silnýma nohama a mohutnou korun-
kou i můstkem vykoná své. Suntoury mají všeobec-
ně vysokou tuhost, takže se zmohutněním nejtitěr-
nější partie patek, kde je stažení rychloupínákem 
nahrazeno průchozí trubičkou většího průměru 
v uzavřených okách kluzáků, muselo zákonitě dojít 
k dalšímu navýšení celkové tuhosti. 

Jedinou výtku máme k ose, neboť dovnitř jde 
celkem dobře, ale při vyjmutí může nastat problém. 
Pokud totiž zatáhneme silněji, může mezi patkou 
a nábojem vzniknout mezera a hvězdice se v ní roz-
táhne a zasekne. Pak pomůže jedině dlouhý imbus, 
jímž je třeba uvnitř náboje stlačit váleček na konci 
osy a tím hvězdici opět smrsknout. Není to tedy ne-
řešitelný problém, jen je třeba dávat pozor. 

Celkově na nás vidlice udělala velmi kladný do-
jem a za poměr výkon–cena od nás získává vysoké 
hodnocení. 

(mig)

Nové u KTM a jen 8.300 gramů.

MYROON.

Silnička do hor! 
KTM Myroon je lehčí než většina silničních kol. Nově definovaná technologie od KTM,  carbon-
monocogue umožňuje KTM-hardtail s tím nejlepším poměrem tuhost/váha (STW). Ten rozdíl 
dělá nový nákladný a promyšlený KTM HE-FC-M-R-rám, ca. 1000 gramů (při velikosti rámu 48). 
Revoluční: žhavě nové,  postmount – uchycení brzdového třmenu na zadní stavbě.
Stejná  Race-geometrie jako u modelu Score (uhel posedu 73°/uhel řízení 71°) se postará o 
dokonalý přenos síly a pocit s jízdy.

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

                       
               

(při velikosti rámu 48, bez pedálu)
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jemný chod, příznivá cena, vysoká tuhost, 
nízká hmotnost

montáž osy

Suntour Epicon RLD
Zcela nový standard pevné osy průměru 15 mm pro cross country, 
který na svět přivedly značky Fox a Shimano, se ujal i u výrobců vidlic 
Marzocchi a SR Suntour. První testovací vidlici s osou 15mm průměru 
Epicon RLD 15 nám poskytl posledně jmenovaný. 

Jet 9Jet 9Jet 9Jet 9
NINERNINER

a Úhel hla vy     72°
b Úhel sed lo vé trub ky    74°
C Horní rámová trubka   590 mm
 Horní trubka vodorovně   620 mm
D Délka sedlové trubky   510 mm
E Délka zadní stavby   450 mm
F Rozvor  1120 mm
G Hlavová trubka   105 mm

Technická specifikace:

Rám: Easton Alu, 80 mm
Tlumič: Fox RP 23 
Vidlice: Fox F 32 RLC
Kliky: Shimano XTR
Brzdy: Shimano XTR
Řazení: Shimano XTR
Přehazovačka: Shimano XTR
Přesmykač: Shimano XTR
Kola: American Classic
Pláště: WTB Prowler 2,1
Sedlo: WTB Silverado
Sedlovka: Thomson 
Představec: Thomson
Řídítka: Niner 710 mm
Hmotnost: 12,6 kg
Cena: 108 900 Kč

komfort, posed, kvalitní 
odpružení, ovládání menší tuhost

➨ Dokončení ze str. 1
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Dali jste kolo k ledu? CHYBA!
Právě TEĎ je ten nejlepší čas...

lakovna
bez čekání na volný termín

... svěřit Vaše kolo do péče zkušeného mechanika

www.sterba-kola.cz

... pořídit si nové kolo
modely 2008 s úsporou až 40 %
modely 2009 již na skladě

 ČR ZDARMA
staré kolo od Vás odkoupíme

Přijeďte, na jaře budete o krok napřed!
Sezimova 10, Praha 4, tel.: 241 741 091, 241 741 961, e-mail: info@sterba-kola.cz

Vzájemné konfrontaci jsme vystavili 
dvě světla od značky BBB. Model 
Ultra Beam s plastovým tělem 

a trojicí LED diod a model High Watt s du-
ralovým tělem a jedinou diodou o výkonu 
jeden watt. Nakolik jsou různá, svým vý-
konem či ovládáním, ukázal následující 
test.

Ultra Beam
Jednoduché provedení plastového těla 

délky 85 mm nese gumový kryt spínače 
na horní straně, který se velmi lehce ovlá-
dá i v rukavicích. Tři diody napájí trojice 
AAA baterií, které jsou přiloženy v balení. 
Baterie se vkládají po demontáži krytu 
s bajonetovým uzávěrem. Součástí světla je objímka řídítek s plastovou maticí a gumo-
vými redukcemi průměru. Hmotnost kompletu s bateriemi a držákem je 86 gramů, cena 
pak 395 korun.

Montáž na řídítka je jednoduchá, díky rozumné hmotnosti světlo drží stálý sklon i v těž-
ším terénu. Trojice diod vytváří kužel světla s vysokou intenzitou. Kužel je ovšem nestej-
noměrný, takže největší intenzita je uprostřed a dokáže dobře osvítit cestu na vzdálenost 
přibližně 20 metrů. Intenzivní střed pak má kolem sebe další soustředné kruhy světla, 
které mají slabší intenzitu. Díky tomu světlo posvítí takřka na celou šíři vozovky. Navíc 
díky průhlednému prstenci za krytem objektivu jde světlo nepatrně i do boků na řídítka. 
Ultra Beam tedy poskytuje poměrně široké osvětlení. Mód svícení lze přepnout na bli-
kání, ovšem to má v tomto případě poměrně dlouhé pauzy mezi jednotlivými záblesky, 
takže je to trochu „psycho“ projev. Výdrž baterií udávaná výrobcem je kolem třiceti hodin 
při stálém svícení.

High Watt
Dražší model má duralové tělo délky 100 mm se spínačem na zadním krytu. Uvnitř 

jsou čtyři AAA baterie, které napájejí jedinou jednowattovou diodu uvnitř. Díky gumovým 
těsněním je světlo dostatečně voděodolné. Baterie se vkládají do držáku po odšroubová-
ní zadního krytu. Objímka řídítek je na plastovou matici, samozřejmostí jsou redukce prů-
měru. Výhodou je možnost natočení světla v objímce. Několik zoubků umožňuje pevně 
nastavit světlo nepatrně do strany, takže pokud máme omezený prostor na řídítkách, je 
to určitá možnost. Hmotnost kompletu s bateriemi je 144 gramů, cena je 799 korun.

Světlo vytváří díky jediné diodě užší kužel světla s vyšší intenzitou na vzdálenost zhru-
ba 25 metrů. Tento kužel nemá sice takovou intenzitu uprostřed jako předešlý model, 
ovšem celková intenzita je rozprostřena stejnoměrně do většího průměru. Takže kužel si-
ce osvítí šířku vozovky a takřka nic kolem, intenzita je ale vyšší. High Watt je tedy výkon-
nější na delší vzdálenost, protože všechno světlo soustředí do menšího kužele, na rozdíl 

od hodně širokého rozptylu modelu Ultra 
Beam. Režim blikání má vysokou frekven-
ci, takže to tolik neunavuje oči. Trvanlivost 
baterií udává výrobce 24 hodin pro stálé 
svícení. 

Obě světla tedy mají svá pro i proti. 
Plastová verze má nižší cenu i hmotnost 
a je ideální pro „strašpytly“, kteří potře-
bují světlo nejen před sebou, ale i kolem. 
Duralový model vydrží náročné zacházení 
a poskytne vysoký výkon na delší vzdále-
nost, ovšem za dvojnásobnou cenu.

(už)

Dvě oči BBBDvě oči BBB

Ze země Elvise Presleyho a Kurta Kobaina přichází 
netradičně pojaté trenažéry Kinetic, vyráběné firmou 
Kurt. Sytě zelený trenažér Rock n’Roll nás ihned 
upoutal svou doširoka rozloženou podstavou, která 
slibuje obrovskou stabilitu kola. Ta díky bočnímu výkyvu 
trenažéru do stran jezdci umožňuje pořádně zabrat za 
řídítka a trénovat tak spurty ze sedla. 

západkou, takže zadní kolo se nemůže 
samovolně z trenažéru vymanit. 

V kompletu se dodává i DVD disk, kde 
kromě názorného popisu montáže (záro-

Rock n’Roll v sedleRock n’Roll v sedle

veň je velmi podrobně i s fotkami popsán 
v přiloženém návodu) najdeme i profe-
sionální video trénink s trenérem, jenž si 
říká Couch Troy. Sami si můžeme v menu 
zvolit, zda chceme trénovat objemy, rych-
lost či silový trénink a spolu s desítkami 
dalších jezdců na obrazovce můžeme jet 
podle Troyových pokynů. Vždy řekne, ja-
ký převod máme zařadit, a jezdce v hale 
hlasitě hecuje k maximálním výkonům.  
Vše je doplněno muzikou, takže se vlast-

ně jedná o takovou hodinu „spininku“ 
v obýváku. Na DVD najdeme dokonce 
i rozhovor s trojnásobným vítězem Tour 
de France Gregem Lemondem. 

Ačkoliv je trenažér primárně určen pro 
silniční kola, díky velkému rozptylu přítla-
ku jej můžeme použít na kola průměru od 
16" až po 28", takže uspokojí jezdce od 
BMX přes MTB až po silničku. Zaváděcí 
cena trenažéru s DVD je 9490 Kč. Pod 
přední kolo je vhodné kvůli vyvážení a ta-
ké možnosti točit s řídítky dokoupit buď 
stabilní, či otočnou podložku Rizer Ring. 
Ta stojí 395, respektive 995 korun. Pod ce-
lý trenažér můžeme ještě dokoupit pryžo-
vou podložku, která přijde na 1395 korun. 

Pokud je pro vás při zimním tréninku 
prioritou realističnost jízdy a vysoká stabi-
lita kola, pak jistě bude stát KURT Kinetic 
Rock n’Roll za úvahu. (mig)

stabilita, výkyv, realističnost jízdy

cena, absence regulace odporu

Hrubá síťovina Solid Mesh, tvořící 
svršek, je doplněna hladkými poly-
uretanovými díly, které jsou hlavně 

na partiích kolem špičky a výše na bocích. 
Od špičky se táhne pruh hladkého materi-
álu až na nárt a výše k překrytí kotníku. Je 
to výrazná ochrana před stříkající vodou. 
Další díly na bocích mají spíše zpevňující 
charakter. 

Tvarově jsou tretry střiženy spíše užší, 
ovšem díky vyšší míře zateplení nepůsobí 
až tak ostrým sportovním dojmem. Střih 
sahá až nad kotník, kolem kterého je dvojí 
zapínání na suchý zip. Vysoký jazyk je to-
tiž rozdělen a má dva díly pro lepší stažení 
kolem nohy. Samotné stahování tkaničkou 
s plastovou sponou nabízí velmi rychlé 
a jednoduché dotažení. Kvalitním prvkem je 
kovová mřížka na vnitřní straně kotníku jako 
ochrana materiálu před otřením o kliku.

Olemování kolem kotníku je dostatečně 
polstrované, takže při jízdě nikde netlačí. 

Northwave Celsius
Příznačný název treter 
Northwave jasně 
naznačuje, že se jedná 
o zimní model, kterému 
nějaký ten stupeň pod 
nulou nebude vadit.

Na zadní straně je velké poutko usnadňu-
jící navlékání. Pata je přetažena plastovou 
zpevňující výztuhou. Pochválit musíme 
velkou reflexní plochu nad patou a také na 
poutku. Reflexe nechybí ani na bocích či 
směrem ke špičce. 

Vnitřní prostor je dostatečně zateplen 
a v kombinaci se silnější ponožkou není 
problém vyrazit v tretrách i v teplotách 

výrazně pod bodem mrazu. Dostatečnou 
ventilaci totiž zajišťuje použití goretexové 
membrány, což v kombinaci s hustou sí-
ťovinou zajistí voděodolnost, ale zároveň 
zabraňuje nadměrnému pocení. Teplotní 
komfort a odvod vlhkosti byly na opravdu 
vysoké úrovni. Totéž musíme říci o celko-
vém střihu treter, který padne naprosto do-
konale. Vnitřní prostor nabízí vysokou míru 
pohodlí a jezdec si připadá jako v „bačkůr-
kách“, které perfektně sedí až nad kotník 
a až tam dokáží zahřát. Proti modelům 
s těsnou neoprenovou manžetou kolem 
kotníku však nenabízejí tak výrazné utěs-
nění proti vniknutí vody či sněhu dovnitř.

Tretry umožňují dostatečně kvalitní vý-
kon díky tvrdé podrážce vyztužené kar-
bonem. Její tuhost se směle může rovnat 
sportovním letním modelům. Míra přenosu 
energie a dostatečného pohodlí je zde na-

stavena naprosto perfektně. Chůze v blátě 
i na sněhu je díky výšce vzorku bezpečná. 
Podrážka je vpředu i na patě přetažena až 
na svršek boty, což zajistilo dobrou ochra-
nu proti okopání.

Vpředu je dvojice záběrových hřebů, 
které lze vyšroubovat, ale na zimu je roz-
hodně doporučujeme. Vzorek kolem kufru 
je členitý hlavně na kraji, střed je kompakt-

nější. Partie pod klenbou je výrazně úzká, 
což nám trochu vadilo v hlubším blátě, 
protože materiál na bocích se snadno za-
náší. Na patě je díky ostrému vzorku za-
jištěna výrazná ochrana proti případnému 
proklouznutí dopředu, což jsme ocenili při 
vedení kola ve strmých zasněžených úse-
cích. Samočištění vzorku je na velmi sluš-
né úrovni.

Hmotnost 1120 gramů je lepší průměr, 
cena 4320 korun je vzhledem k použití 
membrány a celkovému zpracování po-
měrně příznivá, navíc tretry lze mít i v silnič-
ním provedení s hladkou podrážkou.

(už)

teplotní komfort, ventilace, 
zapínání, střih, reflexe

zanášení síťoviny blátem

Srdcem trenažéru je 2,8 kilo váží-
cí setrvačník, který po roztočení 
přítlačného válce udržuje v rotaci 

celkem tichou, termodynamicky kalibro-
vanou jednotku odporu. O odvod tepla 
se stará osmdesát větracích žeber, takže 
by se neměla nijak zásadně přehřívat, což 
se nám při několika hodinových trénincích 
potvrdilo. 

Jednotka odporu však nedisponuje 
žádnou možností regulace odporu za jíz-
dy, přítlačný válec pouze působí na zadní 
kolo takovým tlakem, jaký si jezdec sám 
nastaví. Trenažér se totiž spoléhá na řa-
zení převodů na kole – čím těžší převod 
jezdec zařadí, tím hůř se mu šlape a obrá-
ceně. Prosté a funkční. Díky soustavě kó-
nických pryžových bloků je navíc možný 
náklon do stran, takže jízda je velmi rea-
listická. Upnutí zadního kola i jeho vyjmutí 
je velmi snadné, na levé straně je v držáku 
velký zářez pro uchycení páky rychloupí-
náku, napravo se pak matka osy vkládá 
do masívního otvoru v přítlačném válečku. 
Zajištění zadní osy se provádí páčkou se 
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PRO -5ºC – +10ºC

Nepromokavé zimní sportovní 
rukavice
Zimní outdoorové rukavice s membranou EUROTEX water-
proof-nepromokavý technický materiál (6.000 mm vodní 
sloupec) s vynikající odolností vůči větru a prodyšností 
7.500 g/m2/24 hodin. Jemné gelové polstrování, zateple-
né zápěstí, vynikající dlaňový materiál s nejlepší možnou 
přilnavostí. Hřbet z elastického přizpůsobivého materiálu. 
Svěží design pro každou zimní aktivitu.

Cena: Kč 999,-
Velikost: XS-2XL 
Barvy: modrá, černá, červená

Prestižní cyklistické rukavice

Modely v profesionální kvalite

Nejobsáhlejší nabídka rukavic na trhu

ˆ

Materiály-dlaň: Clarino, Digital Carbon Fiber ó
Materiály-hřbet: Froté, Spantex, Thermofl ex ó
Použití: trekking, turistika, univerzální, univerzální cyklistické ó
Technologie: BioGel, EUROTEX Waterproof, Pulswarmer, Shift Pro, Waschbar ó

Volná pánská mikina k všestrannému sportovnímu použití.  

Krátký zip na stojáčku pro snadné oblékání je ukončen krytím.  

Reflexní prvky jsou na předním i zadním dílu.  

Hřejivý materiál Dynacool s jemným počesáním vnitřní strany.  

Kombinovatelné do barevných sad s ostatními částmi oblečení. 
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BEDFORD
Funkční sportovní mikina

Cena: Kč 929,-
Velikost: S-XXL 
Barvy: oranžová, modrá, červená, černo-fl uoritová
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Komprese znamená stlačení, tedy 
zanoření tlumiče do zdvihu, což 
je jednoduše zasunutí pístnice 

do těla tlumiče. To se děje jak při nára-
zu na překážku, což je žádoucí, tak i při 
zatížení tlumiče vlivem hmotnosti jezdce 

nebo šlapání, což žádoucí naopak není. 
Pohupování za jízdy znamená jediné, 
okrádání jezdce o jeho energii. Cílem 
ovlivnění komprese je tedy oddělit vliv 
terénu od vlivu jezdce na tlumič. Tlumení 
komprese, potažmo s ním spojená 
schopnost vnímat terén, jsou hlavní me-
tou konstruktérů, kteří chtějí vytvořit buď 
dokonalý rám, nebo tlumič. 

Na počátku všeho byla značka Curnutt, 
která vyrábí tlumiče pro terénní auto-
mobily. Ta přišla s vlastním řešením, na 
nějž zakoupil práva výrobce Progressive 
Suspension a aplikoval je na tlumiče 5th 
Element. Ty se vyznačovaly vyšší cenou, 
ovšem následovala značka Manitou, která 
toto řešení po roce 2002 nabídla širokým 
masám a dnes jej známe pod zkratkou 
SPV (Stable Platform Valve). Curnutt ale 
stále tvoří tlumiče, kterými osazuje svá 
kola, například Foes.

V principu jde o to, že průtok oleje 
při kompresi je regulován tryskou, která 
je ovlivněna tlakem vzduchu (proto dva 
ventilky na tlumičích Manitou SPV) a mí-
rou tlaku lze nastavit citlivost otevření této 
trysky vůči intenzitě nárazu. Jakmile je 
tlumič zatížen pouze hmotností jezdce, 
záklopka na trysce brání průtoku oleje 
a nedochází k pohupování. Když přijde 
větší náraz, překoná tlak vzduchu na zá-
klopku a tryska se otevře, a uvolní tak ole-
ji cestu. Míru intenzity nárazu lze ovlivnit 
výše zmíněným tlakem. Nastavit tak lze 
odpružení od měkkého, které je ovlivně-

TLUMIČE 2TLUMIČE 2
Komprese pod tlakem

V minulém povídání 
o tlumičích jsme si 
vysvětlili základní pojmy 
jako tlumení odskoku, 
ukázali jsme rozdíly mezi 
vzduchovým a pružinovým 
tlumičem a lehce jsme 
naťukli lockout a kompresi. 
A o té bude dnes řeč 
především, protože její 
ovlivnění je tou nejžhavější 
problematikou, která 
zaměstnává konstruktéry 
odpružení i rámů. A jako 
první si vezmeme na 
paškál kompresi tlumenou 
pomocí tlaku vzduchu.

no jen minimálně a tlumič se zanoří již při 
menších rázech, až po závodní projev, 
kdy se tlumič otevře jen při nejtvrdších 
nárazech, zatímco jinak má jezdec pod 
sebou v podstatě pevný rám. 

SPV umí ale další věci. Otevření průtoku 
naplno znamená možnost dostat tlumič až 
na dno zdvihu, tedy v závislosti na tlaku 
v pozitivní komoře či na síle pružiny, rea-
guje záklopka trysky i na rozdíl tlaků oleje 
uvnitř tlumiče. Při stlačení tlumiče je totiž 
olej před vnitřním pístkem pod větším tla-
kem než za ním. Když olej protéká, dochá-
zí k postupnému vyrovnávání tlaků oleje 
na obou stranách, a jakmile je dosaženo 

stejných hodnot, záklopka opět uzavře 
trysku. Tím dojde k zastavení tlumiče a je-
ho přílišnému chodu do zdvihu, což s se-
bou nese i výrazné rozhoupání zadní stav-
by. Intenzita zdvihu je tedy odpovídající 
síle nárazu. Navíc lze u některých tlumičů 
přitáhnout víčko nádobky s ventilkem SPV, 
a tím snížit vnitřní objem, což vede k na-

stavení progresivity tlumení ve finální fázi. 
Obě vlastnosti už jsou takřka inteligentní 
schopností tlumiče, rozpoznat nutnou mí-
ru zanoření při nárazu. Dnešní tlumiče jsou 
v podstatě rozděleny na klasické a inteli-
gentní, samozřejmě řešení tlumení kom-
prese je povícero, ale schopnost vnímání 
terénu je cílem většiny konstruktérů.

Vše má ale svoje meze, pokud nasta-
víme tlumení komprese na maximální do-
poručený tlak, nemůžeme čekat, že jízda 
bude bůhvíjak příjemná. Tlumič neumí 
sám myslet, jeho pochody jsou ovlivněny 
právě mírou tlaku, který reguluje průtok 
oleje skrz trysku. Tam, kde jiné systémy 

dokáží překážku zkopíro-
vat, může SPV způsobit 
tvrdší náraz, protože tlumič 
se prostě ještě nemůže dí-
ky svému nastavení otevřít. 

Tlumení komprese je vy-
užíváno i u předních vidlic, 
kde výraznou měrou ovliv-
ňuje zanoření vidlice do 
zdvihu při prudkých sjez-
dech pod brzděním. Díky 
tlumení komprese je vidlice 
imunní vůči hmotnosti jezd-
ce nad řídítky a ponechává 
si tak i v prudkých pasážích 
více zdvihu pro kopírování 
nerovností. Dnes se navíc 

rozlišuje tlumení nízko- a vysokorychlost-
ní komprese, což je právě zatížení pod 
brzděním či průjezd dolíku (nízko) a nao-
pak dopad po skoku či jízda přes kořeny 
(vysoko), kde jsou rázy ostré a rychlé. To 
je ale už cesta hlouběji do mozku tlumi-
cích systémů, o tom zase jindy.

(už)

Konstruktér 
automobilových tlumičů 
Curnutt přišel s tlumením 
komprese kvůli nutnosti 
udržet vysoký zdvih off-
-roadů na uzdě, aby se 
v terénu nehoupaly. Jeho 
tlumiče pro biky jsou 
i dnes luxusní ukázkou 
originálních řešení. 
Expanzní nádobka 
regulující objem vzduchu 
nebo extrémní průměr 
pístnice, to je prostě 
Curnutt.

Nákres tlumiče Manitou SPV Swinger Coil 6-Way. Tlak v SPV komoře určuje citlivost 
tlumiče vůči rázům a jeho netečnost vůči vlivu šlapání.

Přetlaková nádobka 
na tlumiči 5th Element 
umožňuje dofouknutím 
ovlivnit průtok oleje uvnitř. 
Tato značka tlumičů byla 
první, kdo nabídl tlumení 
komprese širšímu spektru 
výrobců celoodpružených 
kol. Cena kolem patnácti 
tisíc za tlumič ale byla v té 
době hodně vysoká.

Velmi cennou službu na-
šemu zdraví může při-
nést pouhých patnáct 

gramů váhy navíc. Stačí si totiž 
ostré hrany představce změkčit 
speciálním neoprenovým chrá-
ničem české značky Shaman 
Racing. Ten je vyroben ze čty-
ři milimetry silného neo pre nu, 
který je navíc zdvojen v místě, 
kde přiléhá na hranu představ-
ce. Osm milimetrů odolného 
materiálu tak při pádu dokáže 
významně zmírnit následky 
nárazu do představce, ať už 
hlavou, hrudníkem, či dokonce 
nejchoulostivějšími partiemi. Bolesti zřejmě ani tak silný neoprén nezabrání, ale tlak 
nárazu alespoň částečně pohltí a rozloží do větší plochy.

Neoprénový chránič je na koncích vybaven proužky se suchým zipem, které se 
omotají okolo těla představce a vymezovacích kroužků na sloupku vidlice. Jejich 
pevným stažením docílíme toho, že chránič zůstane pevně na svém místě a ne-
sklouzne v těžkém terénu, ani po případném nárazu. 

Ačkoliv je možné namítat, že chránič je nevzhledný a že se kamarádi na vyjížďce 
budou smát, mnohem nevzhlednější může být hluboká jizva od hrany představce. 
Potom se takovému machrovi můžeme smát my. Cena této pomůcky se pohybuje 
okolo sta korun, což je vzhledem k možnému přínosu položka zcela zanedbatelná, 
stejně jako je zanedbatelná i hmotnost neoprénu. (mig)

ochrana těla nenalezli jsme

Shaman Neo 2

Bunda je určena jako druhá vrst-
va a tepelný komfort zajiš-
ťuje jemně počesaná 

rubová strana. Zepředu 
je pak flísovka Yazz na 
exponovaných místech 
hrudníku pošitá mate-
riálem Technostretch, 
jenž poskytuje účin-
nější ochranu před 
chladem a větrem. 

Střihově náročný 
a propracovaný celo-
propínací model má 
dvě boční a jednu 
náprsní kapsu na zip, 
jehož jezdec je opat-
řen praktickou kon-
covkou.  Dolní okraj 
lze stáhnout elastic-
kým zdrhovadlem 
s jednodotykovou 
brzdou. Konce ru-
kávů mají pružný 
lem, který těsně 
přiléhá k zápěstí. 
Stojací límeček je 
velmi příjemný na 
krk, neboť jemný černý počes je nejen 
na povrchu, ale i na vnitřní straně. 

Sensor si dal záležet i na designu 
této své novinky. Pro sportovce obou 
pohlaví vyrobil jak univerzální černou, 
tak i po jedné barevné variantě. Dámy 
mohou sáhnout po kombinaci černé-
ho „kožíšku“ a bleděmodrých ploch 
z technostreče, potištěných jemnými 
stříbrnými ornamenty. Pro pány výrob-
ce vyměnil modrou barvu za elegantní 
tmavošedou. 

Bunda Sensor Yazz je velmi příjem-
ným společníkem pro outdoorové spor-

Sensor YazzSensor Yazz
Domácí firma Sensor přichází s novým produktem, 
který splňuje požadavky na moderní sportovní oblečení 
a zároveň může být slušivým módním doplňkem. Bunda 
Yazz, která trošku připomíná myší kožíšek princezny 
Lady, netradičně kombinuje sametově jemný černý 
počesaný plyš s hladkými plochami v několika barevných 
variantách.

tovní aktivity, díky svým sensoráckým 
kvalitám se však může skvěle uplatnit 
i při formálnějších příležitostech. Jak je 
u Sensoru zvykem, bunda skvěle pad-
ne a svému majiteli zajistí výbornou 
tepelnou pohodu. Zároveň svým netra-
dičním vzhledem přitáhne pozornost. 
Doporučená cena této luxusní záležitos-
ti je 2855 korun. (pet)

střih, tepelný komfort, design

nenalezli jsme
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HLEDÁME PRODAVAČE
do „butiku“!
• Víš, které tretry jsou nejlepší?

• Uneseš 8 přileb najednou?

• Víš jaký je rozdíl mezi „softšelem“ a „vindstoprem“?

• Pak právě tebe hledáme!

Tuneláři jsou v naší republice a je-
jí polistopadové éře takřka běžnou 
součástí ekonomiky. Nedávno se ale 
objevila zpráva, že došlo k tunelová-
ní v cyklistice, a to ne ledajakému. 
Domácí silničáři totiž nacvičovali 
v aerodynamickém tunelu ideální ča-
sovkářský posed, který jim má zajis-
tit úsporu sil a mnohem lepší výkon. 
Za tohle tunelování tedy zůstanou 
bez postihu, ledaže by neuhradili ná-
klady za využití tunelu…

Bikování na Kypru si užívají britští 
vojáci, kteří jsou součástí mírových 
jednotek, zajišťujících na tomto os-
trově klid mezi znesvářenými řec-
kými osadníky na jihu a tureckými 
obyvateli na severu. Britské jednotky 
pohybující se v zóně mezi oběma 

částmi ostrova dostaly do výbavy 
horská kola, aby se mohly pohybovat 
mnohem nenápadněji než v autech, 
ale zároveň měly větší záběr než při 
pěších pochůzkách. O bikingu v pra-
vém slova smyslu ale nelze hovořit, 
protože vojáci jezdí v uniformách, 
což není v místním horkém poča-
sí příliš pohodlné. Nebýt ale tohoto 
omezení, vraků aut u silnic či domů 
poničených střelbou, je podle jejich 
slov Kypr doslova rájem pro bikery.

Jubilejní ročník italského etapá-
ku Giro d’Italia by měl být výjimeč-
ný nejen tím, že se jede posté, ale 
i proto, že zavítá do nových atrak-
tivních míst. Giro startuje 9. března 
v Benátkách a závodníci se podívají 
i na úpatí sopky Vesuv. Kdoví, kdo 
za tímto obohacením trati stojí. Zda 
Lance Armstrong, jenž už Francii zná 
dokonale a tak svůj první start v Itálii 
bere jako turistický zájezd pro svou 
novou milou, anebo jeho odpůrci, 
kteří spoléhají na benátské povodně 
či erupce sopky.

Ačkoliv je Anglie zemí fotbalu 
a dalších masových sportů, vítěz-
kou televizní ankety BBC Midlands 
Sportswoman se stala mladá sjez-
dařka Rachel Atherton. Vzhledem 
k tomu, že fotbal a další oblíbenější 
sporty ženy moc nehrají, měla vel-
ké šance, které nakonec proměnila. 
Rachel je po boku svých dvou bratrů 
doslova fenoménem, který cloumá 
sjezdařským světem, takže jí oce-
nění právem náleží. Takhle popu-
lárních rodinných týmů v cyklistice 
moc nebylo a není. U nás snad bratři 
Pospíšilové či Camrdové.

V mediálně propíraném soubo-
ji mezi dvěma esy ve stáji Astana 
– Lancem Armstrongem a Albertem 
Contadorem ukázal starší a zkuše-
nější dobrou vůli k uklidnění emocí, 
které média přiostřují. Lance se ne-
chal slyšet, že pokud na tom bude 
před Tour fyzicky lépe mladší Alberto 
Contador, rád ho podpoří k dalšímu 
vítězství. Vzápětí se však objevila 
informace, že Lance Albertovi na 
jednom z tréninků ukázal záda. To 
je klasická ukázka toho, jak bulvár 
udělá z p..u. kuličku, protože Lance 
s Albertem byli pouze na krátké vy-
jížďce.

Véčka včera a dnes

Klasická ráfková brzda se kdysi i ve světě MTB zdála být jediným možným 
standardem. Je pravda, že první vlaštovky z řad kotoučovek, jmenujme na-
příklad brzdu Sachs Power Disc, nefungovaly zrovna přesvědčivě. Problémy 

byly nejen s nedostatečným brzdným výkonem, ale i s výrazným přehříváním sys-
tému. Když přišly na trh konstrukčně jednoduché V-brzdy, bylo rozhodnuto. Při tak-
řka nulovém navýšení hmotnosti, ve srovnání s předchozím provedením cantilever, 
nabídly nesrovnatelně vyšší brzdný výkon a zároveň i mnohem jednodušší seřizo-
vání. Určitým paradoxem ovšem je, že „V-mánie“ vypukla až poté, co tento systém 
použilo japonské Shimano. Konstrukci s prodlouženými paralelními rameny přitom 
již několik let používali někteří malosérioví výrobci, z Ameriky, a dokonce i z Čech. 
Superlehká konstrukce brzd MOC pana Mrázka patří dodnes k těm nejzajímavějším, 
přitom v době jejich vzniku ještě Shimano o zavedení standardu V-brake ani neu-
važovalo. Zkrátka až gigant, v tomto případě značka Shimano, dokázal zapůsobit 
přesvědčivě na široký okruh uživatelů.

A kde jsou V-brzdy dnes? V podstatě už pouze na turistických horských kolech, 
případně na vstupních modelech sportovní třídy. Dvacetitisícový bike brzdí dnes 
hodně často pomocí kotoučovek, standardem se pravděpodobně kotouče pomalu 
stanou i na kolech za téměř poloviční cenu. Ne vždy je to samozřejmě přínosem 
a nejednou je u lacinějších kol vsazeno spíš na efekt než na samotnou funkci. Ale co 
naplat, i uživatelé biků nižších tříd již kotouče vyžadují. Véčka tak zůstávají variantou 
pouze pro ty, kdo preferují maximální jednoduchost, případně co nejnižší hmotnost. 
Nicméně u lacinějších kol je nejednou rozumnější obětovat kotoučovky a namísto 
nich preferovat třeba kvalitnější odpruženou vidlici či kliky.

Kotoučové brzdy ovšem během vývoje dosáhly téměř dokonalosti a bikový svět si 
bez nich už dnes nedovedeme vůbec představit. Přitom to není tak dávno, kdy jejich 
vyznavači tvořili pouze malou skupinu z řad horských cyklistů a drtivá většina bikerů 

jezdila na véčkách. Článek „V-systém táhne vítězně“ je převzatý z Cykloservisu číslo 3 
z roku 1997. Je tedy jedenáct let starý, takže dobu jeho vzniku rozhodně nelze pova-
žovat za nějaký bikový pravěk. V té době už někteří crosscountryoví závodníci sedlali 
celoodpružená kola, na trhu byla hitem matně šedá sada XTR a pomalu ale přece 
se prosazoval karbon. A proč to všechno píšeme? Snad pro zamyšlení se nad rych-
lostí evoluce techniky kola. Možná by se to dalo přirovnat i k vývoji elektroniky, dnes 
představený mobilní telefon bude už zítra nejspíš zastaralý. Kotoučovky opravdu ušly 
obrovský kus cesty a dnes již není sebemenší důvod se jim bránit. V-brzdy jsou ale 
přesto často neprávem zatracovány. Vždyť i ony dokáží nabídnout velice dobrý brzdný 
výkon, pouze s jeho výraznějším snížením v nepříznivých podmínkách.

Ze čtveřice představených modelů jsou například véčka Avid hodně podobná 
těm dnešním, o jedenáct let mladším. V jednoduchosti je síla a avidům právě je-
jich jednoduchost zajistila téměř nesmrtelnost. Naopak pokus značky Dia-Compe 
s vinutou pružinou a imbusem ovládaným excentrickým šroubkem jejího předpětí 
nebyl zrovna úspěšný. Stejně tak použití paralelogramu, který preferovalo Shimano, 
se nakonec ukázalo jako zcela zbytečné. Při tak krátké pracovní dráze, jakou špalky 
při stisku páky vykonávají, opravdu nebylo nutné řešit neustálou souosost špalku 
a brzdové plochy. Paralelogram navíc často po nějaké době vykazoval vůli, která se 
projevovala ne zrovna příjemným drnčením, případně i „řevem“ čelistí při brzdění. 
Nehledě na nesmyslně vyšší hmotnost brzd s paralelogramem.

Vývoj V-brzd je dnes u samého konce. Dospěl do stádia, kdy jsou brzdy co nej-
jednodušší, lehké a nabízejí solidní brzdný výkon. I když takový názor může znít tro-
chu zpátečnicky, ráfkovým brzdám stále ještě není odzvoněno a hned tak nebude. 
Přestože se jim kotoučovky hmotnostně hodně přiblížily, o srovnání brzdného výko-
nu většinou ani nemluvě, V-brzdy budou i nadále představovat alternativu. V případě 
dražšího kola po nich sáhne individualista, pro nějž je zásadní co nejnižší hmotnost 
nebo maximálně jednoduchá konstrukce, opravitelná v jakýchkoli podmínkách. A to 
nemusí být zanedbatelné přednosti. (kad)

Pohled do historie

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

Jednodílné provedení klik s osou 
není žádnou novinkou, ve světě 
BMX jsou „provlékací“ kliky zcela 

běžnou záležitostí a nejednou se s nimi 
lze setkat například u historických či tře-
ba dětských kol. Ovšem celokarbonové 
provedení vyvinuté pro závodní nasa-
zení je rozhodně věcí do jisté míry pře-
vratnou. Samozřejmě vyžaduje atypický 
standard výšky i šířky středového pouz-
dra, ale po integraci ložisek přímo do 
rámu může být právě podobný koncept 
předznamenáním budoucnosti.

Kliky ZED byly vyvinuty pro nový ča-
sovkový aerodynamický speciál 596, 
ovšem lze předpokládat, že se Look 
pokusí je postupem času využít i u kla-
sických silničních modelů. Jednodílné 
karbonové provedení klik a 65mm osy 
umožňuje konstruktérům dosáhnout 
maximální požadované tuhosti. Ovšem 
přechod obou klik do mohutné středo-
vé osy, byť téměř plynulý, se zdá být 
z hlediska montáže do rámu tak trochu 

ZED ConceptZED ConceptV reportáži z veletrhu Eurobike jsme vám představili 
jednu z novinek francouzské značky Look, a sice kliky 
nazvané ZED. K tomuto nevšednímu komponentu se 
ještě jednou vracíme, neboť jsme přesvědčeni, že si 
zaslouží více prostoru.

nešťastný. Ale opravdu to jde! Právě 
z důvodu montáže je uprostřed osy ja-
kýsi žlábek, jenž umožňuje provlečení 
skrz středové pouzdro i ložiska.

Hmotnost samotného monobloku klik 
s osou je pouhopouhých 325 gramů, 
s převodníky je to pak 475 gramů. Až 
extrémně nízká hmotnost a jednodílná 
koncepce však zdaleka nejsou jedi-
nou zajímavostí klik Look ZED. Dalším 

atypickým prvkem jsou zdvojená oka 
na unašeči převodníků, u nichž lze vy-
bírat mezi roztečí 110 či 130 milimetrů, 
tedy mezi klasikou a „kompaktem“. 
A posledním vyloženě nestandardním 
prvkem je stavitelná délka klik v hod-
notách 170, 172,5 či 175 milimetrů. 
Otočný insert pro uchycení pedálu není 
novinkou, využívá jej například značka 
Stronglight. Na rozdíl od svého fran-
couzského konkurenta ale Look využil 

trojboký titanový insert umístěný 
přímo na ose pedálů, nazvaný 
Trilobe Technology. Z toho také 
vyplývá, že kliky ZED vyžadují 
speciální pedály, označené KéO 
ZED. Jejich vyjmutím z karbo-
nové kliky a pootočením osy lze 
jednoduše měnit délku klik.

Look se zkrátka nespoko-
jí s již zaběhnutou a po léta 

osvědčenou podobou komponentů. 
I když se třeba kliky ZED nedočkají vý-
raznějšího rozšíření, rozhodně jim ne-
lze upřít konstrukční výjimečnost. Na 
druhou stranu, ruku na srdce, bude si 
někdo z nás měnit délku klik či během 
sezony přecházet z kompaktu na klasi-
ku? Asi ne. Jednoduše si koupíme tako-
vé kliky, které nám budou svou délkou 
i rozsahem zubů vyhovovat…

(kad)

Vážení a milí čtenáři, 
přejeme vám úspěšný 
a š�astný rok 2009, 

spoustu radosti 
z jízdy na kole a štěstí 

i v běžném životě.

Vaše redakce 

Cykloservisu
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Pražský Cyklosport Kern bývá nej-
častěji spojován se špičkovými sil-
ničními koly, tentokrát nám ale ta-

to firma přichystala tak trochu atypickou 
novinku. Jedná se o jakýsi hybrid mezi 
devětadvacítkovým bikem a fitness ko-
lem. Jeho rám z chrom-molybdenových 
trubek byl postaven domácí značkou 
Fort. K jeho zajímavostem patří vedle ne-
sporné elegance například u ocelových 
rámů netypické integrované hlavové 
složení, nevšedně zpracované úchyty 

pro třmeny kotoučových brzd a v nepo-
slední řadě také otočný excentr, použitý 
ve středovém pouzdru, a jím průchozí 
řadicí bowdeny zadního náboje. A jsme 
u toho nejdůležitějšího z celého kola, tím 
je luxusní čtrnáctirychlostní zadní náboj 
Rohloff. Z dalších dílů nelze přehlédnout 
brzdy a přední náboj Shimano XTR, 
karbonový představec a řídítka ITM či 
dráhové kliky Campagnolo Record a su-
perlehké sedlo 4ZA. Tohle kolo si zkrátka 
„kluci od Kerna“ postavili tak nějak pro 

Kern netradičněKern netradičně

radost. A to radost nejen z vyloženě ne-
všedního vzhledu a kombinace dílů, ale 
i pro radost z jízdy. Díky kratšímu přední-
mu trojúhelníku i velice krátké zadní stav-
bě je kolo hodně hravé a hbitě reaguje 
na každý podnět. Zajímavým prvkem je 
i hodně široká přední Cr-Mo vidlice se 
zcela rovnými rameny, na přání je ale 
samozřejmě možné kolo vybavit i vidlicí 
karbonovou.

A idea tohoto stroje? Maximální bez-
údržbovost a i přes použití vyloženě 
luxusních dílů také nepopiratelná nená-
padnost. Jedinými výraznějšími prvky 
jsou vedle rudě eloxovaného řadicího 
náboje ještě v témže odstínu pojaté ráf-
ky Mavic. Celkovou odolnost kola podtr-
hují pláště Michelin TransWorld City. No 
není právě tohle ideální stroj pro hodně 
zazobaného messengera? Cena kola je 
69 990 korun.

(kad)

Idea nášlapných pedálů spočívá pře-
devším ve zvýšení bezpečnosti sa-
motného jezdce. Nášlapný mecha-

nismus brání tretře před nežádoucím 
sklouznutím po pedálu, například při 
přejezdu větší nerovnosti či při otřesech 
ve sjezdu. Zároveň dovoluje také zvýšit 
plynulost záběru, která již není závislá 
pouze na vertikálním tlaku tretry na pe-
dál. Oproti klasickým klipsnám je zde 
však výhoda v rychlosti vypnutí mecha-
nismu i v možnosti samovolného uvol-
nění tretry například při pádu. Nesporné 
výhody klasické konstrukce nášlap-
ných pedálů však nemusí dostatečně 
uspokojit potřeby cykloturistů. Někomu 
může činit problém silnější vychýlení 
kotníku potřebné pro vypnutí systému, 
jiného třeba nenadchla až přílišná „spor-
tovnost“ řady treter a z toho vyplývající 
nepohodlná chůze. Pro cykloturisty, kte-
ří z jakéhokoli důvodu nepotřebují do-
konalé spojení boty s pedálem, a přesto 
by se jim nějaký nášlapný systém líbil, 
je zde produkt EZ Ride. Tento komplet 
treter a s nimi kompatibilních pedálů je 

EZ Ride pro turistyEZ Ride pro turisty
určen právě pro všechny, kteří mají rádi 
vyloženě pohodovou jízdu a tu a tam 
by chtěli někam dojít v cyklistické obuvi 
pěšky.

Tvar pedálů se tváří jako klasická fre-
eridová platforma, namísto pinů je ale 

uprostřed použit šroubovaný ocelový 
kříž s magnetem. Tvarový protikus je 
zakomponován přímo do podrážky bot, 
která je tvarově poddajnější a na rozdíl 
od sportovních treter umožňuje celkem 
pohodlnou chůzi. Té je ale nutné obě-
tovat část záběru. Je třeba počítat s ur-
čitým průhybem podešve za hranou 
pedálu, podobně jako u běžných turis-
tických treter.

Výhodou systému EZ Ride je pevně 
nastavená poloha boty na pedálu, takže 
uživatel se vůbec nemusí zabývat hle-
dáním optimálního nastavení. Otázkou 
však zůstává náchylnost na zanášení 
křížového žlábku v podrážce. Pokud 
se zaplní například blátem, magnety 
budou mít problém na sebe dolehnout. 
S podobnou starostí se kdysi dávno 
potýkaly například první bikové pedály 
Look, které vycházely ze silniční pro-
dukce. Na otázku, jak bude sestava EZ 
Ride opravdu fungovat, odpoví až její 
test. Cena pedálů je 999 korun, boty 
jsou přesně o tisícovku dražší.

(kad)

Těm mladším, kteří nepamatují éru studené války, asi název 
sovětského vesmírného střediska Bajkonur moc neřekne. 

Nicméně v současném spojení s horskými koly je to název vel-
mi sympatický, alespoň tím obsaženým slovem „bajk“. Bikery 
budou určitě zajímat stránky www.bajkonur.org, které patří 
stejnojmennému týmu z Brna. 

Ačkoli jde hlavně o vyznavače jízdy z kopce, není nezajíma-
vé, že se někteří z nich věnují i maratonům, takže jde vlastně 
o univerzální jezdce. Hned první stránka pobaví podmínka-
mi ke vstupu dále, kdo neumí na kole, ať tam prostě neleze. 
Hlavní stránka má na horní straně jednotlivé odkazy, které 
návštěvníka přesně nasměrují. Pod nimi je velké množství ak-
tualit sahajících až do počátku roku 2007. Jde hlavně o repor-
ty ze sjezdových závodů, hlavně WBC – bikerally a množství 
vyjížděk, nebo spíš návštěv sjezdových tratí či různých neko-
merčních bikeparků. Většina reportů obsahuje krátký popis, 
výsledky a nechybí ani fotky. Obrázky pádů či poničených kol 
jsou rozhodně zajímavé.

Koho zajímají členové týmu, může si prohlédnout jejich jed-
noduchou charakteristiku, doplněnou o výčet kol, která daný 
jezdec vlastní. Zajímavá je kombinace většiny členů, kteří mají 
jedno sjezdové a k tomu druhé pevné kolo pro XC poježdění. 
U některých lze kliknutím kola zobrazit. S dnešní specializa-
cí jednotlivých disciplín je to jasná ukázka toho, že s jedním 
kolem na všechno už to prostě nejde. Odkaz závody je de-
tailnějším popisem podniků, jichž se členové týmu zúčastnili, 
výsledky samozřejmě nechybí. Doporučujeme galerii, řaze-

nou podle data jednotlivých akcí. Obsahuje obrázky ze sjez-
dových i maratonských podniků. Kalendář je opět přehledem 
akcí podle data, ovšem jsou v něm odkazy na popisy i fotky 
jednotlivých akcí. Stránky SK Bajkonur doporučujeme navští-
vit všem bikerům z Moravy, kteří se zajímají o ježdění z kopce 
nebo se chtějí potrápit i opačným směrem, prostě všem uni-
verzálům.

Komerční zástupce se tentokrát věnuje značkám Trek, Klein 
či Gary Fisher. Na adrese www.bretton.cz je opravdu pes-

trá nabídka sportovního vybavení i informací. Úvodní strana je 
rozdělena na jednotlivá sportovní odvětví této firmy. Lyžování 
a tenis samozřejmě doplňuje cyklistika. Ta je pod hlavním 
menu rozdělena podle jednotlivých značek, které jsou záro-
veň i samostatnými dobře zpracovanými katalogy. Napravo 
od nich jsou aktuality ze světa cyklistiky, samozřejmě spjaté 
se sportovními či technickými novinkami nabízených značek. 
Pod třemi odkazy na hlavní značky jsou další nabídky cyklis-
tických doplňků či komponentů a pod nimi je obsáhlý archiv 
novinek, sahající až do roku 2005. Katalogy tří stěžejních zna-
ček obsahují kromě nabídky i informace z historie jednotlivých 
firem. Koho zajímá historie mountainbikingu, ten je zde na 
správné adrese. Kromě historie ale určitě zaujme typové roz-
dělení nabídky kol, takže se návštěvník potom alespoň lépe 
orientuje v jednotlivých kategoriích. Příznivcům daných zna-
ček tedy určitě doporučujeme.

(už)

NA SÍTI

Vynikající mechanik Jan 
Přistoupil, známější jako 
Dlouhán, vám bude v příštím 
roce ze stránek Cykloservisu 
předávat své praktické 
zkušenosti s údržbou 
a opravami jízdních kol. 
Ve své bohaté kariéře 
absolvoval jako mechanik 
stovky cyklistických závodů, 
včetně světových pohárů 
a mistrovství světa, kde 
se staral o kola našich 
reprezentantů a týmu Česká 
spořitelna.

DlouhánDlouhán



 Velikost     L
a Úhel hla vy     70°
b Úhel sed lo vé trub ky    73,5°
C Horní trubka efektivně   595 mm
D Délka sedlové trubky   490 mm
E Délka zadní stavby   423 mm
G Hlavová trubka   125 mm

Technická specifikace:
Rám: IQ 7020 T6, 120 mm
Tlumič: X-Fusion 02 PVA
Vidlice: Marzocchi 44 TST2 120 mm
Kliky: Shimano SLX 22/32/44, 175 mm
Přehazovačka: Shimano SLX Shadow
Přesmykač: Shimano SLX
Řazení: Shimano SLX Rapidfire
Brzdy: Shimano SLX
Náboje: Shimano SLX
Ráfky: WTB SpeedDisc
Pláště: WTB WeirWolf 2,1"
Kazeta: Shimano HG-50 11–34 (9)
Řídítka: R.A.C.E.R.
Představec: R.A.C.E.R.
Sedlovka: R.A.C.E.R.
Sedlo: WTB Rocket V
Hmotnost: 13,4 kg (vel. L, bez pedálů)
Cena: 38 990 Kč
Cena rámu s tlumičem: 25 990 Kč

Jedná se o základní verzi Base, je-
jíž cena je příjemných 38 990 korun 
a osazení tvoří díly Shimano SLX a vid-
li ce Marzocchi 44 TST2. Kromě toho je 
možné volit i variantu Race se sadou 
Deore XT či prestižní Race+ na XTR. 
Samostatný rám s tlumičem X-Fusion 
stojí 25 990 korun.

Pár prvních střípků
Přestože jsme se na novém IQ svezli 

zatím pouze krátce, a nedá se tím pádem 
ještě hovořit o testu, nemůžeme nezmínit 

první zkušenosti s domácí celoodpruže-
nou novinkou. Jednočepový systém ve 
spojení se čtyřmi polohami propedalu 
na tlumiči X-Fusion se zdá být ideál-
ním řešením. Celkovou citlivost pak 
navyšuje pákový poměr 2:1, jenž je 
zároveň šetrnější k samotnému tlumi-
či. Mimochodem jeho atypická pístnice 
je továrně upravována přímo pro Race 
Bike, její spodní osazení je totiž pevně 
uloženo ve spoji mohutných ramen.

Již při prvních metrech rám jasně 
demonstruje svou fantastickou tu-
host. Ani při vyloženě silové jízdě ne-

dochází k jakémukoli kroucení a velice 
nepatrný boční pohyb je znatelný pouze 
mezi sedlovou trubkou a dvojicí ramen, 
napojujících se na tlumič. Hmotnost tes-
tované verze 13,4 kilogramu sice není 
nejmenší, nijak výrazně ale jezdce neo-
krádá o akceleraci. Nízká váha samot-
ného rámu však umožňuje při volbě 
dražších dílů atakovat i magickou de-
setikilovou hranici.

Tlumič vybízí k nastavení jedné 
z obou prostředních poloh tlumení 
komprese, které nabízí o něco výraz-
nější imunitu šlapání a zároveň více 

než dostatečnou citlivost. Určitému 
pohupování během jízdy se v tom pří-
padě sice vyvarovat nedá, rozhodně to 
ale není negativní jev. Zásadní je umět 
správně šlapat a nesedět na sedle jako 
pytel brambor. Pak si nové IQ doslova 
pohrává s terénem, k čemuž mu po-
máhá i výborná ovladatelnost. Vhodná 
progresivita zadní jednotky, podpořená 
použitým pákovým poměrem, navíc op-
timálně hospodaří s téměř celým svým 
zdvihem. Při hmotnosti jezdce osmde-
sát kilogramů se nám jako vhodný tlak 
v zadní jednotce jevila hodnota kolem 
120 psi. Na další dojmy z novinky si ale 
ještě budete muset počkat.

V jednoduchosti je krása
Nedá nám to a musíme se alespoň 

pár slovy zmínit o konstrukci, která 
může vzdáleně připomínat dnes už 
historické, ovšem o to více legendární 
AMP. Pístnice tlumiče, zašroubovaná do 
spojnice ramen přepákování, umožnila 
absenci jakýchkoli dalších pomocných 
vahadel, která by zde zbytečně navyšo-
vala hmotnost. Celková mohutnost zad-
ní stavby zcela koresponduje s předním 
trojúhelníkem. Masivní frézovaný blok 
materiálu je použit bezprostředně za 
hlavním čepem, jenž je umístěn v ose 
sedlové trubky, ve výšce zubů prostřed-
ního převodníku. I zde byla tuhost již 
od pohledu na prvním místě a stejně 
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tak v případě mohutných frézovaných 
zadních patek, v nichž jsou zakompo-
novány čepy s průmyslovými ložisky. 
Zajímavým, ovšem neméně důležitým 
detailem je plochý zpevňující můstek 
ramen, přišroubovaný celkem nízko 
nad plášť. Precizní je i vedení řadicích 
bowdenů a hadičky k zadní brzdě. Zde 
se prostě řešil každý detail. Vlastně jako 
u každého modelu Race Bike. 
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Pověstnou německou preciznost 
jakoby přímo odrážely produkty 
Tune. Po designové stránce však 

nelze nezmínit podobnost s ryze gará-
žovými komponenty, které vznikaly před 
patnácti a více lety převážně v Americe. 
Dokonale čisté obrobení, co nejnižší 
hmotnost a špičková povrchová úpra-
va, to jsou hodnoty vlastní všem dílům 
Tune, představec samozřejmě nevyjí-
maje. Jeho provedení je však na stejně 
vysoké úrovni jako samotná cena, která 
se vyšplhala na částku 3525 korun. Její 
protihodnotou je hmotnost 120 gra-
mů, v případě MTB provedení v délce 
110 mm. Tělo představce je vyrobeno 
ze slitiny 7075 a šroubky jsou titanové. 
Zadní objímka pro stažení sloupku vidli-
ce je maximálně otevřená a svírá ji dvo-
jice odlišně velkých šroubků. Stažení ří-
dítek mají na starosti dva šroubky. Tento 
komponent ale nemá cenu popisovat, 
je lepší jej vzít do ruky a řádně se s ním 
pomazlit.

V nabídce je jak univerzální over-
size provedení pro bike či silnici, tak 
i ryze silniční či naopak MTB model. 
Z nabízených délek 60 až 135 mm by si 
měl vybrat skutečně každý. A kdo řeší 
barvičky, může zvolit představec Tune 
v nepřehlédnutelném, výrazně modrém 
eloxu. (kad)

Pro labužníky

➨ Dokončení ze str. 1

Pumpička Acor 2706 patří s hmot-
ností 116 gramů a cenou 149 
korun k těm nejlevnějším na trhu, 

ovšem její ergonomie v lecčems předčí 
dražší kousky. Tělo je vyrobeno z plastu, 
pístnice je duralová. Ačkoli rukojeť svým 
tvarem a dvoubarevným provedením 
vybízí k vyklopení světlé části, nelze to 
provést. Jde jen o měkčí plastový 
potah pro lepší přilnutí k ru-
kavici nebo dlani. Hlavice 
se dvěma koncovkami 
na auto nebo galuskový 
ventilek nese aretační 
páčku, která zajistí pevné 
usazení na ventilku. Aby 
se poloha páčky nepletla, 
je pro každý ventilek vyliso-
váno písmeno ve směru, kam 

Drahé pumpičky sice 
nabízejí nízkou hmotnost, 
perfektní materiály nebo 
dvoucestné ventily, levné 
kousky ale přesto nejsou 
rozhodně k zahození.

jej páčka zajistí. Zprvu se to stejně 
plete, ale nakonec si cyklista 
zvykne, že páčka se aretu-
je vždy směrem pryč od 
nasazené koncovky.

Nasazení na ven-
tilek je klasika, 
aretace fun-
guje spo-

lehlivě a díky 
zobáčku mezi 

oběma koncovka-
mi padne hlavice vel-

mi dobře do dlaně, takže 
se o ní dá pohodlně zapřít. 

Foukání usnadní i tvar rukoje-
ti, protože zaoblená část nejen 
že perfektně sedne do dlaně, ale 
měkčí plast opravdu drží. Musíme 

uznat, že tvarově nám tahle pum-

pička z velkého množství 
testovaných padne skoro 

nejlépe. Výkon odpovídá ce-
ně, a hlavně jednocestnému 

provedení ventilu, takže při fouká-
ní se jezdec zahřeje. Bikové pláště 

lze nahustit pohodlně, u silničních už 
maximální hodnoty volají spíše po vyso-
kotlakém provedení s tenčím pístem. 

Samozřejmostí je plastový držák pod 
košík, v němž díky speciálním zoubkům 
pumpička neklouže.

Kdo nechce moc utrácet, ale rád si 
dopřeje dobrou ergonomii úchopu při 
foukání pláště někde na vyjížďce, tomu 
můžeme tenhle kousek rozhodně dopo-
ručit.

(už)

úchop, cena, aretace

standardní výkon

Levné pohodlí
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Tento materiál v sobě snoubí nízkou hmot-
nost, dostatečnou odolnost vůči větru a vo-
dě a zároveň vysokou prodyšnost. Bunda 

ctí univerzální střih, určený jak pro kolo, tak běž-
ky. Vyšší límec má zevnitř stejně počesaný mate-
riál jako zbývající díly. Izolace krku je dostatečná 
a zároveň prostorná, takže nikde nedře. Příjemná 
je garáž jezdce zipu, který se tak nedostane do 
kontaktu s pokožkou. V ramenou je střih trochu 
volnější díky vsazenému klínu mezi krkem a ruká-
vy, což výrazně napomáhá volnému pohybu paží 
při jízdě na běžkách. Rukávy tak nikde netáhnou, 
navíc jejich délka hodně přesahující zápěstí nabí-
zí dobrou ochranu jak v předklonu na kole, tak při 
předpažení s hůlkami. Otvory pro palce jsou tak na 
koncích rukávů docela zbytečné. Pružný lem na 
koncích rukávů má ideální průměr, takže dovnitř 

nikudy netáhne. Výborná je kapsa na rukávu, do 
níž se vejde třeba mobil. Reflexní olemování zipu je 

rozhodně plusem.
Zádový díl je z jednoho panelu materiálu, 
pružnější verze je všita v podobě klínů na 

bocích pro lepší kopírování těla. Vše spo-
jují ploché švy, které se barevně odlišují 

u dámské a pánské verze. Zde pou-
žitá zelená je samozřejmě určená 
pánům, dámy mají žlutou. V pase je 
použit stejný lem jako na koncích 
rukávů, při jízdě na kole bychom 
však ocenili silikonový proužek. 
Jediná boční kapsa situovaná 
na zádech je sice objemná, ale 
díky malému taháčku jezdce 
zipu se hůře otvírá. Opět jí ne-
chybí reflexní lem.

Bundu jsme vozili v teplo-
tách od plus deseti do zhruba 
minus pěti. Nad nulou pod 
ni stačí vzít dvě slabší vrstvy 
spodního prádla, v mrazu 
pak přijde ke slovu jedna 
vrstva a teplejší dres či flís. 
Termoregulační schopnost 
materiálu, stejně jako jeho 
větru- i voděodolnost byly 
na slušné úrovni. Bunda 
sice nemá příliš vypaso-
vaný střih, ale potěší i mé-
ně vysportované jezdce. 
Velikost XL byla ideální 
pro jezdce do 185 cm 

výšky, rukávy by klidně pasovaly i vyšším. Možná 
bychom uvítali delší zádový díl, který by lépe ko-
píroval pozici na kole, a výrazněji tak chránil záda. 
Na běžky to ovšem stačí. Tam byly plusem ruká-
vy a volnější střih v ramenou. V pase se ovšem při 
bruslení bunda trochu vyhrnovala na zádech. 

Za cenu 2440 korun nabízí tento kousek hlavně 
kvalitní a funkční materiál a slušné zpracování. Kdo 
chce bundu vyloženě na kolo – na sportovní jízdu, 
asi ho nepotěší střih, kdo však hledá pohodlný uni-
verzál, který lze využít i pro civilní nošení, pak roz-
hodně nesáhne vedle. (už)

funkčnost, délka rukávů, reflexe

vyhrnování v pase

Softshellový ArsenalSoftshellový Arsenal
Firma Sport Arsenal je specialistou hlavně na cyklistické brašny, 
ovšem v její produkci je i několik novinek v oblasti sportovního oblečení. 
Zimní novinkou je sportovní bunda z materiálu Softshell.

Apache® Bicycles Cross Bikes 2009 Top Line

Wakan Disc mysterie, tajemství Kč 24.990,-
rám Alloy 6061 D. B. – vidlice SR Suntour NRX-E-LO Disc 700c – velikost 16,5“ · 19“ · 21,5“

Cyklista toužící po neomezené jízdě jak na silnici, tak v terénu. To je pravý adept pro náš nejlepší krosový 

model. Duralový základ rámu ze slitiny 6061 s dvojitě zeslabenou stěnou trubek je dostatečně masivní, 

aby nabídl i na velkých kolech výraznou tuhost a jisté ovládání. Bytelná partie u hlavy je samozřejmě 

vyztužena. Kdo chce do terénu, uvítá 75 mm zdvihu vidlice SR Suntour NRX s lockoutem na korunce. Aby 

to nebylo málo, pro jistotu kontroly nad kolem jsme zde použili hydraulické kotoučové brzdy, což u krosů 

nebývá standardem. Celková váha se však drží na skvělých 12,2 kg; takže nic nebrání plnému výkonu.

Na vývoji odpružení pro model 2010 F-150 SVT Raptor pracovali inženýři Foxu spolu s konstruktéry 
z automobilky na supertajném terénním okruhu v kalifornském Borrego Springs, kde strávili stov-
ky hodin testováním a laděním odpružení. Výsledkem bude odpružení, které autu dodá zdvihy 

28,4 cm u přední a 34 cm u zadní nápravy. Uvnitř je použit patentovaný systém Bypass, jenž spoléhá na 
funkci tlumení citlivého na pozici ventilu a rychlost jeho pohybu uvnitř tlumiče. Ten má za úkol rozeznat, 
zda se vůz pohybuje po asfaltu či v terénu a podle toho upravit průběh chodu. Na silnici se komprese při-
tvrdí tak, aby se auto zbytečně nepohupovalo, zatímco v terénu je odpružení mnohem citlivější. Zároveň 
se však v poslední fázi zdvihu hodně přitvrdí, aby tlumiče nechodily při větších rázech či skocích až na 
dno. 

Taková funkce tlumičů je velmi podobná i potřebám horských cyklistů a tak je nasnadě, že se podobný 
systém jistě v budoucnu opět objeví na kolech. Pak již lze předvídat, že když může u aut dobře fungovat 
elektronické ovládání průtoku oleje, není důvod, proč by zmenšený systém nemohl být i u horských kol. 
Zdá se tedy, že slepé větvě firem K2 a Cannondale, které v minulosti přišly s piezoelektrickým ventilem 
a elektromotorkem lockoutu, nebyly až tak slepé, pouze přišly příliš brzy. Čas elektroniky v tlumičích se 
tak zřejmě opět vrátí, aby jezdci přinesl komfort v možnosti si podle trati naladit funkci odpružení. 

(mig)

Budoucnost přijde z autBudoucnost přijde z aut
Americká automobilka Ford si 
pro stavbu svého týmového 
terénního vozu pro zvláštní účely 
vybrala odpružení od značky 
Fox, která je u nás známá spíše 
z motorkářského a bikového 
byznysu. FOX Racing Shox se 
přitom odpružení pro off-roady 
věnuje přes 20 let.
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Přírůstkem do rodiny sedel brněn-
ské firmy Pell’s je anatomické zá-
vodní sedlo Long Way, které by 

mělo být, jak název napovídá, vhodné 
pro dlouhé cesty. Není však určeno pou-
ze silničářům, dostatek pohodlí si na něm 
užijí i jezdci horských kol. Long Way totiž 
má v zadní části absorpční zóny, které 
spolu s pružnou skořepinou z nylono-

vých vláken poskytují takové posezení, že 
o sedle jezdec prakticky ani neví. A to je 
vždy známka výtečně navrženého sedla. 
Potah z umělé kůže potěší všechny 
ochránce fauny a navíc je dostatečně 
odolný proti prodření. Pell’s Long Way 
se vyrábí v černé a bílé barvě a jezdec 
si může vybrat buď sedlo se vzpěrami 
z chrom-molybdenu za 890 Kč, či dražší 
verzi za 1270 Kč, která je postavena na 
perech ze slitiny titanu. Titanové sedlo 
váží 225 g, levnější pak o dvacet gramů 

Pell’s Long WayPell’s Long Way
více. Ačkoliv hmotnost 130 mm dlouhého 
sedla nepatří mezi ty nejnižší, díky zadní 
části šířky 275 mm a vysokému pohodlí 
při jízdě nějaké to deko navíc nehraje 
roli.

Pohodlí na sedle je věc individuální, 
a tak jsme model Long Way půjčili na 
otestování i závodníkům. Jejich dojmy 
však byly totožné, jako naše. Na modelu 
Long Way se sedí velmi příjemně, zved-
nutá zadní část jezdci poskytne oporu ve 
výjezdu a díky ploché širší špičce je mož-
né se na ni v prudkých stoupáních pře-
sunout, aniž by příliš tlačila do choulosti-
vých míst. Šířka bočnic je ideální a nijak 
nepřekáží při šlapání. Potah sedla je pak 
celkem přilnavý. 

Nám se model Long Way jevil jako 
velmi povedený kousek, na němž ne-
docházelo k nepříjemnému mravenčení 
v choulostivých partiích, jako k tomu bý-
vá u superlehkých skořepin a tak je roz-
hodně hoden svého jména.

(mig)

Kola americké značky Yeti asi není 
nutné vyznavačům MTB dlouze 
představovat. Yeti by se dalo při-

rovnat třeba ke značce Ferrari. I když ho 
drtivá většina z nás nemá doma v garáži, 
mnozí o něm aspoň sní. Relativně malé 
počty vyrobených kusů zvyšují exkluzivi-
tu těchto kol a setkání se značkou Yeti je 
pro bikera téměř svátkem. Někteří jedin-
ci si však prostřednictvím individuálního 
dovozu, ještě předtím, než se letos dis-
tribuce ujal svitavský Ultrasport, svého 
vysněného „sněžného muže“ přitáhli do 
Čech a brázdí s ním domácí terén. I když 
byste v brdských lesích kontakt s yettim 
asi neočekávali, právě tam jsme jedno-
ho potkali. A ne ledajakého. Čistokrevný 
all mountain z označením 575 Carbon je 
po stránce zpracování vyloženým šper-
kem. Sami uznáte, že o takové kolo z li-
du vás nemůžeme připravit.

Konstrukční jednoduchost, 
tvarová složitost

Po funkční stránce sází rám na maxi-
mální jednoduchost s využitím jediného 
bodu otáčení zadní stavby. Z hlediska 
konstrukce tedy jde o klasický jednočep 
s přepákováním. Ve spojení s tlumičem 
Fox RP23 s funkcí Pro Pedal už samotná 
teorie říká, že by to mělo být moc fajn 
svezení. Vyrovnané zdvihy 130/145 mm, 
celkem přijatelná celková hmotnost 
13,8 kg ve velikosti L, delší přední trojú-
helník a dojem nezničitelnosti, to je náš 
Yeti 575 Carbon z lidu. Jakoby toto kolo 
bylo stvořeno skoro pro každý předsta-
vitelný terén…

Přední část rámu představuje dva 
světy, a sice ten ryze funkční se zcela 
přímou spodní i sedlovou trubkou, a pak 
ten druhý, v němž se prolínají křivky 
ve jménu harmonie funkce a estetiky. 
Spodní trubka má vejčitý, lehce hranatý 
průřez. Horní trubka připomíná vlnobití 
a hydroformní tvarování se na ní vyřádilo 
do sytosti. Partii před sedlovou trubkou 
zpevňuje masivní výztuha obdélníkové-
ho profilu, v níž je zasazen čep malého 
pomocného ramínka. Lahůdkově vypa-

dá hlavová trubka s vyfrézovanou čelní 
středovou partií. Zajímavostí je tažení 
lanek řazení i hadičky zadní brzdy ze-
spodu dolní trubky. Ta horní je totiž nato-
lik zprohýbaná, že by to v jejím případě 
nebylo možné.

Hlavní čep zadní stavby je umístěn 
přímo nad středovým pouzdrem v ose 
sedlové trubky, samozřejmě ve výšce 
zubů prostředního převodníku. Zadní 
stavba je vyjma patky celá z karbonu, od-
tud tedy pochází dodatek v názvu kola. 
Konstrukce spodních ramen i vzpěr, tvoří-
cích přepákování, je doslova pastvou pro 
oko. Asymetrické provedení řetězových 
vzpěr sází na respekt vzbuzující obdél-
níkový profil a masivní šikmý spojovací 
můstek bezprostředně za čepem. Horní 
ramena jsou jednolitým celkem, jenž pro-
pojuje netradičně tvarovaný spojovací 
můstek, připomínající miniaturní blatní-
ček. Zadní čepy jsou nahrazeny pružnos-
tí karbonu. Pro tento účel jsou vzpěry těs-
ně nad patkami zploštěny, a funkčně tak 
připomínají planžetu. Karbonová ramena 
jsou zalepena vzadu do frézovaných du-
ralových patek a vpředu do stahovacích 
ok, v nichž jsou uložena průmyslová lo-
žiska. Při jejich výměně není nutné složité 
vylisování, stačí povolit šroubky a roztáh-
nout objímky. Totožným způsobem jsou 
ložiska zasazena i v malém svislém po-
mocném ramínku.

Ochočení yetiho
Rám je přes svou nemalou velikost 

nadprůměrně tuhý a ani zadní stavba 
nemá přílišné tendence ke kroucení.

Ovladatelnost kola je i přes jeho velké 
rozměry překvapivě dobrá, pouze je nut-
né si zvyknout na trochu výše posazený 
střed. Stabilita jízdy je ale bezproblémo-
vá, bike není nijak nadměrně živý, a při-
tom dobře reaguje na podnět ke změně 
směru. Je to taková lehčí enduro mo-
torka bez motoru, na níž bez problémů 
zvládnete stokilometrový terénní švih, 
celkem svižně zdoláte i delší výjezdy 
a dolů z kopce si jízdu náramně užijete.

Při deaktivovaném propedalu je sice 
žehlení nerovností absolutně bezchyb-
né a s trochou nadsázky má jezdec na 
kořenech pocit, že jede pouze po roz-
bitějším asfaltu, ovšem silnější záběr 
do pedálů či jízda ze sedla se projeví 
výrazným houpáním systému. Po větši-
nu času stráveného s yetim bude jezdec 
služeb propedalu, nastaveného pravdě-

KOLO Z LIDUKOLO Z LIDU
podobně na střední hodnotu 50 %, rád 
využívat a plnou aktivitu zadní jednotky 
zvolí pouze ve sjezdech.

Yetiho kabát
V případě osazení jsou nakombinová-

ny celkem standardní díly s vyloženými 
šperky, v některých případech patřících již 
do kategorie „old school“. Přední vidlice 
je Marzocchi All Mountain II, na níž nedá 
majitel kola dopustit. Čtyři křížky na krku 
a třináct tisíc kilometrů se na ní prakticky 
jakkoli neprojevilo a stále se odměňuje 
sametovým chodem a bezproblémovou 
funkcí. Za celou dobu byl u vidlice pouze 
třikrát preventivně vyměněn olej, žádný 
jiný zásah nepotřebovala. Jediným han-
dicapem je váha vidlice, která činí včetně 
sloupku 2,35 kilogramu.

Podobný vztah jako k vidlici má ma-
jitel kola k dnes již takřka historickému 
představci Roox s krásně frézovaným tě-
lem. Do skupiny nesmrtelných dílů patří 
i sedlovka Race Face Deus XC či hlavové 
složení, podsedlová objímka a rychlou-
pínáky kultovní značky Hope. Maximální 
spokojenost vládne s brzdami Hope 
Mono Mini a M4, zvlášť po přechodu 
na kotouče 180/180 mm. Stošedesátka 
vzadu by jistě většině uživatelů stačila, 
ale dva centimetry v průměru navíc se 
na brzdném výkonu výrazně odrazily. 
Experimentování s různými neoriginální-
mi destičkami vedlo zpět k použití oblo-
žení Hope, které nabídlo nejlepší funkci.

Kola Mavic CrossMax Enduro jsou 
již klasikou, tuhou, lehkou a dostateč-
ně odolnou. Kromě jednoho prasklé-
ho drátu, pádem zlikvidovaného ráfku 
a jednoho ořechu nebylo kola nutné za 
čtyři roky nijak opečovávat, údajně ne-
byly crossmaxy ani jednou za tu dobu 
centrovány.

Přehazovačka a řazení Rapidfire je 
staré dobré matně šedé XTR, přesmy-
kač Deore XT je oproti tomu skoro no-
vý. Snad jen ty kliky. I když o kvalitách 
modelu Truvativ Stylo nepochybujeme, 
toto kolo by si zasloužilo přece jen něco 
kultovnějšího.

Obutí se na yetim střídá podle roční-
ho období mezi letními plášti Schwalbe 
Smart Sam a zimními Kenda Nevegal, 
oboje v šířce 2,25". Dva jedničky patří 
podle majitele kola, Jakuba Malého, na 
„chrtostroje“, jímž tento yeti rozhodně 
není.

(kad)

Yeti 575 CarbonYeti 575 Carbon

pohodlí, anatomický tvar

nenalezli jsme



Budoucnost je zakletá v trojúhelníku, který 
je dílem zlatých českých rukou. Kultovní 
garážová firma JeKra (Jenka-Kráčmar) 

přišla už před lety s myšlenkou využití trojú-
helníkového převodníku, suplujícího nejen dva 
největší převodníky, ale zároveň variabilitu na-
stavení vůči klice řešící právě zmíněný mrtvý 
bod. Nápad se dostal do výroby a vznikl v po-
době jediného exempláře svého druhu, který 
jsme exkluzivně dostali k otestování právě my. 
Ano, Cykloservis byl a je u tohoto velkého oka-
mžiku a na vlastní kůži, a hlavně kolena jsme 
tento div techniky otestovali. 

Převodník JeKra je vyroben kvůli odolnosti 
z oceli, hmotnost není důležitá, jde o prototyp. 
Sériová výroba počítá s titanem či přímo karbo-
nem potaženým speciální keramikou s příměsí 
fluoropolymeru pro vyšší kluznost. Tak dalece 
jsou schopni konstruktéři zajít. Vzhledem ke 
stáří prototypu se jedná ještě o pětišroubové 
provedení, takže jej nelze uchytit na moderní 
čtyřramenné kliky. 

Zuby jsou jeden jako druhý, díky vrcholům 
trojúhelníku je při řazení zajištěn náběh přímo 
těmito partiemi. Navíc díky trojúhelníku oprav-

ELIPSA JE MRTVÁ!

Ano přátelé, všechny pokusy firem Shimano či Rotor překonat 
mrtvý bod na klice využitím elipsovitého tvaru převodníku budou záhy 
minulostí.

du odpadá potřeba největšího převodníku, pro-
tože rozdílný tah a výkon na klikách je ve třech 
mezipolohách stejný jako u středního převod-
níku a na třech vrcholech totožný s největším 
převodníkem. Trojúhelník tedy spojuje dva 
v jednom, což je fantastická úspora hmotnos-
ti. Malý převodník a přesmykač slouží jen pro 
nejprudší stoupání, nicméně řetěz se mezi kru-
hem a trojúhelníkem pohybuje celkem svižně, 
vrcholy totiž perfektně suplují zvedací zuby.

Nastavení na klikách je volbou jezdce. Vrchol 
postavený naproti pravému pedálu zaručuje, 
že jakmile se pravá klika blíží k dolní úvrati, pře-
vodník se dostává do nejvyššího bodu a chystá 
se táhnout řetěz největší silou. Jakmile se řetěz 

dostává dopředu, dosedá na rovnou plochu, 
čímž se snižuje odpor a jezdec má šanci ne-
chat svaly na moment odpočinout. Tato volba 
je zcela individuální, takže přetočením převod-
níku lze využít zcela jiný moment záběru vzhle-
dem k mrtvému bodu na klikách. 

Při rychlejší jízdě je velmi intenzivně znát 
rozdílný záběr převodníku, což tahá za kolena. 
Výkon tedy není konstantní jako u kruhu, ale 
jeho různorodost v určitých momentech lze 
načasovat přesně podle terénu. Najíždíme-li 
na překážku, stačí pootočením klik nastavit vr-
chol do záběru a máme vyšší výkon. Naopak 
na blátě přetočíme do mezipolohy, a slabší 
výkon neumožní zadnímu kolu podklouznout. 
Fantastické! Tolik možností jsme ani nečekali. 
Pouze konstantní šlapání nabízí zmíněné tahá-
ní za nohy, takže doporučujeme jen do nároč-
ného a členitého terénu, tam tento technický 
skvost naplno ukáže svůj potenciál. 

Její konstruktéři se inspirovali řazením po-
mocí baterek a v duchu ekologie se roz-
hodli odbourat minerální olej z kotoučo-

vek a nahradit jej elektronickými impulsy. Ano, 
elektronické kotoučovky, čtete správně.

Tento systém byl implantován na klasickou 
kotoučovou brzdu, která je uvnitř zcela předěla-
ná. Vnější obal třmene je z duralu, ovšem uvnitř 
jsou speciální pístky ve formě elektromagnetu. 
Miniaturní elektronické zařízení umožňuje při 
příjmu signálu z páky vydat elektrický impuls, 
který aktivuje magnet, a ten díky opačné pola-
ritě vytlačí pístky z třmene směrem ke kotouči. 

Vše je naprosto jednoduché, brzdný účinek fun-
guje nejen na principu tření destiček o kotouč, 
ale také magnetickou silou, která ještě navyšuje 
efektivitu. Míru brzdného účinku lze samozřej-
mě dávkovat na páce, stejně jako u klasiky. 
Pamatujete si na autodráhu a ovladače s tlačít-
kem? Čím více se zasunulo, tím rychleji autíčko 
jelo, přesně tak to funguje i u elektromagnetic-
kých kotoučovek.

Celý systém je napájen bateriemi, což je stej-
ně jako u řazení trochu slabina, co se designu 
týče. Na třmenu je trojice AAA baterií ve speci-
álním držáku uchycena gumičkou k rámu. Díky 
pružení gumičky při jízdě v terénu dochází tře-
ním držáku ze speciálního plastu o rám k tvorbě 
statické elektřiny, která baterie částečně dobíjí. 
Dvojice drátů vede přímo dovnitř třmene otvo-
rem, kde byla dříve hadička. Aby měl jezdec 
jistotu, že je systém aktivní, byla na třmen apli-
kovaná červená dioda. Je-li celý systém pod 

Elektronika brzdí
Ne snad, že by elektronická 
přehazovačka jezdce brzdila, 
to spíše naopak, řeč je o horké 
novince z vývojářských dílen jedné 
garážové firmy.

proudem, dioda svítí. Slábnoucí baterie signa-
lizuje blikání, které znamená rezervu pro 20 km 
nepřetržitého brzdění, takže systém jezdce urči-
tě nenechá ve štychu. 

Perfektní propracovanost systému je daná 
i umístěním baterií v páce, původní objemná vy-
rovnávací nádržka ukrývá jedinou AAA baterii. 
Namísto pístku uvnitř je zmíněná regulace na-
pětí, a tedy i brzdného výkonu. Absence hadič-
ky je díky dosahu vysílače v páce na tři metry 
znát na neomezené možnosti montovat jednu 
brzdu na jakoukoli velikost rámu, dokonce i na 
tandem.

Brzdy by se měly na trhu objevit v průbě-
hu příštího roku, cena zatím není stanove-
na. Doufejme, že si konstruktéři ještě poradí 
s elegantnějším umístěním baterií na třmeni. 
Nicméně proslýchá se, že by stejně jako u páč-
ky řazení mělo dojít pro navýšení komfortu 
k úplnému odstranění brzdové páky a vše by 
měl ovládat jezdci implantovaný mikročip. Tuto 
variantu však brzdí dohady ohledně poplatků za 
tento výkon u lékaře, protože výrobce neví, zda 
je zahrnout do výsledné ceny či nikoli. 

PF 2009

Upozornění
Články na této straně je nutno brát 

s nadhledem
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Základem budiž použité bicyk-
ly, nejlépe supermarketového 
původu, protože jejich rámy 

jsou z obyčejné oceli, kterou lze doma 
jednoduše svařit. Jestliže bude jeden 
z nich vzadu odpružený, bude efekt 
mnohonásobně vyšší. Vždyť vzadu od-
pružené tandemy staví třeba takové kul-
tovky jako Ellsworth nebo Santana. 

Postup je geniálně jednoduchý a za-
vání mnoha moderními prvky, které svět 
tandemů ještě neobjevil a náš vzorový 
model „garážové“ provenience je už 
běžně využívá. 

V první řadě je to kombinace dám-
ského rámu vpředu a pánského rámu 
s jedinou trubkou vzadu. Tímto lze 
jednoznačně vyřešit problém, kam si 
sedne drahá polovička, protože trubka 
je dole vpředu i vzadu. Štastné chvilky 
s partnerkou tedy nebudou narušeny, 
a střídání pozic tak určitě přispěje ke 
klidnému soužití.

Důležitost detailů
Napojení obou dílů k sobě je vyřeše-

no jedním masivním svarem mezi hlavo-
vou a sedlovou trubkou, jehož housen-
ku zdobil ještě kousek drátu z domácí 
CO2 svářečky. Nutno podotknout, že 
majitel tohoto kousku pracuje ve firmě 
na zemědělské stroje, takže zapomenu-
tý drát může mít své opodstatnění pro 
trvanlivost svaru. Spíše ale ve fabrice 
houkli pauzu a svářeč odešel na oběd 
drát nedrát. Člověk prostě není robot.

Dalším jisticím prvkem jsou šrouby 
upevňující patky k výztuze pro tlumič. 
Šířku zadní vidlice předního rámu lze 
upravit přesně na míru zadnímu rámu 
pomocí hydraulického lisu, nebo jen se-
šlápnutím, jako to udělal náš konstruk-
tér. V místě napojení se ovšem skrývá 
důležitý moderní prvek celého stroje. 
Dvouhákový napínák řetězu, který vyu-
žívá kombinaci dvou háků přehazovač-
ky pro nalezení optimálního úhlu, a sa-
motná přehazovačka pak už slouží jen 
jako vodítko a napínák zároveň. Tento 

Dvojkolo v kliduChcete na jaře oslnit 
cyklisty i cyklistky v okolí 
apartním tandemem? 
Tak sledujte a pečlivě se 
řiďte naším odborným, 
strojařsky naprosto 
precizním a technicky 
dokonalým návodem.

důmyslný systém totiž 
umožňuje po užít výraznou 
inovaci v podobě vynechání 
převodníků na levé straně, 
které běžně spojují před-
ní a zadní kliky. Obrovská 
hmotnostní úspora je bez 
diskuse a je jen otázkou 
času, kdy na tohle přistou-
pí i zbytek tandemového 
světa. Těžko říci, zda bude 
mít Ellsworth dost peněz na 
nákup patentových práv. 
Možná že se z tohoto řešení 
stane volně dostupná plat-
forma, jako byla třeba ISIS 
osa, rozhodně by to všem 
prospělo.

Umístění řetězu na nej-
větší převodník má logiku 

ve větší odolnosti ozubení. 
Nemožnost přeřadit na jiný 
než malý a střední převod-
ník je ovšem nepatrným de-
tailem, který těží ze skuteč-
nosti, že i Lance Armstrong 
jezdí vysokou frekvenci šla-
pání, tak proč ne tandemis-
té. Vzadu už je standardní 
řazení, ovládané páčkou 
od spolujezdce, aby měl 
chudák za jízdy pocit, že si 
může alespoň s něčím hrát. 
Brzdové páky jsou totiž 
vpředu u řidiče.

Rovnoprávnost 
v sedle

Výrazná inovace je na 
poli ergonomie posedu. 

Zatímco všichni výrobci lomí sedlovky 
v horní třetině délky, zde je to provede-
no hned nad objímkou, která je z hmot-
nostních důvodů tvořena svarem. 
Posun sedla vzad je tedy mnohem vý-
raznější než zastaralé lomení u značek 
Thomson či Controltech. Že vám řídítka 
spolujezdce připomínají dětská léta na 
stroji BMX? Nejde o retro, ale o ergono-
micky dokonalý komponent, který díky 
své výšce umožňuje při náklonu obrov-
skou změnu sklonu posedu. Díky tomu 
je představec navařen na sedlovou 
trubku. Vysune-li si řidič sedlo výše, pak 
i spolujezdec má výše řídítka, a nekou-
ká mu tedy na záda. Pro rovnoprávnost 
obou jezdců je tímto učiněno maximum, 
synchronizované nastavení úhlu pose-
du je tak vyřešeno naprosto dokonale. 

Jízdní testy tohoto kola proběhly 
v tajnosti v uzavřeném prostředí a mu-
síme uznat, že ovladatelné je! Dokonce 
fungoval i zadní tlumič. Přední odpru-
žená vidlice by však celku rozhodně 
prospěla. Bohužel podle posledních 
informací došlo při jedné tajné testovací 
jízdě z místního pohostinství k povolení 
hlavního svaru a z dvojkola se opět staly 
dvě samostatné jednotky. Doufejme, že 
prototyp číslo dvě bude vařen až po po-
lední pauze, a svar tak bude kvalitnější. 

(už)


