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Jedinci, kteří se stanou jakousi legendou 
a jejich jméno je v určitém kruhu cyk-
listů známé po několik desetiletí, a to 

dokonce v případě, že jim slávu nepřinese ví-

Úspěšní závodníci mají 
své fanoušky, ovšem 
když po několika letech 
jejich hvězda pohasne, 
na jejich místo přijdou 
nová jména, jiné 
ikony a modly, třeba 
již z části pro novou 
generaci cyklistických 
fandů a nadšenců. 
A původní hvězdy často 
upadají v zapomnění. 
Existují ovšem určité 
výjimky, a nemusí 
se vždy jednat o tu 
nejvyšší možnou formu 
cyklistiky.

tězství v důležitých závodech. A právě takovou 
absolutně nepřehlédnutelnou osobou domácí 
cyklistiky je Slávek Mixa. Že vám toto jméno 
nic neříká? A co takhle jeho přezdívka Čuňas? 
To už asi jo. Mezi vyloženými cyklistickými 
nadšenci nebude pravděpodobně mnoho 
těch, kteří by alespoň jednou nezaslechli ně-
který z mnohdy neuvěřitelných Čuňasových 
příběhů. Ať už se jedná o závodní minulost, 
následnou práci mechanika a maséra do-
konce u zahraničních profesionálních stájí či 
o sázky, nad nimiž často zůstává rozum stát, 
tato postava je zkrátka natolik svérázná a vá-
že se k ní taková spousta historek, že by byla 
rozhodně škoda nenabídnout alespoň určitou 
porci z nich našim čtenářům. Proto jsme se 
rozhodli se Slávkem, kterému, tedy mimo pří-
mé oslovení, nikdo neřekne jinak než Čuňas, 
udělat následující rozhovor.

Slávku, ty jsi původem vzpěrač. Jaký byl 
vlastně tvůj příchod k cyklistice?

Říká se mu »Čuňas«Říká se mu »Čuňas«
Slávek Mixa nejen o kole a neuvěřitelných sázkách

Vložené CD
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➨ Dokončení ze str. 1 Říká se mu »Čuňas«Říká se mu »Čuňas«
Slávek Mixa nejen o kole a neuvěřitelných sázkách

Slávek jako nadšený sběratel 
komponentů, v ruce s dnes již 
historickým výročním modelem 
přehazovačky Campagnolo Record

Tour de Malá Skála, 1978

Já jsem vzpíral za ČKD Stalingrad, byl to při-
bližně rok 1961. Byli jsme tehdy v mančaftu se 
Zdeňkem Srstkou. V roce ’62 jsem šel na vojnu 
do Dukly na Slovensko. Byl jsem tam rok a půl 
a už na té vojně jsem věděl, že se v budouc-
nosti vzpírání věnovat nechci. Měl jsem špatné 
koleno a bylo víc důvodů, proč jsem toho chtěl 
nechat. Už na tu vojnu jsem si tenkrát odvezl 
s sebou kolo a za první rok vojny jsem najel 
asi šest tisíc kilometrů. To samozřejmě vedle 
klasického vzpěračského tréninku. Výhodou 
kola na vojně bylo, že se dalo z kasáren vyrazit 
v civilu, zatímco na vycházku jsem musel v uni-
formě. No a pak po vojně jsem přišel do styku 
s partou cyklistů, většinou závodníků, a já jsem 
se jich chytil ve Štěchovickým kopci. Měl jsem 
tehdy na sobě plátěnky a kolo s přesmykačem 
ovládaným velkou pákou. No a trochu jsem 
jim tam tehdy ujel (smích). Po nějaké době 
mě při svém tréninku nějak odchytli, přemluvili 
a v roce 1965 už jsem jel svoje první tři závody. 
V letech 66, 67 jsme pak byli s Vlastou Bémem, 
s Pepíkem Krejčím a řadou dalších v užší praž-
ský špičce, a to až do roku ’71. Pak jsem tak 
nějak v uvozovkách vyšuměl, koleno mě bolelo 
a chtěl jsem si odpočinout. Jinak v civilu jsem 
byl elektrikářem.

Sedmdesátý první rok ale nebyl koncem 
tvého závodění...

To je pravda, v roce 1974 jsem začal jezdit 
veteránské závody. Já jsem ročník ’43 a vete-
ráni byly od třiceti let, takže jsem měl akorát 
věk. Pořídil jsem si tehdy auto a začal jsem ob-
jíždět tyhle závody. Končil jsem někdy v půlce 
osmdesátých let. Za svůj nejdůležitější závod 
považuju vítězství ve veteránským poháru 
v Jindřichově Hradci, a to v roce 1981. Tam 

to byla trať vyloženě pro mě, s převýšením asi 
dvacet metrů.

Přestože bys rozhodně měl předpoklady 
pro dráhovou cyklistiku, jezdil jsi hlavně sil-
niční závody. Nebyla to škoda?

Dráhové kolo jsem si pořídil a předpokla-
dy na dráhovou cyklistiku bych býval oprav-
du měl. Párkrát jsem se na dráze svez a za-
jížděl jsem dobrý časy. Jenže pražská dráha 
se v roce ’67 zbourala. Abych začínal někde 
jinde, třeba na dráze v Pardubicích, to se mi 
nechtělo. 

Se svojí postavou vzpěrače jsi musel mít 
docela problémy s tehdejším materiálem. 
Ať už s rámem či s pohonem kola...

No to je pravda. Často se mi stávalo, že 
jsem trhal kolečka, řetězy, lámal jsem kli-
ky. Hlavně v případě našeho materiálu. 
Favoriťácký pětikolečka, tam praskaly pas-
torky jako nic. Vozil jsem s sebou kvůli tomu 
někdy i stahovák a pastorky navíc. S víceko-
lečky Regina už problémy moc nebyly. Po pře-
chodu z našich součástek na Campagnolo to 
bylo trochu o něčem jiném. Nicméně za svoji 
závodní kariéru jsem ulomil tři levý kliky a na-
prasknul jsem tři pravý kliky.

Kolik jsi vlastně vážil? Takhle likvidovat 
materiál, to není jen tak...

Vážil jsem kolem šedesáti sedmi kil, díky 
svojí menší výšce. Ale vzpěrač je prostě vzpě-
rač, nad hlavu jsem nejvíc zvednul 127 kilo 
v nadhozu. To ve mně prostě zůstalo, nohy 
byly silný. Proto jsem taky všechno rval silou, 
a neměl jsem vůbec výdrž v kopcích. Navíc 
jsem měl hrozně malou kapacitu plic, asi 3,6 li-
tru. Takže dokud se to dalo rvát silou na velkou 
„placku“, tak to bylo dobrý. Ale jakmile se mu-
selo přehodit na malý převodník a jet víc frek-
venčně, tak mě většinou škubli. Prostě jakoby 
mi někdo zavřel kohoutek s přívodem paliva.

Takže jsi musel být hlavně obávaným 
spurterem...

No šlo o to, jestli jsem se během celýho 
závodu udržel někde vpředu. Což byl v kop-
cích dost problém. Pokud jsem ale dojel v prv-
ní skupině, tak jsem nikdy nebyl druhej. Pak 
jsem se za cílem sice málem udusil, ale to už 
bylo jedno. (smích) Většinou jsem ale dojížděl 
spíš ve třetí čtvrtý skupině, ale i tam jsem ne-
pustil ve spurtu nikoho před sebe.

Jak často jste se tehdy dostali na závody 
do zahraničí?

No moc často to sice nebylo, ale závodili 
jsme v Německu, Dánsku, v Itálii. No a za hra-
nice jsem se dostal nejenom díky kolu, ale 
pak i díky společenským tancům, jimž jsem se 
po kolech nějaká léta závodně věnoval. S tím 
jsem skončil, když jsem se v roce ´84 oženil. 
Na podzim následujícího roku na mistrovství 
světa v Brémách půlka toho klubu, v němž 
jsem tančil, utekla a zůstala v Německu. Z těch 
lidí, co tehdy utekli, se tím skoro všichni živí 
do dneška.

Už v době tvého závodění jsi byl proflák-
lej jako „Čuňas“? Jak ta přezdívka vlastně 
vznikla?

No jistě, už tenkrát mi tak říkali, asi od še-
desátýho sedmýho roku. Tehdy jsme byli 
v Budějovicích na závodech a běžel tady v ki-
ně nějaký francouzský film, kde byla postava 
„Šuňas“. No jasně, že z toho kamarádi hned 
udělali Čuňase a už mi to zůstalo. Docela le-
grace je, že Čuňas se říkalo i Gottovi, samo-
zřejmě že jen v určitejch kruzích. Takže on je 
slavnější Čuňas než já, čímž mě teda pěkně 
naštval. (smích)

V posledních deseti patnácti letech je 
tvoje jméno spojováno hlavně s prode-
jem kol, součástek a s prací mechanika. 
Nicméně už v dobách minulých jsi sem vo-

zil z ciziny použitý kvalitní materiál pro zdej-
ší závodníky. Měl jsi odjakživa obchodního 
ducha?

Asi to bylo nějak ve mně. Už když jsem byl 
na vojně, tak jsem prodával knížky, trička a po-
dobně. Nakonec jsem si z vojny přinesl docela 
slušný peníze. Pak se k tomu přidaly součást-
ky na kolo. No, a když se jelo ven na závody, 
každý se snažil přivézt nějaké ty klipsny, ře-
mínky a podobně. Částečně probíhal takový 
výměnný obchod. Měl jsem lanka a spoustu 
dalších věcí. Dokonce jsem pak u nás zaří-
dil výrobu replik kufrů shimano na klasické 
klipsnové pedály. Byl jsem jedním z prvních 
prodejců neoriginálních převodníků s rozte-
čí Campagnolo. A v roce 1981 jsme postavili 
první jedenáctikolečko. Funkční jedenáctiko-
lečko! Sehnali jsme speciální řetěz odněkud 
z Ameriky, těžko říct, z čeho pocházel, a meze-
ry mezi pastorky byly 2,55 milimetru!

Teď k tvé práci mechanika u profi týmů. 
Jakým způsobem ses k tomu propracoval?

Od píky jsem začal, když jsem jezdil ja-
ko mechanik jihočeského kraje s Kalašem. 
Byl jsem s ním na soustředěních, účastnil 
jsem se jako mechanik Bohemky, a tak dále. 
V roce 1988 jsem pak dokázal vyjet za hrani-

ce na tři měsíce pracovat. Dělal jsem tehdy 
ve Švýcarsku a pak jsem tři týdny fungoval 
jako masér v Itálii u jednoho německýho 
mančaftu. Do světa profi cyklistiky jsem se 
dostal až v roce 1991, kdy jsem jel s tehdej-
ším mistrem světa, dráhařem Bruno Rizzim, 
s týmem Scott a švýcarským nároďákem 
na devítietapový závod do Arden. No a poté 
jsem se na nějakou dobu uchytil u švýcarské 
profesionální stáje Helvetia, a to jako druhý 
třetí mechanik, druhý třetí čtvrtý masér a tak. 
Výhodou byla moje univerzalita. Vycestování 
ven pak nebylo problém a já jsem byl schop-
nej, když jakýmukoli týmu třeba onemocněl 
masér či mechanik, sbalit v Praze vercajk, sed-
nout do auta a následující den ráno být třeba 
ve Francii. No a většinou jsem takhle pracoval 
za materiál, to znamená, že jsem si tam vybral 
nějaký věci v ceně výplaty.

Takže takhle se odstartovalo tvoje dová-
žení použitých závodních kol a dílů k nám...

No jasně. Když jsem jezdil s těma závoďá-
kama třeba na soustředění, slovo dalo slovo 
a dohodli jsme se, co a za kolik. Samozřejmě 
že se jednalo o již jeté věci, ovšem většinou 
v dokonalém stavu. Případně se dalo domluvit 
i tak, že když jeli oni k nám, tak něco přivezli. 

Rakušani, Němci, Holanďani, Švýcaři k nám 
jezdili na Bohemii i na cyklokrosy, takže ten 
kontakt tam byl pořád. Prostě šlo o to super-
levně nakoupit a stejně tak levně prodat, zkrát-
ka vybavit zdejší kluky kvalitním materiálem 
lidově řečeno za hubičku. No a vždycky, co se 
přivezlo, to se taky prodalo.

S dovozem a prodejem dílů souvisí i tvůj 
krámek, který bych si dovolil označit jako 
něco mezi krámem, skladištěm a klubov-
nou, kde se pravidelně schází již řadu let 

skoro ta samá parta cyklistů. A to nejen 
kvůli levnému pořízení čehokoli, ale i jen 
tak – na pokec.

No krámek v Michli vzniknul v roce ’88, 
na povolení tehdejšího národního výboru. 
Měl jsem jednu místnůstku narvanou vším 
možným cyklistickým materiálem. A již tehdy 
jsem zavedl „otevírací dobu“ jen jednou týd-
ně, ve čtvrtek odpoledne. Což tak zůstalo až 
do dneška, tedy dvacet let. Bylo to kvůli tomu, 
abych měl dostatek času pracovně vyjet ven, 
podle toho, jaký tým mě bude kdy potřebovat. 
Zkrátka jsem potřeboval být časově přizpůso-
bitelný a někdy bylo nutný zavřít krám i v ten 
čtvrtek. Jinak po revoluci nám vrátili dům, tak-
že jsem měl prostoru už trochu víc.

Idea tvého krámku?
No vlastně, jak jsi říkal, je to asi víc klub cyk-

listů než normální krám. Jde tu o to prohrabat 
se v dílech, poklábosit, třeba i popít. A schází 
se tu pravidelně lidi, kteří kolům opravdu ro-
zumějí, tedy ne kdekdo z ulice. No a vždycky 
jsem se každýmu hlavně snažil vysvětlit, jak 
co funguje a jak se co opravuje, klidně jsem 
půjčil i svoje nářadí. Šlo mi o to, aby si závod-
ník dokázal na kole většinu věcí opravit sám 
a aby nebyl závislý na někom jiným. 

Slávek jako masér mistra světa Henrika Djernise na 
mistrovství světa v cyklokrosu, Tábor 2001

Tým Scott Integra, švýcarská reprezentace, rok 1991. Opět 
v roli maséra na závodě okolo Arden.

„V roce 1981 jsme postavili první jedenáctikolečko. 
Funkční jedenáctikolečko! Sehnali jsme speciální 
řetěz odněkud z Ameriky, těžko říct, z čeho 
pocházel, a mezery mezi pastorky byly 2,55 
milimetru!“
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Každý má právo na kvalitní kolo...

VELO CZ s.r.o.
Pospíšilova 314, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 271 379, fax: 495 269 198
e-mail:  info@wheeler.cz

www.wheeler.cz

PROFESIONÁLNÍ HORSKÉ KOLO

FALCON & EAGLE
Maratón a cross-country

Použití: rychlé a náročné jízdy, závody

Terén: technicky náročné a dlouhé výjezdy do kopce, 
rychlé úseky

Styl jízdy: velmi rychlá, ale technicky náročná jízda

Zdvih: 100-120 mm (celoodpružené kolo/hardtail)

Očekávejte: nejnovější technologie, stabilitu, 
sofi stikovanou geometrii kola. Určeno pro jízdy, kde 
výjezdy do kopce jsou delší než sjezdy. Jde-li v závodě 
o sekundy, je účinnost kola nejvyšší prioritou, proto 
má nízkou váhu a výtečné jízdní vlastnosti. Pokud 
vás více zajímá čas, za který cestu urazíte, než okolní 
krajina, tyto modely jsou pro vás to pravé. 

Eagle LTD 109.9 9 0 Kč109.9 9 0 Kč

Falcon 30 39.9 9 0 Kč39.9 9 0 Kč

Takže jsem chtěl lidem poradit, 
co se na kole jak dělá. Přehrabovat 
se u mě v krámku v bednách je pro 
některé lidi vyloženě zábavou. Někdy 
se najdou opravdové unikáty, je tu 
kus historie. (V těch bednách se dá 
kolikrát vyhrabat třeba i kombo set 
Mission Control od Kleinu, brzdy 
Campagnolo Delta nebo jednodílné 
frézované kliky Coda, kde jsou pře-
vodníky s klikou vcelku, pozn. red.) 
A chodí sem i lidi, kteří vydělávají 
dost peněz, ale prostě je baví si sta-
vět kolo tímhle způsobem. Jsou rádi, 
že se třeba něco dozví nebo i přiučí. 
Třeba ještě před revolucí jsem pořá-
dal kurzy šití galusek. Aby opravená 
galuska opravdu držela a zachovala 
si svoje jízdní vlastnosti, není oprava 
úplně snadná. Takže jsme v létě za-
jeli třeba k Šeberáku, kde jsme se 
i vykoupali, a já jsem radil: „Takhle to 
vypárej, takhle to zašij.“ Když se nás 
sešlo třeba pět a já si vzal od každý-
ho deset korun na hodinu, měl jsem 
pade. A všichni byli vděční, že se 
naučili správně zašívat svoje galusky.

Vždycky jsi byl vyhlášený hlav-
ně tím, že se u tebe dá sehnat kde-

jaká součástka do různých komponentů, 
protože jsi měl i spoustu poškozených dílů, 
z nichž se dala řada věcí ještě použít.

Jo, je to tak. Když měl někdo prasklý pérko 
v přehazovačce nebo ohnutý čep, byla docela 
velká pravděpodobnost, že u mě tenhle díl se-
žene nebo že si ho tady vymontuje z nějakýho 
„šrotu“ po bouračce. Stejně tak nebylo výjim-
kou, že jsem tu měl třeba jeden závodní pedál 
nebo jednu kliku a buďto se to někomu hodi-
lo, nebo se počkalo, až se sežene třeba z jiný 
bouračky druhý díl do páru. Původně jsem 
vozil třeba i poškozené rámy, na nichž jsme se 
nejdřív učili je opravit a pak jsme už věděli co 
a jak. U ocelových pájených rámů nebyl velký 
problém vyměnit třeba jednu trubku, případně 
zadní stavbu. To už dneska nejde, s ocelí se 
daly dělat zázraky.

Spousta lidí si k tobě jezdila i pro řetězy, 
protože sis schovával zbylé články při mon-
táži nových řetězů...

No díky tomu, že jsem pracoval jako mecha-
nik, tak mi vždycky zbývala hromada odnýto-
vaných kusů řetězů, většinou těch nejkvalitněj-
ších. Takže si u mě každý nabral tolik zbytků, 
aby si z nich mohl snýtovat kompletní řetěz. 
Když je šikovnej mechanik, je jedno, jestli ře-
těz nýtuje na jednom nebo na třinácti místech. 
Všechno záviselo na perfektním snýtování, ale 
třeba za stovku u mě byl řetěz, kterej stál nor-
málně v krabičce oficiálně osm stovek.

Jak ses dostal k práci maséra? Pokud 
vím, tak jsi masíroval i Henrika Djernise 
a další hvězdy...

Když jsem byl na vojně jako vzpěrač, 
masírovali jsme se mezi sebou navzájem. 
Následně jsem prošel čtrnáctidenním masér-
ským kurzem a pak jsem masíroval už i cyk-
listy. No, a když jsem si fakt myslel, že už ma-

sírovat opravdu umím, tak mě to teprve jeden 
slepec naučil. Ve finále jsem masíroval kolem 
třiceti mistrů světa.

Tvoje žena Jarka se taky věnuje cyklis-
tice.

Je to tak, dělá na svazu jednu z vedoucích 
středisek mládeže. Má tedy na starosti děti 
ve věku kolem deseti dvanácti let, až po osm-
náctiletý, skoro hotový závodníky. Jejíma ruka-
ma prošla celá halda následujících reprezen-
tantů. My to máme s Jarkou tak jako pěkně 
rozdělený. Já jsem se nikdy nikoho nesnažil 
trénovat, to je její věc. Mojí prací bylo sehnat 
pro ty děcka levný, ale dostatečně kvalitní ma-
teriál, aby měly na čem začínat. Zásadní je na-
učit děti jezdit na kole, naučit je ho ovládat. Je 
spousta lidí, kteří přijdou k cyklistice z jiného 
sportu, jsou namakaný, a přitom na tom kole 
vůbec neuměj. A pak jsou z toho pády, třeba 
na UACech a dalších podnicích.

Co tvoje děti? Jak se říká, jablko nepadá 
daleko od stromu...

Marek, kterýmu je čtyřiadvacet, jezdí 
v Dukle. Dcera Monika bohužel s cyklistikou 
loni skončila. Na jaře měla mononukleózu, při-
jela ze soustředění z Malorky a po nemoci se 
k tomu už nevrátila. Kolo jí zkrátka přestalo ba-
vit a nutit se do něčeho asi nemá cenu. Přitom 
u nás patřila ve své kategorii k absolutní špič-
ce a na mistrovství světa v bodovačce byla 
desátá. Úspěšně odmaturovala a teď je zrovna 
v Kanadě, kam se jela hlavně učit jazyk.

Já si tě ještě vybavuji s trabantem kom-
bíkem, byli jste taková nerozlučná dvojka. 
Všechny tvoje cesty za hranice jsi absolvo-
val tím trabantem?

Toho jsem měl do roku ’91. Všechny ces-
ty jsem do té doby absolvoval s ním, tam se 

vešlo věcí. Říkal jsem mu Hanibal. Pak jsem 
si ale už koupil sierru kombíka a pak omegu, 
takže nákladní kapacita aut postupně rostla.

Když už jsme u toho trabanta, to už jsme 
i hodně blízko ke tvým vyhlášeným sázkám. 
Jak to vlastně vzniklo, že ses začal sázet 
o všemožné i nemožné výkony?

No asi to bylo ve mně, podobně jako to 
obchodování. Moje teorie byla, že sázet se 
s někým, kdo mě nezná o cokoli, není ono. 
Mnohem lepší bylo se vsadit o něco s člo-
věkem, který mě znal, aby si dotyčný řekl: 
„Čuňas, tohle to přece není možný!“ A jedním 
z mých prvních kousků, kterým nikdo nevěřil, 
bylo jakýsi salto s rozběhnutím se proti zdi. 
Na to se chytlo hodně lidí. Musel jsem to fakt 
tvrdě natrénovat a spočívalo to v tom, že jsem 
byl schopný skopnout obrázek na zdi, který 
visel v hospodě ve výšce kolem dvou a půl 
metru. Nikdo tomu nevěřil, všichni se vždycky 
smáli, co je to za blbost. No já jsem se roz-
běhnul proti zdi, věděl jsem, že musím udělat 
po zdi krok pravou a levou nohou a pak pra-
vou vykopnout. Padal jsem pak většinou hla-
vou dolu na ruce. A vždycky to vyšlo, tady to 
byla večeře, tady flaštička. Šlo ale jen o zába-
vu, ne o nějaký výdělek.

Že se vracím k tomu trabantu. Já si pa-
matuji historku, jak ses vsadil, že s ním po-
jedeš z Prahy někam k Pelhřimovu rychlost-
ním průměrem asi sto...

Ve skutečnosti byl cíl v Červené Řečici, což 

je skutečně nedaleko Pelhřimova. Pevný start 
byl v Praze ve Vršovicích u Slávie. Těch 91 
kilometrů jsem musel s Trabantem zajet pod 
hodinu. Můj čas byl asi tak 58 minut, třicet se-
kund. Jel jsem to celkem třikrát a o opravdu 
velký peníze. Vždycky jsem tu sázku vyhrál. 
Všechno muselo být dopředu připravené, měl 
jsem své lidi s červenými praporky na křižovat-
kách. Dokonce jsem měl svého mechanika, 
který mi vždycky auto na tuhle akci připravo-
val.

A další sázky?
No ty jsou už hodně profláknutý, tře-

ba ten závod s Vráťou Kubešem z Prahy 
do Štěchovic, kdy jel on naboso. Jedním 
z mála lidí, kteří mě ale opravdu regulérně 
porazili, a to ve spurtu, je shodou okolností 

tvůj kolega Kany. To byla tehdy taky sázka, 
a neporazil mě jen jednou, ale hned dvakrát. 
Ale asi nejveselejší je ta historka o přejez-
du Štěchovickýho mostu po jeho oblouku. 
Tenkrát byla nějaká oslava na ukončení sezo-
ny v pražském Belvederu, bylo to nějak kolem 
roku 75. Já jsem tam prohlásil, že ten mostní 
oblouk přejedu a beru sázky deset tisíc. To by-
lo tenkrát docela dost peněz, třeba trabant stál 
třicet. Dneska by to na biku přes ten oblouk 
nebylo nic až tak složitýho, ale tenkrát na sil-
nici si to nikdo nedoved představit. To bylo 
v sobotu a mně bylo jasný, co se stane. V ne-
děli ráno se jelo klasicky na pravidelný pražský 
trénink přes Štěchovice. Tam všichni zastavili 
a prohlíželi si ten oblouk, kolem kterýho muse-
li už předtím jet stokrát. Já jsem předtím v noci 
zajel na chatu do Davle a domluvil jsem se tam 
se sousedama, kterým jsem přesně vysvětlil 
scénář, co mají udělat. A sice, že před desátou 
se do Štěchovic k mostu přižene balík cyklis-
tů a budou se koukat a diskutovat. A ti moji 
sousedi půjdou „jakoby“ okolo a budou si hrát 
na domorodce. No a přesně to se stalo. Moji 
dva herci říkali cyklistům: „Na co tu koukáte?“ 
No a cyklisti na to, že prej jeden říkal, že by to 
přejel na kole. Načež se od těch mnou nastr-

čených domorodců dozvěděli, že jeden pleša-
tej cyklista to tam přejíždí pravidelně a v noci. 
Že prej se vždycky nametou v pivovaře v Davli, 
přijedou sem, ostatní mu svítěj baterkama 
a ten plešatej to přejíždí tam a zpátky. Byla to 
velká legrace, nikdo tenkrát za mnou nepřišel, 
aby se vsadil. (smích)

A co váš legendární pivní závod?
No ten jsme vyhráli s Bílkem v roce 97, ten-

krát jsem vážil asi 116 kilo. Dneska se to už 
kvůli bezpečnosti nejezdí, ale byla to vyhlá-
šená akce, trať měřila necelých 40 kilometrů. 
K tomu závodu patřily zastávky v hospodách 
a přesně určený počet vypitých piv. Já sám 
jsem se tehdy vsadil o pět tisíc, že vyhrajem. 
Ale kromě toho se tam sázeli lidi mezi sebou 
a tak dále. Takže k těm pěti tisícím jsem vy-

hrál ještě dvě stě piv, dvě basy šampaňskýho 
a jednu krabici skotský. K tomu taky tři pekáče 
knedlíků s vejcem a padesát večeří. No tuhle 
naši výhru si tam samozřejmě všichni rozebrali 
a ještě mě to stálo dva tisíce navrch.

Podle tvých sázek tě evidentně vždycky 
bavil hazard. Co třeba karty nebo jiné hry?

Karty hraju na ligový úrovni a sem tam jsem 
trestal ty, co švindlovali. To mě hrozně bavilo. 
Hrát karty jen tak, zadarmo, to nic není. Takže 
to vždycky bylo o peníze, aspoň o nějaký. Taky 
hraju šachy, před nějakými dvaceti lety jsem 
hrál i soutěže. V šachách jsem měl první tří-
du. Kupodivu ve všem, co jsem dělal, jsem byl 
docela dobrej. Ale hlavně jsem se držel hesla 
„dělej všechno poctivě“. I když jsem v životě 
napálil hroznou spoustu lidí, nikdo mi nikdy 
nechtěl rozbít hubu. Všechno bylo vždycky 
regulérní.

Stejně jako ty, tak bylo nepřehlédnutelné 
i tvoje kolo. Jestli se dobře pamatuji, vozil 
jsi řídítka uříznutá rovnou pod pákami.

Jo to jo, ale to až ke konci, když sem byl 
hodně tlustej. Kdybych se měl držet dole, tak 
bych se udusil. Proč teda vozit zbytečně ma-

teriál, když na spodní část řídítek nedosáhnu? 
Legrace ale bylo, že jsem dřív ve špuntech vo-
zil schovaných asi 150 korun pro případ nou-
ze, což byly tehdy nemalý peníze. No, a když 
jsem řídítka uříznul, tak jsem ty konce i s pe-
nězma hodil do koše. Uvědomil jsem si to až 
po nějaké době...

A jaká je Čuňasova současnost a bu-
doucnost? Ještě se chceš zabývat dováže-
ním materiálu a servisem kol?

Nechci, už delší dobu postupně umírňu-
ju činnost, už rozhodně nejsem nejmladší. 
Zkrátka ty cesty do zahraničí a služba řadě tý-
mů, už to bylo na mě docela náročný. Sem tam 
vyrazím na nějaké závody s manželkou a jejími 
svěřenci, občas zajdu na fotbal nebo na ho-
kej. Snažím se trochu víc odpočívat. Jinak ale 
každý rok pořádám soustředění v Itálii. Loni 
jsem tam něco málo najel, ale mám problém 
s rukou. Díky tomu nemůžu pořádně ani ma-
sírovat. Že bych se ale nudil, to rozhodně ne. 
V současnosti dostavuju jeden byt v našem 
domě, celková rekonstrukce domu je teď pro 
mě vyloženě priorita. Pak se budu snad moct 
trochu víc věnovat sobě, řešit tu nemocnou ru-
ku a podobně. Já mám ale to štěstí, že jsem 
se celej život v podstatě bavil. Ani to závodě-
ní jsem nikdy nebral moc vážně. Já jsem se 
zkrátka bavil jezděním na kole, kšeftováním, 
sázkama, tancováním, vlastně vším. I ten krá-
mek s cyklistickým materiálem mě bavil kvůli 
tomu, jakým způsobem fungoval.

A jaké jsou tedy plány s Velo ser vi sem 
Mixa?

Mám v plánu zbylé věci a kola postupně 
rozprodat a přilepšit si tak k důchodu. Já jsem 
přerušil obchodní činnost, a to do roku 2028. 
Je nejistá doba, a jak jsem říkal, chci si odpo-
činout. Takže v roce 2028, až mi bude pěta-
osmdesát, tak na to zase vlítnu a rozjedu ten 
kšeft na plný pecky! (smích)

Díky, Slávku, za rozhovor a za pozvání 
na chlebíčky.

Honza Kadečka

Závod veteránů v Dolínku, 1982

„No, a když jsem si fakt myslel, že už masírovat 
opravdu umím, tak mě to teprve jeden slepec 
naučil. Ve finále jsem masíroval kolem třiceti 
mistrů světa.“

„Těch 91 kilometrů jsem musel s trabantem 
zajet pod hodinu. Můj čas byl asi 58 minut, třicet 
sekund. Jel jsem to celkem třikrát a o opravdu 
velký peníze. Vždycky jsem tu sázku vyhrál.“

Slávek ve svém krámku v pražské Michli. Mezi historickými i současnými 
závodními koly se cítí nejlíp.

➨
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Roll over bar
Roll over bar pouÏívá speciální 
termoplastovou mfiíÏku, která 
zaji‰Èuje v pfiípadû nárazu per-
fektní rozdûlení vzniklého tlaku.

SíÈka proti hmyzu
âelní ventilaãní otvory jsou 
kryty speciální síÈkou, která za 
jízdy chrání hlavu od hmyzu ap. 
Helmy vyrábûné technologií 
Inmould mají síÈku vloÏenou 
mezi vnûj‰í skofiepinu a tvrzen˘ 
polystyren.

IAS – 3D
IAS – 3D umoÏÀuje snadné 
nastavení vnitfiního obvodu 
helmy a novû i jeho v˘‰ky 
uvnitfi skofiepiny. Díky tomuto 
systému lze snadno nastavit 
individuální velikost.

Monomatic
Upínací mechanizmus 
umístûn˘ pod bradou má 
nûkolik poloh a lze jej bez 
problému regulovat jednou 
rukou bûhem jízdy.

X E N O V A  G T
váha 285 g / 1.999 Kã

ASP-inz-Uvex-Cykloservis-XenovaGT-02-04-2009.indd   1 9.3.2009   10:44:32

Rakouská značka KTM pro letošní rok zcela 
přepracovala sportovní řadu Ultra, naším 
tesem prošel nejvyšší model této série s do-

datkem Sport. Ovšem slovo sport může být pro ně-
koho trochu zavádějící, samotný rám s označením 
SMH (Sportive-MTB-Hardtail) totiž nabízí vlastnosti 
hodné spíše závodních modelů. Díky speciálním 
profilacím a použití trojitě zeslabovaných trubek 
z duralu 6061 nabízí rám nejen celkem nízkou 
hmotnost, ale především nekompromisní tuhost, 
což v této třídě není vždy pravidlem. Každá min-
ce má ovšem dvě strany a tou rubovou je v tomto 
případě snížená dávka jízdního komfortu. S duralem 
se totiž dají dělat zázraky pouze v omezené míře, 
narozdíl od karbonu. My jsme onu tuhost, trochu 
na úkor jezdcova pohodlí, přivítali. Některým hobby 
jezdcům ale může KTM Ultra Sport připadat skuteč-
ně tvrdší. Kdo však vyžaduje dokonalý přenos síly 
a výbornou ovladatelnost, bude nadšen.

Kruhový průřez? Proč?
Novinka od KTM jde svou cestou a slovo 

klasika je jí tak trochu cizí. Výsledný efekt, 

a to nejen vzhledový, ale především funkční, je 
však rozhodně zdařilý. Pokud by se člověk pídil 
po klasickém kruhovém průřezu, tak ho na rámu 
najde jen v partiích, kde je to nezbytně nutné, te-
dy v horní části sedlové trubky a u hlavové trubky. 
Všude jinde trubky plynule přecházejí z trojúhel-
níkového průřezu, přes kosočtverec až po silně 
zploštělý ovál, který má například sedlová trubka 
bezprostředně nad středovým pouzdrem.

Nepřehlédnutelný je tvar spodní trubky s prů-
hybem u hlavy a s maximálním rozšířením opač-
ného konce, tedy pro co nejlepší boční tuhost. 

Stejně efektní je i horní trubka se zvýšeným prů-
řezem zadní části. Hlavová trubka má kónicky 
zúžený střed.

Zadní stavba využívá částečně trojúhelníkové 
profilace trubek, zajímavé jsou na ní především 
obloukově prohnuté oba můstky. V těch kupodivu 
nechybí závity pro případnou montáž dlouhých 
blatníků, takže chválíme i zaměření na detaily. 
Co se týče patek rámu, tak se asi není potřeba 
rozepisovat o atypičnosti, která je patrná na první 
pohled. Patky jsou na jednu stranu hodně odleh-
čené, na druhou však jejich 3D tvarování zvyšuje 
tuhost. Nevšední je hlavně uchycení třmenu 
kotoučové brzdy v prostoru mezi rameny zad-
ní stavby, namísto klasického zadního umís-
tění. Je zde použit IS úchyt, takže je potřeba 
redukce. Co se týče tuhosti celku rám-třmen, 
tak by toto provedení mělo nabídnout výrazně 
lepší vlastnosti. Nevýhodou je ale složitější mon-
táž a servis brzdy díky horší přístupnosti třmenu. 
Hadička k zadní brzdě je díky použitému řešení 
vedena po spodní trubce, lanka řazení jsou umís-
těna zespodu trubky horní.

Dostupný sporťák
Cena 26 490 korun odpovídá vlastnostem ko-

la, totéž platí o celkové hmotnosti 12,6 kilogramu. 
Váha sice není nejnižší, ale v dané kategorii patří 
k průměru. Nějaké ty gramy navíc má samozřej-
mě na svědomí například vidlice Rock Shox Tora 
SL Air se zdvihem 100 milimetrů, která se ale vše 
snaží vynahradit svou velice dobrou funkcí a spo-
lehlivostí. Chod vidlice byl od začátku zcela 
plynulý a možnost nastavení zpětného útlumu 
i lockout ovládaný páčkou na řídítkách jsme 
rozhodně uvítali.

Skvělé byly po funkční stránce také brzdy 
Shimano M486 se 160mm kotoučem vpředu 
a 140mm vzadu. Trochu nás překvapilo, že jsou 
na kole použity kliky Deore, když levnější model 
Ultra Ride má kliky z vyšší sady SLX. Na druhou 
stranu klikám Deore rozhodně není co vyčíst, je-
jich tuhost je příkladná. Jinak hmotnost kola podle 
našeho názoru zbytečně navyšovaly také ráfky 
Rigida ZAC2000 Disc. Jejich vyšší profil je ale pří-
nosem po stránce pevnosti a kola jen tak lehce 
nerozcentrujete. V základní výbavě testovaného 
kátéemka jsou i nášlapné pedály Shimano M505, 
což jistě zájemce o kolo uvítá. Trochu rozpačitě 
na nás působilo sedlo Selle Italia Shiver Flow. 
Jeho tvar i tvrdost jej řadí do skupiny, že jedna 
část jezdců jej bude milovat a druhá nenávidět. 
Zkrátka se nejedná o model, který by svým kom-
fortem sedl skoro každému.

Ultra Sport (ovně-závodní)
Některé jízdní vlastnosti testovaného kola by 

se daly vyčíst již z předchozích řádků. Jeho ovla-
datelnost je vynikající, dobře si vede jak v točivých 
pasážích, tak i v dlouhých rychlých sjezdech. 
Akcelerace samozřejmě není nijak raketová, 
hmotnost kola 12,6 kilogramu se někde musela 
projevit. Například těžší jezdec ale bude z tu-
hosti kola a z dokonalého přenosu síly nadšen. 
Výjezdy zvládá kátéemko bravurně a skvěle 
mu při tom asistují populární pláště Schwalbe 
Racing Ralph v šíři 2,1“. Asi jediné, co bychom 
kolu vyčetli, je již zmiňovaná nižší úroveň kom-
fortu. Vidlice odvádí svou práci poctivě, ale zadní 
část kola jezdce v terénu příliš nešetří a moc tomu 
nepřidá ani sedlo. Vždy je ale něco za něco a do-
konalá tuhost musí být nějak vyvážena. Sportovně 
až závodně orientovanému jezdci se ale Ultra 
Sport bude líbit. My jsme s ním byli spokojeni.

Vedle černé verze je v nabídce také podstatně 
atraktivnější bílo-červená. 

Ultra SportUltra SportUltra SportUltra Sport

Technická specifikace:
Rám: SHM 6061, triple butted
Vidlice: Rock Shox Tora SL 100 mm
Kliky: Shimano Deore 22/32/44
Brzdy: Shimano M486 Disc
Řazení: Shimano Deore
Přehazovačka:  Shimano Deore XT 

Shadow
Přesmykač: Shimano Deore
Náboje: Shimano M535 CL
Ráfky: Rigida ZAC2000 Disc
Pláště: Schwalbe Racing Ralph 2,1
Řídítka: Ritchey
Představec: Ritchey
Sedlo: Selle Italia Shiver Flow
Hmotnost: 12,6 kg (vel. 48)
Cena: 26 490 Kč

tuhost rámu, ovladatelnost, funkce 
vidlice a brzd

nižší míra pohodlí

137 m
m

1073 mm

71°

430 mm

73°

480 m
m

592 mm

KTMKTM
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Dali jste kolo k ledu?

...  svěřit Vaše kolo do péče 
zkušeného mechanika

... pořídit si nové kolo

10 mechaniků, 2 dílny
lakovna
bez čekání na volný termín

Přijeďte, na jaře budete o krok napřed!
Sezimova 10, Praha 4,

tel.: 241 741 091, 241 741 961, e-mail: 
info@sterba-kola.cz www.sterba-kola.cz

CHYBA!

modely 2008 s úsporou až 40 %
modely 2009 již na skladě
kola zasíláme po celé ČR ZDARMA
staré kolo od Vás odkoupíme

Anatomický pohled
Koleno se skládá z kostí, kloubních 

chrupavek, vazů a menisků, které do-
hromady zajišťují hladký pohyb kostní 
hlavice v kloubní jamce. Vedle ohybu 
však musí koleno ještě zajis-
tit dostatečnou pohyblivost 
do stran a zároveň tuhost v kru-
tu. Tyto charakteristiky není leh-
ké spojit v jeden funkční celek 
a každý nepřirozený pohyb či 
tlak tudíž může způsobit bolest.

Technicky vzato je koleno 
kloubem, jenž spojuje stehenní 
kost (femur) a holenní kost (ti-
bia). Čéška (patella) je volněji 
uložena před kloubem a chrání 
jej. Zároveň také působí jako 
„kladka“ pro čtyři kvadricepsové 
stehenní svaly, které se u patky 
sbíhají. Směrem k holenní kosti 
vede pouze jeden vaz. 

Tři kolenní šlachy v zadní 
části stehna mají za úkol kole-
no ohýbat, s čímž jim pomáhají 
i další svaly. Silné vazy na bo-
cích zabraňují zkroucení kolene 
či jeho ohýbání do stran. Pod 
kloubem jsou pak ještě dva 
křížové vazy, které napomáhají 
celkové stabilitě kolene. Dvě 
velké chrupavky, zvané menis-
ky, jsou uloženy nad holenní 
kostí a mají za úkol absorbovat rázy při 
dopadech. Celý kloub je pak obalen 
membránou, zvanou synoviální kapsle. 

Hlavním důvodem všech potíží 
a špatné funkce zatěžovaného kolene 
je jeho složitost a vnitřní funkce. Stačí, 
aby se poškodila či jen narušila funkce 
jedné části a celek již nebude fungovat 
správně.

Zjišťování příčin 
špatné funkce

Zranění způsobená pády a dalšími 
zřejmými poraněními jsou většinou 

snadno diagnostikovatelná. Jejich léče-
ní bývá celkem bezproblémové a rela-
tivně rychlé. Ale co v případě občasné, 
tu a tam se vyskytující bolesti, která se 
objeví až třeba po hodině jízdy? A co 
ono křupání, které jezdce provází po zá-
vodě? Tyto problémy se mnohem hůře 
objasňují. 

Při vyšetření cyklisty s poraněním ko-
lene je velmi důležité, aby ortoped pro-
vedl nejen důkladné testy, ale hlavně 
hledal anatomické předpoklady. Tedy 
zkontroloval zarovnání kolene, volnost 
protočení stehenní kosti oproti holenní, 
rotaci chodidla a také porovnal délku 
obou nohou. Cyklisté s přílišnou volností 
kolene, nohama do tvaru písmene „O“, 
plochými chodidly či rozdílnou délkou 
nohou jsou náchylnější ke vzniku problé-
mů právě v kolenním kloubu. A lékaři by 
měli k poraněnému kolenu přistupovat 
s ohledem na tyto dispozice.

Další potíže se mohou objevit kvůli 
rozdílné síle a pružnosti svalů obklopují-
cích koleno. Pokud je tato oblast staže-
ná, mohou svaly koleno vyosit, čímž se 
způsobí nadměrné opotřebení. Zvláště 
jedinci se zkrácenými šlachami mohou 
trpět tím, že se jim čéška vysune mimo 
kolenní jamku. 

To však neznamená, že jezdec s per-
fektní anatomií nemůže mít problémy. 
Stačí, aby nebyl ve formě a začal tvrdě, 
bezhlavě dupat do pedálů, místo aby se 
nejprve rozjel v mírném tempu a šlapal 
plynulou frekvencí. Problémy si lze při-

volat také šlapáním s koleny vyosenými 
do stran. Často stačí se těchto nešvarů 
vyvarovat a zbavíme se menších bolestí. 
Určení původu problému však může být 
mnohem složitější. 

Správný posed
Jednou z nejčastějších příčin problé-

mů je nesprávný posed. K tomu se přičí-
tá i poloha kufrů na botách, výška sedla 

a rozložení pozice těla mezi 
sedlem a řídítky. Nadměrná 
volnost pohybu kufrů nebo je-
jich upevnění příliš vepředu 
může vyvolat bolest na vnější 
či boční straně kolene. Tu vel-
mi často vyvolává tzv. syndrom 
iliotibálního pásu, což je široký 
pás tkáně na vnější části kole-
ne. Jeho třením o stehenní kost 
může dojít až ke vzniku zánětu. 
Podle speciálních výzkumů trpí 
zhruba 24 % cyklistů právě tímto 
problémem. Mezi příznaky patří 
bolest a pálení a koleno může 
otékat. Problém lze často vy-
řešit pouze posunutím kufrů či 
přechodem na systém s volným 
pohybem zarážky v pedálu. 

Příliš vysoko nastavené sed-
lo, které způsobí natažení kole-
ne větší než 150°, a příliš doza-
du posunuté sedlo také mohou 
vést k výše popsanému problé-
mu. Sedlo zasunuté příliš nízko 
pak může zase vyvolat přílišnou 
sílu na čéšku a způsobit bolest 
v přední části kolene. 

Jak je vidět, správně nastavený po-
sed může být kritický právě pro boles-
ti kolen. V cykloprodejně by měli umět 
poradit s jeho nastavením, a některé 
firmy dokonce mají měřící přípravky. 
Pokud však máte problémy s koleny, 
vyhledejte pomoc kvalifikované osoby 
se znalostí anatomie. Fyzioterapeuti 
či licencovaní trenéři cyklistiky by měli 
díky své specializaci dokázat pomoci 
nejlépe. Ve většině případů ale jezdec 
nepotřebuje na míru stavěné kolo, stačí 
správně upravit posed na sériovém kole 
odpovídající velikosti. 

Léčení v sedle
Některé bolesti se dokonce dají lé-

čit i jízdou na kole. Pouze se jezdci či 
jezdkyni naordinují nízké objemy kilo-
metrů v méně náročném terénu, sníží 
se síla záběru zvýšením frekvence šla-
pání a bolestivost se výrazně zmenší. 
Fyzioterapeut může pomoci upravit styl 
šlapání a odstranit zlozvyky vedoucí 
k bolestem. V horších případech lze po-
moci ultrazvukem, elektrickou stimulací 
a masážemi. 

Někdy však nezbývá nic jiného, než 
chirurgický zákrok, jenž napraví patolo-
gické nedokonalosti kolene či poraněné 
části. Chirurgové dokáží nahradit potr-
hané vazy, odstranit poškozené části 
menisků, připevnit utržené svaly či za-
hladit drsnější plochy kostí. Většinou se 
operace provádí třemi malými otvory, 
takže žádné jizvy koleno nijak výrazně 
esteticky nezhyzdí. 

Ale pokud se nějaká bolest objeví, 
není třeba se hned obávat operace. Je 
třeba si uvědomit, že základní funkcí 
kolene je pohyb nahoru a dolů, podob-
ně jako pracuje třeba píst v motoru au-
ta. A tak se sebemenší odchylka z to-
hoto základního pohybu velmi rychle 
projeví, protože například při dvouho-
dinové vyjížďce s frekvencí osmdesát 
šlápnutí za minutu se každé koleno 
ohne a napřímí zhruba desettisíckrát. 
A miniaturní odchylky se tak postup-
ně sčítají, až se projeví bolestí. Proto 
je důležité šlapat co nejčistěji, vnímat 
signály svého těla a nechat se v přípa-
dě problému co nejdříve prohlédnout, 
abychom předešli jeho prohloubení. 
Občasným bolestem se třeba nevyhne-
me, ale vážným problémům tak přede-
jít lze. 

Nejběžnější potíže
Jednou z nejběžnějších potíží je bo-

lest přední části kolene v oblasti čéšky. 
Příčinou velmi často bývá nadměrné 
zatížení kolene, které se projeví bolestí 
trvající i po skončení výkonu, nestabi-
litou nohy a někdy i tuhnutím kolene. 
Může se objevit i vrzání a otok. V nej-
krajnějším případě si jezdec přehnaným 
tréninkem nad úrovní svých fyzických 

dispozic může přivodit zánět čéškového 
a kvadricepsového úponu.

Bolest na vnější straně kolene a hlav-
ně jeho otok může být průvodním jevem 
poškozeného menisku či potrhaných 
vazů. Proto není od věci se raději ne-
chat prohlédnout lékařem dříve, než bu-
de pozdě. V tomto případě je třeba sdě-
lit všechny podrobnosti o tréninku, stylu 
šlapání a dřívějších potížích. Odborník 
by měl velmi rychle a snadno odhalit, 
zda se jedná o závažný problém, či 
pouze bolesti z přetrénování či nespráv-
ného posedu. Jezdec bez teoretických 
znalostí většinou závažnost problému 
sám neodhadne. 

Prostydnutí
Kromě špatného posedu se na bo-

lestech kolen může projevit i další ne-
příznivý činitel – zima. Každý to známe, 
když na jaře sleze sníh a slunce začne 
ukazovat první paprsky, mnozí nedo-
čkavci hupsnou do elastických kraťasů 
s nohavicemi pouze nad kolena a hrají 
si na „závodníky tourdefrance“. Že je 
venku 10 stupňů je neodradí, a tím si 
ihned zadělají na celosezónní potíže. 

V nižších teplotách se tělo snaží vydá-
vat více energie na zahřátí organismu, 
jenže lidský organismus není od přírody 
připraven na pohyb tak vysokou rych-
lostí, jakou mu kolo naděluje. A tak při 
vyšších rychlostech dojde k mnohem 
rychlejšímu prostydnutí, než tělo samo 
dokáže zvládnout. Zpočátku to jezdec 
tolik nevnímá, ale ve skutečnosti dochá-
zí k mnohem většímu namáhání vazů, 
chrupavek i svalů, které v nižších teplo-
tách nepodají tak optimální výkon, jako 
při běžné teplotě. Je nasnadě, že zkřeh-
lý sval, úpon či vaz je v kritické situaci 
mnohem snazší poškodit či dokonce 
utrhnout. 

Jednou z možností, jak kolenům do-
přát trochu umělého tepla, jsou hřejivé 
gely, které používají třeba cyklokrosaři, 
ale nejlepší ochranou je teple se oblé-
kat a využívat oblečení bohatě zateple-
ného v oblasti kolen, nejlépe v kombi-
naci s neprofukovými membránami.

Bolest kolen je častým problémem, 
a proto je vhodné se zamyslet nad příči-
nami těchto potíží a možností jejich od-
stranění. Často se jedná o faktory, které 
lze snadno ovlivnit či eliminovat, je tedy 
vhodné se poradit s odborníky. Za tu 
trochu zájmu a námahy se nám kolena 
odvděčí bezvadným fungováním a my 
si budeme moci naplno užívat radost, 
kterou cyklistika přináší. 

(pet)
Foto: it-emergency.net,

knol-google.com

Každého cyklistu jistě někdy 
potkala bolest kloubů. 
Cyklistika a vrzání, skřípání, 
lupání a křupání v kolenech 
jde ruku v ruce. Většina 
těchto nepříjemností se 
projeví díky nesprávnému 
tréninku, horším 
tělesným předpokladům, 
přetrénování, špatnému 
posedu či horší anatomii 
kolene některých jedinců.
Pojďme se tedy společně 
podívat na vznikající 
potíže a možnosti jejich 
odstranění.

Proč šlapání bolí?

www.HAVEN.cz

&OUTDOOR    BIKE company

Tel./fax.: 00420 326 397 663
 E-mail: info@importeri.com

Dh helmy outmold helmy freeride helmyinmold helmy detske helmy

chranice trekove holekarimatkyXC KRATASYrukavice

Šroubky do barvy
LUXUS

Přemýšlíte, čím vyladit váš bike či 
silničku, aby byly barevně do-
tažené do posledního detailu? 

Jednou z možností je výměna šroubů 
v převodnících za barevné provedení. 
Značka A2Z nabízí totiž eloxované šrou-
by do převodníků z duralu 7075. Na vý-
běr je ze stříbrné, šedé, modré, žluté, 
červené, černé a oranžové barvy.

Montáž je jednodušší než u většiny 
originálů, protože šroub i matka jsou 
na imbus, nikoli na dvojici zobáč-
ků na matce. Šroub je na imbus 
č. 5 a matka na imbus č. 6. Pozor 
ovšem při dotahování, abyste ne-
přetáhli. Duralové šrouby nesnesou 
takové dotažení jako ocelové a mohlo 

padesát korun. Kdo má kliky ještě s pě-
tiramenným unášečem, zaplatí víc než 
majitel „čtyřpacky“. V každém případě 
dvě stě korun za čtyři šroubky, byť v líbi-
vém eloxu ladícím s doplňky na kole, to 
už je určitá dávka luxusu. (už)

by dojít k utržení osazení na matce ne-
bo k poškození závitu, takže s citem.

Šrouby se dodávají i po jednom ku-
su, tedy v sadě šroub a matka v ceně 

Přední pohled na koleno
Stehenní 

kost

Lýtková
kost

Holenní 
kost

Čéška

Zadní vaz 
křížový

Střední
vaz křížový

Střední
podélný 
vaz

Střední 
meniskus

Boční
meniskus

Boční
podélný 

vaz

Boční
meniskus

Střední
meniskus

Artroskopie

Rentgenový
snímek nohy
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Asi první vlaštovkou byly tlumiče 
K2 SmartShock, v nichž byl prů-
tok oleje řízen piezoelektrickou 

jednotkou. Bohužel toto řešení přišlo 
v době, kdy byla celoodpružená ko-
la ještě ve vývinu, a svým způsobem 
tak předběhlo dobu. Možnost 
ovlivnit průtok oleje mechanic-
ky či vzduchem a tím dosáh-
nout určité regulace komprese, 
to je řešení pouze dočasné. 
Tlumič se totiž chová tak, jak 
jej nastavíme, na všech ty-
pech povrchu, a své vlastnosti 
nijak nemění. Změna reakce 
na podněty od terénu tak přijde 
jedině s jiným módem nastave-
ní komprese. Ať už je regulace 
komprese plynulá (DT Swiss, 
Manitou) či má přednastavené 
módy (Marzocchi, Fox), neu-
stálé přepínání za jízdy prostě 
není pro jezdce přijatelné. Vždy 
se jedná o určitý kompromis.

Praotcem inteligentních tlu-
mičů je určitě model Fox Brain 
(mozek), který byl vyvinut pro 
značku Specialized. Tento tlu-
mič, umístěný na boku zadní 
stavby modelů Epic, využívá 
speciální nádobku. Ta je umís-
těná kolmo k povrchu a uvnitř 
skrývá trysku. Tryska je kryta 
závažíčkem, které díky gravita-
ci a setrvačnosti reaguje na te-
rén. Jakmile se jezdec pohy-
buje po silnici, sedí závažíčko 
na trysce a kryje průtok oleje. 
Uzavřená tryska tak nedovolí 
tlumiči zanořit se do zdvihu, ani kdyby 
jezdec v sedle nadskakoval. S nájez-
dem do terénu ovšem nárazy od zadní-
ho kola působí proti gravitaci, a závažíč-
ko tak odrazí od trysky. Intenzita nárazu 
se projeví na setrvačnosti závažíčka, 
které tak trysku odkryje na delší či kratší 
dobu a umožní průtok oleje. Tlumič tak 
může naplno zajet do zdvihu a pohltit 
náraz. Jakmile další náraz nepřichází, 
chová se tlumič jako uzamčený. Ve sku-
tečnosti je to uvnitř tlumiče trochu složi-
tější, ale princip je jednoduchý. Tlumič 
prostě pracuje jen tehdy, když je to 
opravdu potřeba. 

Náš seriál o tlumičích se 
pomalu chýlí ke svému 
konci, tedy konci ve smyslu 
představení značek 
a jednotlivých systémů. 
Osvětlili jsme si vnitřní 
uspořádání tlumiče, 
systémy odpružení, 
tlumení, regulace odskoku 
i stlačení. Nicméně už 
na začátku jsme nastínili, 
že konstruktéři se neustále 
snaží vytvořit tlumič, který 
by sám uměl reagovat podle 
typu terénu.

Míru účinnosti lze nastavit 
modrým regulačním kolečkem 
na vrchu nádobky. U tlumiče 
s nádobkou na těle jde nasta-
vit téměř uzamčený mód až 
po měkký, kdy tlumič fungu-
je již při minimálních rázech. 
Model s oddělenou nádobkou, 
který je s ní spojen hadičkou, 
nabízí regulaci od výrazného 
přitvrzení kroku až po měk-
ký chod, plný lockout nemá. 
Důležité pro oba typy je to, že 
nádobka s inteligentním systé-
mem musí být co nejblíže ose 
zadního kola, aby dokázala 
reagovat na nárazy co nejpřes-
něji. Zatímco první model byl 
vytvořen speciálně pro kola 
Specialized Epic, druhý už lze 
namontovat takřka na jakýko-
liv stroj, protože hadička mezi 
nádobkou a tělem tlumiče na-
bízí mnohem větší variabilitu 
co do umístění v rámu, tedy 
pokud je výrobcem k tomu vy-
baven navářkou pro uchycení 
nádobky.

Protože se značka Specia-
lized začala více orientovat 
na vyladění harmonie pružících 

jednotek a svých rámů, došlo v roce 
2008 na vývoj vlastních tlumičů a vidlic. 
Tlumič Specialized AFR Shock využívá 
inteligentní řídicí jednotku FlowControl 
Brain, která je principiálně podobná 
původnímu systému Fox. Nádobka je 
umístěna buďto přímo na těle tlumiče, 
nebo externě, a s tlumičem spojena ha-
dičkou. Opět je nutností její umístění co 
nejblíže ose zadního náboje pro přes-
nou funkci. Na rovině drží jemně nasta-

vená vnitřní pružina průtokové ventily 
uzavřené, a tlumič je tak výrazně přitvr-
zen, po nájezdu do terénu opět dojde 
vlivem rázů od nerovností k pohybu zá-
važí uvnitř a otevření ventilů a průtoku 
oleje. Míru účinnosti a intenzity tohoto 
tlumení komprese lze nastavit regu-
lačním kolečkem systému Brain Fade 
na víčku nádobky.

Inteligentní tlumiče jsou, zdá se, vý-
sadou značky Specialized, ovšem je 
to jen další ze stádia dlouhého vývoje 
ke kvalitnímu odpružení. Například Fox 
letos představil speciální tlumiče pro te-
rénní automobily, kde je vnitřní tlumení 
komprese závislé na ventilu, citlivém 
na svoji pozici a rychlost pohybu uvnitř 
tlumiče. Ten by měl rozpoznat, zda auto 
jede po silnici či v terénu. Díky prolínání 
technologií z motokrosu, aut a cyklisti-
ky bychom se této vymoženosti mohli 

za pár let dočkat i na našich dvoukolých 
strojích. 

Jeden ze specialistů na motokroso-
vé odpružení, značka Ohlins, vyrobil 
v roce 2006 sjezdový tlumič Double 
Barrel, který izoluje tlumení odskoku 
od tlumení komprese. A navíc u obou 
tlumení umožňuje jejich regulaci pro 
nízko a vysoko rychlostní rázy. V princi-
pu sice nejde o inteligentní tlumič, kte-
rý sám rozpozná charakter terénu, ale 
o další cestu, jak zabránit nechtěnému 
pohybu oleje v momentech, kdy to ne-
ní žádoucí. Rozdělení nádobky na dvě 
a umístění dvou ventilů do každé, 
umožňuje precizní nastavení. Bohužel 
značka Ohlins a tento tlumič vyrobený 
pro Cane Creek nejsou v cyklistice pří-
liš rozšířené, takže se asi nedočkáme 
větší sériové produkce.

Snaha po dokonalosti v kopírování te-
rénu prostě vyžaduje neustálé inovace. 
A to je jen ku prospěchu všech vyznava-
čů terénu. Tímto se dostáváme ke konci 
našeho seriálu o tlumičích. Většinu sys-
témů jsme zmínili, funkce jsme osvětlili, 
zbývá jen nastínit, jak bychom se o tlu-
mič měli starat, a to si ukážeme příště. 
Tento poctivý dělník mezi rámem a zad-
ním kolem si totiž pozornost zaslouží.

(už)

Nové modely tlumičů AFR 
spoléhají na nádobku 
propojenou hadičkou. To 
umožňuje mnohem větší 
variabilitu umístění tlumiče 
v rámu, tedy pokud 
výrobce vytvoří úchyt pro 
řídicí jednotku u zadního 
kola.

TLUMIČE 7TLUMIČE 7

Původní tlumič AFR Pro Biky Specialized Epic má jednotku Flow Control Brain 
ještě na těle, nové modely už ji mají oddělenou a s hlavním tělem tlumiče spojenou 
hadičkou.

Starší model Fox Brain Lite na biku 
Specialized Epic disponuje nastavením 
šesti poloh intenzity odporu vůči nárazu. 
Regulace modrým kolečkem na spodku 
nádobky nabízí plně otevřený až výrazně 
přivřený mód.

Inteligence v odpružení

Na průřezu jednotkou Flow Control 
Brain je vidět řídicí jednotka zlaté 
barvy, což je vlastně pohyblivé 
závaží, které po nárazu otevře ventily 
průtoku oleje.

Řídicí 
jednotka 

Flow 
Control 
Brain

Pružina
jistící

ventily

Průtokové 
ventily
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Pro cyklistu je dotahovací moment 
stejně důležitý jako pro všech-
ny další, kdo používají sportovní 

vybavení se šroubovými spoji. Správně 
dotažený šroub totiž umožní nejen kva-
litní funkci ložisek v kluzných pouzdrech 
rámu, ale nepoškodí se ani spojení řídí-
tek s představcem nebo svěrná objímka 
klik na ose. Obzvláště v dnešní době, 
kdy se konstruktéři předhánějí v ubírání 
materiálu a snižování hmotnosti, přichází 

vzhledem k vypočítané pevnosti materi-
álu a určitému omezení ke slovu přesná 
hodnota dotažení šroubového spoje. 

Podívejme se ale nejprve, co vlastně 
dotahovací moment je, abychom si uvě-
domili, o čem to všechno je z hlediska 
fyziky.

Dotahovací moment (M) je síla v new-
tonech (N), kterou působíme na páku 
nebo rameno určité délky v metrech (m). 
Jestliže bychom měli metrovou tyč a za-
bereme na ni silou 10N, což je stejné, ja-
ko bychom na její konec pověsili závaží 
o hmotnosti 1kg, dotahovací moment 
je 10Nm. V dílně samozřejmě málokdy 
najdeme metrovou tyč s úchytem pro 
příslušný klíč, takže přeneseno na ra-
meno ráčny gola sady, které má zhruba 
třetinovou délku, stačí zabrat hmotnos-
tí 3 kg a jsme na stejném dotazovacím 
momentu (3  kg × 10 × 0,33  m = 10  Nm). 
Desítka v rovnici je hodnota gravitačního 
zrychlení, které působí na závaží směrem 
k zemi.

Pracovat s ráčnou a závažím v dílně 
ovšem není zrovna praktické, takže se 
pro zjištění správné síly dotažení používají 
speciální momentové klíče. Jsou v prove-
dení s ohybovou tyčí, torzní nebo ráčnové. 
K dostání jsou i digitální, kde se přesně 
zobrazuje aktuální dotahovací moment. 
Pro cyklistické dílny je vhodný ráčnový 
klíč, který má tvar klasické ráčny z gola 
sady, ovšem je vybaven speciálním klou-
bem hlavy na konci. Nastavením požado-
vaného dotahovacího momentu dojde při 
překročení síly ke cvaknutí a pohybu hlavy 
do strany. Není třeba se obávat, že by do-
šlo k protočení klíče následkem přepnutí 
na „volnoběh“, ruce omlácené o rám či 
řídítka nejsou žádoucí. Nevýhodou je ab-
sence informací o aktuálním dotahovacím 
momentu, mechanik prostě musí při dota-
hování čekat na cvaknutí hlavy, takže ta-

kový moment překvapení. Ovšem v praxi 
často nedocenitelný. 

Důležité je rozpětí momentových hod-
not klíče, protože v cyklistice se hraje 
na jiné momenty než u automobilů nebo 
motocyklů. Zatímco kliky na čtyřhranu 
se dotahovaly na krev, spoje vyžadující 
přesné dotažení mají hodnoty třeba už 
od 4Nm. Právě na tyto citlivé spoje je mo-
mentového klíče zapotřebí. Šroub a závit 
v karbonovém představci jsou totiž hod-
ně citlivou záležitostí a málokdy postačí 
dotáhnout je podle citu imbusem. Navíc 
i délka ramene imbusového klíče ovliv-
ňuje naši schopnost správně odhadnout 
potřebnou sílu. Krátký imbus vyžaduje 
velkou sílu, a tak si můžeme myslet, že 
vše je dotaženo dostatečně, a naopak 
profesionální imbusy s dlouhým tělem 
umožní zabírat a dotahovat mnohem ví-
ce, až se prostě závit vytrhne nebo dojde 
k jinému poškození materiálu.

Pro cyklistu je ideální vlastnit momento-
vý klíč v rozpětí od co nejnižších hodnot, 

třeba 2Nm až po hodnoty kolem 30Nm. 
Klíče na 100Nm už jsou určeny pro úplně 
jiné stroje, než je kolo. Některé starší klí-
če mají stupnici v kpm (kilopondmetr), to 
představuje 9,81 Nm, takže lze použít klid-
ně zmíněné číslo 10. Čím menší rozpětí 
hodnot klíče, tím citlivější by měl být. Ceny 
klíčů se pohybují zhruba od tisíce korun 
výše a udávané hodnoty samozřejmě ne-
lze brát stoprocentně. Vždy existuje určitá 
procentuální odchylka, která je ale nepatr-
ná a dotahování s „momenťákem“ je i tak 
diametrálně odlišné, co do přesnosti, proti 
dotažení pouhým klíčem. 

Zmínili jsme poškození závitu či materi-
álu při nevhodném dotahování. Stržení zá-
vitu má často za příčinu nikoli přílišnou do-
tahovací sílu, ale jeho špatný stav. Časté 
povolování či dotahování a také vniknutí 
nečistot dovnitř nebo křivě uchycený 
šroub, to jsou jedny z faktorů. Důležitá je 
i hloubka závitu, použitá slitina materiálu 
a také délka šroubu. Čím hlouběji v závi-
tu šroub je, tím jistější je spoj a naopak. 

Samozřejmě nelze mít šroub přesně až 
na konec závitu, to by znamenalo nemož-
nost dotažení napevno. Při dotahování 
momentovým klíčem hraje roli i stav zá-
vitu, zda je suchý nebo namazaný. Tento 
jev totiž může díky rozdílu v tření materiálů 
znamenat na dotahovacím momentu od-
chylku až dvacet procent.

Jestliže se nám povedlo přesto zá-
vit strhnout, řešením může být závitová 
vložka, v případě duralového dílu, nebo 
vyříznutí nového závitu pro silnější šroub. 
Hovoříme ovšem o duralu či oceli a sa-
mozřejmě o dostatečné mase materiálu, 
kdy je toto řešení z pevnostního hledis-
ka bezpečné. U lehkých a karbonových 
dílů pak obojí nepřipadá v úvahu, takže 
komponent budeme muset vyměnit. Sice 
existují speciální lepící tmely, v nichž lze 
vyříznout závit, ale po pravdě, naše bez-
pečí je mnohem cennější než opravený 
představec za několik tisíc. 

Lepší varianta následku přetažení 
šroubového spoje, než stržený závit, je 

ustřižená hlava šroubu. Zbývající část 
lze totiž ze závitu odstranit buďto spe-
ciálním vytahovákem, který se po navr-
tání do zbytku šroubu jednoduše díky 
protizávitu do něj zakousne, a šroub se 
tak povoluje. Případně lze celý zbytek 
šroubu odvrtat, ale to už je hodně přesná 
záležitost a hrozí poškození závitu či ma-
teriálu. Nicméně řešení to jsou, a pokud 
je provádí odborník, šance na záchranu 
komponentu je vysoká.

Dotahovací momenty jsou tedy oprav-
du důležitou součástí cyklistických kom-
ponentů a jejich spojení. Dokonce i zá-
kon nařizuje, že by měly být u důležitých 
spojů vyznačeny buďto na materiálu, 
nebo určitě v přiložených manuálech. 
Jde totiž především o bezpečí jezdce. 
Nicméně zkušený mechanik u běžných 
dílů většinou pozná podle citu, jak moc 
může zabrat. U speciálních kousků by 
ale vždy měl být momentový klíč příto-
men.

(už)

Osudové momentyDotahovací moment, 
někomu tato fyzikální 
veličina jasně říká, co to 
znamená, pro druhého 
to je něco naprosto 
zbytečného. A právě při 
montáži řídítek, klik nebo 
tlumičů se pozná rozdíl, 
jak kdo tuto veličinu a s ní 
spojené náležitosti ovládá.

Spojení karbonových řídítek a představce čtveřicí šroubů 
jasně nese označení maximálního dotahovacího momentu. 
Hrubší materiál ve spoji brání vzájemnému protočení obou 
dílů, takže by nemělo být třeba příliš přetahovat. Navíc 
obzvlášť karbon je na dotahovací momenty výrazně citlivý.

Správná síla je potřeba i k dotažení svěrné objímky levé kliky 
u modelu s integrovanou osou. Nedotažené šrouby můžou 
znamenat protočení kliky na ose a naopak přetažení může 
znamenat poškození závitu či utržení šroubů. Uvedením 
hodnot na komponentu se výrobce brání případným 
tahanicím při poškození dílu i jezdce.

Přesné dotažení šroubů na čepech zadní stavby znamená 
správný chod ložisek a dostatečnou životnost. Mnohem 
důležitější než dotahování na krev je totiž citlivé dotažení 
ve spojení s pojistným závitovým tmelem, který brání 
povolování šroubu.

I v záručních listech je zmínka o momentových hodnotách 
dotažení důležitých komponentů. Pro objímku sedlovky to 
platí zrovna tak jako pro řídítka. Výrobce tak chrání nejen 
sebe, ale hlavně uživatele jeho produktu.

Momentový klíč by 
měl mít vyznačenou 
stupnici rozpětí 
dotahovacích 
momentů, při jejichž 
překročení sepne 
pojistka a hlava klíče 
cvakne. Samozřejmostí 
je ráčnové provedení 
s přepínáním chodu 
mechanismu pro módy 
povolení a dotažení.
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Epická jízda
Jak jsme zmínili, hlavní novinkou jsou 

čtyři modely Epic, které budou nabíze-
ny pouze v karbonovém provedení, pro-
dukce duralových modelů byla z kapa-
citních důvodů omezena. Nejvýše po-

stavený Epic S Works Carbon Disc by 
měl vážit 9,4 kg a jeho základem je rám 
z materiálu FACT 10M. Samozřejmostí 
je vlastní vidlice Future Shock a inteli-
gentní tlumič Specialized AFR s odděle-
nou nádobkou blízko osy zadního kola. 
Kónická hlavová trubka nese ložisko 
1,5 dole a 1Q-i nahoře. 

Nové je hlavně ramínko přepákování 
k tlumiči, zadní stavba a umístění tlumiče 
do rámového trojúhelníku, což je nejvý-
raznější pozměněný prvek. Odpružení 
tak nezatěžuje zadní stavbu jednostran-
ně díky tlumiči na boku, ale je rovnoměr-
ně rozdělené jako u většiny celoodpru-
žených kol. Osazení klikami Specialized 
či koly Roval s přední karbonovou nábou 
Specialized a komponenty XTR a Avid 
Ultimate pak nabízí to nejlepší.

Níže postavený model disponuje stej-
ným odpružením, osazením Sram, ale 
hlavně materiálem rámu FACT 9M a du-
ralovou zadní stavbou. Nejlevnější verze 
pak sází na stejný zadní tlumič, ovšem 
vpředu pruží Rock Shox SID a osazení 
je v režii Shimano.

Legendární Stumpjumper získal pře-
pracovaný rám již v loňském roce, takže 
tvary jsou zachovány. Pouze karbon se 
dostal i do nižších pater nabídky, tak-
že kromě modelu S-Works z karbonu 
Fact 10M přibyla i levnější verze z ma-
teriálu Fact 9M. Zdvihy 120 mm zůsta-
ly u všech šesti modelů, pouze vlastní 
tlumiče AFR se infiltrují i na levnější 
modely. Devětadvacítková verze pak je 
na zdvihu 105 mm. 

Nové FSR XC 
Biky FSR XC jsou nově koncipovány 

podobně jako Stumpjumper, takže je-
jich rámy mají prohnutou spodní a sed-
lovou trubku, a hlavně svisle umístěný 
tlumič a nové ramínko přepákování. 
Zdvih povylezl na 120 mm, což z nich 

dělá velmi schopné stroje do každého 
terénu. Navíc tato kategorie patří mezi 
cenově dostupnější, takže si z čtveřice 
modelů vybere snad každý. Osazení 
začíná na sadě Deore XT a končí kom-
binací Deore/SLX. Tlumiče jsou od zna-
ček Fox a X-Fusion, vidlice pak Rock 
Shox Reba, Recon a Tora.

Vysokozdvihové biky Enduro se 
dočkaly přírůstku v podobě modelu 
Expert. Rámy i zdvihy 150 mm jsou za-
chovány, pouze přední odpružení je 
svěřeno značce Fox a vlastní vidlice 
Future Shock zůstala pouze modelu 
S-Works.

Levnější sourozenec endura, typ 
Pitch je stejně jako vloni na zdvihu 
150 mm a dvojice modelů dostala jen 
nový kabát. 

Freeride a DH
Dvojice freeridových modelů SX Trail 

se nese v duchu moderních stylů, tak-
že se nevyhnula výraznému ohýbání 
trubek. Rám dostal prohnutou spodní 

i horní trubku a nové prvky na přepáko-
vání a zadní stavbě. To by mělo přispět 
k lepší stabilitě a torzní tuhosti při do-
padech ze skoků. Zdvih 170 mm zůstal 
zachován, nové tvary ale dovolí lepší 
manévrování nad rámem. Nový je i dvojí 
průměr hlavové trubky, tedy 1,5 dole 
a klasika 1Q-i nahoře.

V duchu zprohýbání se nese i celá 
řada Bighit, čítající trojici modelů. Tyto 
cenově dostupné stroje mají jak nově 
tvarovaný rám, tak zadní stavbu a pře-
pákování k tlumiči. Zdvihy jsou 180 mm 
u dvou dražších a 160 mm u nejlevnější 
verze. 

Čtveřice sjezdových kol Demo se 
zdvihy 180 nebo 200 mm dostala jen 
nový kabát a přední odpružení přešlo 
od značky Marzocchi ke jménům Fox 
a Rock Shox. 

Pevná kola pro skokany na rámech 
P-Series mají nově u ocelových prove-
dení lehce zahnutou sedlovou trubkou. 
Přibyla jim trojice sourozenců s pří-
vlastkem AM, což jsou pevná enduro 

kola na duralových rámech, nabízející 
hravost a dobré ovládání při možnosti 
absolvovat na nich i celodenní vyjížďku.

Hardtaily
Nejoblíbenější v řadě Stumpjumper 

s pevným rámem vévodí model S-Works 
HT Carbon, s novým tvarem rámu 
s obloukovým prohnutím horní trubky. 
I dvě levnější karbonové verze nesou 
stejné prohnutí, duralové modely pak 
jsou ve znamení zahnutí spodní trubky 
u hlavy. Dva nejvýše postavené mode-
ly využívají služeb vidlice Specialized 
Future Shock s 90mm zdvihem. Pětice 
ostatních, včetně devětadvacítkové ver-
ze, pak spoléhá na značky Fox a Rock 
Shox. 

Střední kategorie Rockhopper dosta-
la jen nový designový kabát a většina 
detailů a komponentů je podobná loň-
ským verzím.

Nejlevnější řada Hardrock dostala 
do vínku přepracované rámy s prohnu-
tou horní a spodní trubkou, takže kola 

vypadají mnohem lehčeji a sportovněji. 
Geometrie byla posunuta blíže k spor-
tovnímu XC, takže šestice modelů na-
bídne mnohem svižnější a pohodlnější 
svezení než jejich předchůdci.

Dámské okénko
Fanynky Specializedu letos ma-

jí k dispozici typ Era FSR, což je Epic 
s dámskou geometrií, ve dvou kvali-
tativních variantách. Dále pak pevné 
provedení Era na duralovém rámu, opět 
ve dvou variantách.

Nejrozšířenější je řada Safire, což je 
dámský celoodpružený Stumpjumer 
ve čtyřech provedeních. Zdvih je totož-
ných 120 mm jako u pánské verze.

Tři biky Myka FSR jsou dámskou ver-
zí modelů FSR XC, stejný rám díky dám-

ské geometrii ovšem disponuje nižším 
zdvihem 100 mm. Sedmička pevných 
biků Myka nese oproti loňsku prohnutí 
horní a spodní trubky u všech verzí. 

Ženy se dočkaly i vlastní silničky 
Dolce s duralovým rámem a karbono-
vou zadní vestavbou, opět s lehkým 
prohnutím trubek. 

Silniční eskadra
Silniční kola získávají hlavně tužší 

a výkonnější rámy, což letošní Tarmac 
jen potvrzuje. Nové usazení ložiska 
v hlavové trubce by mělo přinést lepší 
ovládání. Jedenáctka nabízených mo-
delů se liší hlavně kombinací osazení 
sadami Shimano a Sram, typy převod-
níků nebo použitím vlastních klik u nej-
lepších modelů. 

Závodní řadu Tarmac doplňuje odol-
nější a více komfortní řada Roubaix, 
která se soustředí hlavně na výraznou 
absorpci rázů. Všechny modely mají 
karbonový rám, tlumicí vložky Zertz jsou 
samozřejmostí. Došlo ke kvalitativnímu 
posunu materiálu rámů, takže všechny 
verze, krom nejlepší, mají o jeden stu-
peň lepší FACT karbon než vloni.

V nabídce jsou i sportovní silničky 
Allez na duralových rámech a trojice 
modelů v novém kabátu je osazena sa-
dami Sora, Tiagra a 105. V nabídce je 
i rámová sada časovkářského speciálu 
Transition.

Nabídka značky zahrnuje samozřej-
mě i řadu krosových a fitness kol. Pestrá 
je paleta modelů pro BMX či freestyle, 
nebo kola Globe pro jízdu ve městě. 
Široká je i paleta dětských kol na du-
ralových rámech, která jsou designově 
velmi zdařilá. Specialized tedy rozhod-
ně nelenil, a pro tento rok díky všem 
inovacím připravil opět pestrou a velmi 
výkonnou kolekci.

(už)

Specialized 2009Specialized 2009
SX Trail I

Stumpjumper Marathon CarbonBig Hit FSR III

FSR XC Expert

Epic Expert Carbon

P2 All Mountain

Značka Specialized 
způsobila v loňském 
roce rozruch hlavně 
představením zcela 
přepracovaného modelu 
Epic pro letošní rok. 
Inovace a Specialized, 
to je takřka nerozlučné 
spojení, takže se 
podíváme, co všechno 
Mike Sinyard a jeho 
vývojáři připravili 
na letošní sezonu.

Dolce



C
yk

lo
se

rv
is

 6
 /  
2
0
0
9

9

w
w

w
.c

y
k
l.
c
z

 –
 a

b
s
o

lu
tn

ě
 o

n
li
n

e
 p

o
k
e
c
 o

 k
o

le
c
h

Model Virtue One je v nabídce 
celoodpružených strojů Felt 
zastáncem klasicky řešeného 

virtuálního zavěšení zadní stavby. Tedy 
alespoň v podání této značky, která po-
užívá vlastní systém zavěšení Equilink.

Equivalent virtuálu
Zatímco sourozenci Redemption 

a Compulsion s vyššími zdvihy mají 
vzadu u patek o jeden čep navíc, model 
Virtue má celou zadní stavbu pevnou. 
A ne ledajakou, řetězové i sedlové vzpě-
ry jsou totiž z karbonu, který je napleten 
až těsně k duralovým patkám a hornímu 
duralovému dílci s čepem vahadla. 

Ačkoli se na první pohled zdá, že 
zadní trojúhelník musí zákonitě ně-
kde pružit, jeho zavěšení na ramínku 
za středovou spojkou toto naprosto vy-
ruší. Vahadlo přepákování k tlumiči je 
navíc spojeno se spodním ramínkem 
táhlem Equilink, takže obě pracují 
synchronně. Zní to sice složitě, ale 
v praxi to funguje na výbornou. K ce-
lému tomuto systému s množstvím čepů 

pak přísluší přední rámový trojúhelník 
z duralu řady 7005 s dvojitým zeslabe-
ním stěny hydroformingem upravených 
trubek. Ty nesou kruhový profil s tvaro-
vanými výztuhami u hlavy a zpevňujícím 
profilem u sedlovky. Sedlová trubka je 
v půlce lomená a nese žebrované ra-
meno, pod kterým pokračuje až ke stře-
dovému pouzdru. Nicméně rezerva pro 
dostatečné zasunutí sedlovky zde je. 
Žebrovaný díl nese čep otáčení vahad-
la k tlumiči, které na svém prodloužení 
nese zároveň horní díl táhla Equilink. 
Prostě jedna specialita za druhou, v tom 
je kouzlo tohoto stroje se zdvihem 130 
milimetrů na obou kolech.

Vyladěné chování
Bike svojí geometrií patří k delším 

strojům, takže jezdec je trochu více na-
tažený. Posed na pomezí XC a enduro 
stylu tak díky delší vzdálenosti mezi 
sedlem a řídítky nabídne trochu spor-
tovnější charakteristiku. Bike působí 
delším a stabilním dojem, takže nejde 
o přehnaně obratný stroj. Jeho vyvá-

žené jízdní vlastnosti jej předurčují 
spíše ke svižnější jízdě na delší tratě 
než k dovádění mezi stromy na úz-
kých pěšinách. 

Tomu odpovídá i chování kola v za-
táčkách. Díky vyšší pozici těžiště je tře-
ba jej v ostrých vracečkách trochu více 
pobídnout a naklopit, aby byla změna 
směru rychlejší. Naproti tomu vysoká 
rychlost ve sjezdech není překážkou, 
protože bike dobře drží stopu a nejan-
kovatí. Na dlouhé tratě maratonů tedy 
tento bike bude mnohem vhodnější než 
na ostré XC, byť je jeho výkon díky tu-
hému rámu a kultivovanému odpružení 
na vysoké úrovni.

Právě odpružení z něj dělá dobře fun-
gující kousek. Vahou jezdce se bike sice 
lehce zhoupne, ovšem záběr do pedálů 
znamená také okamžitou reakci zadní 
stavby proti tahu řetězu. Rozjezd ze sed-
la je tedy ve znamení výrazného odpo-
ru odpružení vůči pohupování. V sedle 
pak bike jede velmi slušně s jen mírným 
pohupováním v rytmu šlapání. Jakmile 
ale přijde ke slovu stoupání a výrazněj-

ší záběr do pedálů, zadní stavba opět 
přituhne. Ve výjezdu jsme se zapnu-
tým propedalem pocítili jen minimální 
rozdíl proti otevřenému módu. Systém 
odpružení tedy rozhodně nepatří mezi 
ty závislé na přednastavených kom-
presních vlastnostech tlumičů. Pouze 
v ostřejších stoupáních byla znatelná 
tendence kola jít na zadní díky vyššímu 
těžišti. I přes delší geometrii rámu prostě 
bike nemá tak výrazné vrchařské ambi-
ce, jak by se zprvu díky posedu zdálo.

Torzní tuhost celého kola je na vý-
borné úrovni díky masivnímu přednímu 
trojúhelníku. Zadní karbonová stavba je 
rovněž tuhá, nepatrný průhyb je znatel-
ný jen v oblasti čepů a vahadla. V těž-
ším terénu přijde celý zdvih ke slovu jen 
při dopadech ze skoků nebo na hodně 

velkých nerovnostech, zbytečné zano-
ření se nekoná. 

Tlumič Fox byl s vidlicí Rock Shox 
ve funkční rovnováze, takže jsme nemě-
li pocit, že by předek pokulhával za zad-
kem či naopak. Vše fungovalo ve vzá-
jemné harmonii ke spokojenosti jezdce.

Komponenty XT nabídly precizní funk-
ci, takže jim nelze nic vytknout. Sedlo Felt 
Facade sice nebylo tak pohodlné, jak by-
chom na delší vyjížďku chtěli, ale to je to 
nejmenší. Pláště Vredestein patřily mezi 
rychlejší univerzály, které jezdce nezkla-
mou rozumným valivým odporem a sluš-
ným držením na suchém terénu. Na blátě 
ovšem už tolik jistoty nenabízely.

Na dlouhé cesty
Felt Virtue One je bikem ideálním 

na dlouhé vyjížďky těžším terénem v os-
třejším tempu. Vyladěné odpružení totiž 
jezdce rozhodně nezklame. 

Virtue OneVirtue OneVirtue OneVirtue One
FELTFELT

Technická specifikace:
Rám: Alu 7005, DB, 130 mm
Tlumič: Fox RP 23
Vidlice:  Rock Shox Revelation 409 

U-Turn 130 mm
Kliky: Shimano Deore XT
Brzdy: Shimano Deore XT
Řazení: Shimano Deore XT
Přehazovačka: Shimano Deore XT
Přesmykač: Shimano Deore XT
Kola: Shimano Deore XT
Pláště: Vredestein
Sedlo: Felt Farade Race
Sedlovka: Felt  
Představec: Felt
Řídítka: Felt
Hmotnost: 11,85 kg
Cena: 89 990 Kč

chod odpružení, tuhý rám, stabilita

línější v zatáčkách

160 m
m

1142 mm

69,8°

435 mm

73,5°

546 m
m

605 mmVelikost XL (21,5)

630 mm

superlite
nejlehčí i v těžkém terénu

Modely top série vstupují do svého čtvrtého modelového 
roku. Letos nově s celokarbonovými rámy u tří 
nejvyšších modelů a v originálním tříbarevném designu.

Za jejich názvy stojí čísla, která vyjadřují váhu každého 
stroje. A váha je rozhodující výsledek konstrukčního 
snažení. Platí rovnice - čím lehčí bike, tím je použitý 
materiál kvalitnější. A nízké váhy jsou to, čím si vás 
můžeme získat. Začínáme na 8.990!

10.300
cena  46 199 Kč
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PŘIJĎTE SE PODÍVAT DO NAŠÍ NOVĚ OTEVŘENÉ 
PRODEJNY BIKE GALLERY
ADRESA: KLADENSKÁ 19, PRAHA 6
TELEFON: 777 681 550

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

Jejich rozhodování nebude lehké, pro-
tože oba rámy patří ve své kategorii 
ke špičce a pevný O.Nine dokonce má 

vážit ve velikosti M neuvěřitelných 930 gra-
mů (jeho představení jsme uveřejnili v minu-
lém čísle Cykloservisu). Nutno podotknout, 
že ačkoliv se řešení otázky zdá velmi snad-
ným a mnozí závodníci by se bez mrknutí 
oka přiklonili k lehčí variantě bez zadního 
odpružení, realita není tak prozaická. Že by 
celoodpružené kolo mohlo být rychlejší než 
o kilo lehčí stroj s pevným rámem? Ano i ne. 
Záleží na povrchu trati závodu, převýšení i je-
ho délce.

O.Nine versus Ninety Six
Na presscampu firmy Merida na Mallorce 

jsme dostali k celodennímu testování obě ko-
la, která byla osazena totožnými komponen-

ty, a rozdíl byl pouze v rámech. Pevný O.Nine 
ve velikosti M vážil rovných 9 kilo, odpružený 
Ninety Six se zdvihem 96 mm pak ve stejné 
velikosti 10,1 kg. Rozdíl mezi oběma koly tak 
činil 1,1 kg.

Stroje byly osazeny vidlicemi Manitou R7 
MRD o zdvihu 100 mm s lockoutem z řídítek, 
sadou Sram X.0 s otočným řazením, brzdami 
Avid Elixir CR, karbonovým kokpitem i klikami 
od FSA a náboji DT Swiss s ráfky Alex a pláš-
ti Maxxis. Oba rámy mají středové pouzdro 
zvětšeno pro střed BB30, který pojme dura-
lovou osu většího průměru, takže tuhost rá-
mů byla v této partii oproti předchůdcům asi 
o třetinu vyšší. Odpružená devadesát šestka 
měla navíc zamykatelný tlumič DT Swiss 
XRC, karbonové vahadlo a pár čepů. Jinak se 
tedy jednalo o prakticky totožná kola. Tlumič 
díky ovladači na řídítkách pracuje ve dvou 

Pevňáka nebo fulla?

režimech – otevřeném a plně zavřeném. To 
vyhovuje silovým nástupům ze sedla, neboť 
rám se chová skoro stejně, jako pevný.

V terénu
Po nahuštění totožného tlaku do pneu-

matik jsme se vydali na testovací okruh, kde 
nechyběly jak prudké výjezdy s velmi nesta-
bilním kamenitým povrchem, tak ani celkem 
náročné sjezdy obdobným terénem.

Pevný rám O. Nine se jevil velmi tuhým do-
jmem, pod záběrem se projevila skvělá tuhost 
a záběr byl prakticky absolutní i díky minimál-
ní hmotnosti kola. Ve sjezdu byla nula devítka 
celkem dobře ovladatelná, merida má své 
geometrie odladěné na maximum. Ačkoliv 
na rámu už není nápis FLX, slibující u starších 
provedení karbonových rámů dostatečnou 
pružnost zadní stavby, ani u O.Nine komfort 
nechybí. Pohodlí má na svědomí velmi tenká 
sedlová trubka, která sedícímu jezdci poskyt-
ne díky pružnosti materiálu určitý stupeň ab-
sorpce rázů od terénu. 

Problém se projevil pouze v rozbitém te-
rénu, kdy zadní kolo hodně poskakovalo 
po kamenech a jezdci neprominulo prakticky 
nic. Po zdolání náročného sjezdu byla znát 
mnohem větší nepohoda, jezdec se musel ja-
koby „oklepat“, než se mohl vydat do dalších 
pasáží. Ten samý problém nastal při výjez-
du těžkých terénních pasáží, kdy uprostřed 
prudkého stoupání ležela hrbolatá kamenná 
plotna. Pokud měl jezdec dost práce se zdo-
láním sklonu v rychlém tempu, pak mu tvrdý 
zadek ještě přitížil. Mnozí účastníci kempu 

v těchto pasážích dokonce z kol slézali a ne-
dokázali nejprudší pasáže zdolat. 

V takovém případě bylo velkou výhrou 
odpružení pod zadkem, které citlivě přitlačí 
zadní kolo k povrchu a nedovolí zadnímu ko-
lu na překážkách poskakovat, takže záběr je 
mnohem plynulejší. Skvělým tahem je použití 
dálkového ovladače tlumiče na řídítkách, ne-
boť v ploché části výjezdu se dá jet se zablo-
kovaným tlumičem a soustředit se na záběr. 
Teprve chvilku před vjezdem do kamenité 
pasáže jsme tlumič otevřeli a hle – kolo zís-
kalo na zcela nesrovnatelné stoupavosti. 
Odpružení v takovém terénu nevadí, ba na-
opak zabírá mnohem lépe a jezdec se může 
soustředit hlavně na tempo šlapání, výběr 
stopy za něj částečně vyřeší kolo samo. 

Jakmile jsme pasáž zdolali – dokonce i za-
rytí hardtailisti v tomto terénu museli uznat, že 
devadesát šestka si vedla ve výjezdu lépe, než 
pevný O.Nine – stačilo opět využít plnou blo-
kaci a ostrým tempem pokračovat kupředu. 

O schopnostech celoodpruženého kola 
v rozbitém sjezdu asi není potřeba se roze-
pisovat, tam prostě pevný stroj ztrácí na celé 
čáře. 

Co nás ale na devadesát šestce bavilo nej-
víc, jsou výskoky do výšky, přeskoky přes vel-
ké kameny a klády či na vyšší terénní zlomy. 
Výtečná hmotnost kola s relativně krátkou 
zadní stavbou délky 425 mm se totiž projevila 
na zcela bezkonkurenční ovladatelnosti, kdy 
zvednutí na zadní kolo či výskok bylo nesku-
tečně snadné. Dokonce jsme si v jednom pří-
mořském městečku užívali trošku streetové-

ho dovádění na zídkách (krátké video je mož-
né shlédnout na našich stránkách cykl.cz). 

Kilogramový rozdíl hmotností je trochu 
znát na ovladatelnosti kol, ale jeho význam se 
projeví spíš až po absolvování několika hodin 
jízdy a vyčerpání jezdce, kdy třeba na konci 
pětihodinového maratonu už je znát každé 
to kilo. Ale na druhou stranu jízda na celood-
pruženém kole, u něhož si pružení zapneme 
pouze ve chvíli, kdy je to potřeba, se jezdci 
odmění oddálením únavy z nepříjemných rázů 
do těla. Takže opět se lze přiklonit k celopéru.

Verdikt?
Podle výše uvedených důvodů to vypadá, 

že pevné horské kolo dnes v době uzavíra-
telných či inteligentních tlumičů nemá vůbec 
smysl. Ovšem stále ještě existuje spousta zá-
vodních tratí, které mají s horským bikingem 
pramálo společného a spíš jsou to silničářské 
prověrky na šotolině a prašných širokých ces-
tách. Tam pak nemá žádný smysl jet na kole 
celoodpruženém, neboť by se jezdec jen zby-
tečně táhl s kilem hmotnosti navíc. Ovšem 
na maratonech, zvláště těch náročných, či 
na těžkých XC okruzích, má celoodpružené 
kolo takových kvalit, jako je právě Ninety Six, 
zcela právoplatné místo. 

Je tedy na každém jezdci, jak je zdatný, 
jaké závody vyhledává a podle toho by si měl 
vybrat svůj stroj. Pokud bude hmotnostní roz-
díl mezi oběma koly minimální a tlumič bude 
možné snadno přitvrdit či zcela zablokovat, 
nemá cenu setrvávat u pevného rámu. 

(mig)

Tuhle složitou otázku budou asi řešit před každým 
závodem ti jezdci, kteří mají k dispozici obě kola. Třeba 
závodníci z týmu Multivan Merida si mohou vybírat mezi 
již osvědčeným celopérem Merida Ninety Six a novým 
pevným kolem O.Nine.

Celoodpružené kolo dominuje nejen v náročných sjezdech, ale i v technických výjezdech

Ninety Six

O.Nine
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Jejich využití od jara do podzimu odpovídá 
střih s nepříliš dlouhým překrytím zápěstí 
a tenčí použitý materiál.

Dlaň je kompletně ušita ze syntetické ků-
že Amara a využívá jemné perforace ve svém 
středu a zespodu prstů. Palec, ukazovák a pro-
středník jsou vybaveny protiskluzovým potis-
kem. Polstrované partie působí na pohled dost 
ostře řezanými rysy, v reálu však výborně roz-
kládají tlak mezi dlaní a gripem. Kromě toho 
navyšuje polstrování s gelovou výplní životnost 
dlaně a zdvojení materiálu nechybí ani v partii 
mezi palcem a ukazovákem. Zpracování dlaně 
je skutečně bezchybné a v praxi zamezuje pře-
devším tlaku na nervová zakončení na malíkové 
straně dlaně.

Hřbet rukavice využívá dvojí provedení lycry. 
Sešití ze čtveřice podélných panelů je zde spíš 
designovou než praktickou záležitostí. Vrchní díl 
palce je pokryt velice jemným semišem, klasic-
kému froté, zdá se, už pomalu u špičkových ru-
kavic odzvonilo. Pásek se suchým zipem se tváří 
docela titěrně, citlivost prstů v rukavicích je však 
natolik dobrá, že je zapínání bezproblémové.

Rukavice Specialized BG Gel Long nás pře-
svědčily jak svým střihem, který dokonale kopí-
ruje ruku, tak i tvarovým přizpůsobením, a pře-
devším nadstandardním provedením dlaně. 
Jejich cena je 1090 korun. Kromě černo-červe-
né varianty je v nabídce také modro-bílé a čer-
no-bílé provedení.

(kad)

BG Gel Long
Dlouhoprsté rukavice 
Specialized BG Gel Long ocení 
především jezdci vyžadující 
maximální komfort. Bohaté 
gelové výstelky dlaně dělají 
z tohoto modelu nejpohodlnější 
rukavice značky Specialized.

střih, provedení dlaně

cena

Pro rok 2009 jsme do něj opět vybrali ty nej-
zajímavější značky na našem trhu. Je v něm 
umístěno 46 značek, které nabízí více jak 

2700 modelů kol. Výběr v našem katalogu je te-
dy více než dostatečný pro každého nenáročného 
i náročného potenciálního zákazníka.

Náš katalog má také nejpodrobnější rozčlenění 
kol podle kategorií. Naleznete jich zde 28(!) od nej-
obvyklejších a nejžádanějších horských pouze 
s přední odpruženou vidlicí, silniční, celoodpružená 
a trekkingová až po méně obvyklá lehokola, elek-
trokola, freestylová atd. Každý si opravdu vybere.

Při tvorbě katalogu jsme dbali především na to, 
aby prostředí katalogu bylo pro uživatele velmi 
přívětivé, nenáročné, jednoduché a jednoznačné. 

Nechtěli jsme vytvořit katalog, ve kterém by se 
návštěvník ztrácel a který by ho obtěžoval příliš-
nou náročností na výběr. Většina lidí dnes chce 
jednoduchost a rychlost informace. To náš katalog 
rozhodně splňuje. Můžete si zde vybrat kolo pře-
devším podle značky a podle kategorie použití. To 
jsou nejzákladnější kritéria výběru kola. Následuje 
seřazení příslušného výběru podle ceny, neboť ce-
na je jedním z určujících faktorů výběru. Potom již 
jen na příslušné kolo kliknete, a buď si jeho para-
metry prohlédnete, nebo vytisknete. Můžete také 
listovat fotografiemi. Zkrátka, vše opravdu velmi 
rychlé a jednoduché. Žádné ztrácení se ve změ-
ti příkazů. Fotografie v dostatečné velikosti vám 
opravdu ukážou skoro vše, co kolo nabízí.

Největší katalog kol
Víte, kde naleznete největší počet kol z domácí nabídky 
na našem trhu? Jednoznačně na internetových stránkách 
našeho časopisu Cykloservis www.cykl.cz.
Mít dokonalý přehled při výběru nového jízdního kola je 
základní podmínkou k úspěšnému nákupu. A náš katalog vám 
již čtvrtým rokem nabízí ten nejdokonalejší servis.

A pokud chcete o značce více informací, klikně-
te si u každého kola na www odkaz na příslušného 
dovozce nebo výrobce.

Značky kol v katalogu 
Cykloservisu na www.cykl.cz:
4EVER, Acstar, Amulet, Apache, Author, Azub, 
Cannondale, CTM, Dahon, Dema, Dirtparade, 
Express by Hercules, Felt, Galaxy, Ghost, Giant, 
GT, Haibike, Haro Bikes, Hercules, Iron Horse, 
Kenzel, Kona, Leader Fox, Liberty, Marin, Mayo, 
Merida, Mongoose, Monkey Bikes, Niner, NS 
Bikes, Pell’s, Pinarello, Premium BMX, RB, Rock 
Machine, Rocky Mountain, Santa Cruz, Schwinn, 
Šírer, Specialized, Tomac, Vautron, Wheeler, Yeti

Počty kol v katalogu 
podle použití
Horské kolo
pouze s odpruženou vidlicí: 614 modelů kol
Celoodpružené horské kolo: 200
Silniční kolo: 320
Trekkingové a krosové: 550
Dětské kolo: 300
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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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PRODEJ   SERVIS
TESTOVACÍ CENTRUM

 jízdní kola 

 cyklistické pláště 

 cyklistická sedla 

 pedály 

 světla 

 zapůjčení  přepravních kufrů
 SLEVY CYKLISTICKÉHO OBLEČENÍ JARO/PODZIM 

Z MATERIÁLŮ WINDSTOPPER®, GORE-TEX® A ROUBAIX

Praha - Hostivice
Logisticky park Tulipán

 15 minut autem z Malostranské a Anděla
 stará Karlovarská vypadovka    300 m dálniční okruh

 bezproblémové parkování    splátkovy prodej
t) 235 311 888   i) www.progresscycle.cz

Po - Pá 10:00 - 18:30   Čt 10:00 - 19:30   So 8:30 - 13:00

Doba karbonová postihla i slovenskou 
značku Kenzel a její nejvýše posta-
vený model Race. Ovšem ne vždy je 

vše tak jak vypadá, takže pod apartním kar-
bonovým kabátem se skrývá duralový základ 
rámu.

Carbon Matrix
Základem rámu je dural, který je díky peč-

livě přebroušeným svarům a přetažení kar-
bonovou pleteninou na první pohled místy 
takřka k nerozeznání od čistě karbonových 
kousků. Partie kolem hlavové trubky mají ply-
nulé přechody jednotlivých trubek, vše půso-
bí dojmem karbonového monokoku. Spodní 
trubka sází na vejčitý profil s nepatrným roz-
šířením u středového pouzdra, horní pak vy-
znává čistý kruh. Sedlové vzpěry zadní stavby 
nesou esovité prohnutí, stejně jako řetězové 
vzpěry. Ty mají více elipsovitý tvar pro vyšší 
tuhost. Plynulý přechod u sedlové trubky opět 
budí dojem čistého karbonu. Vedení hadičky 
a bowdenů pod horní trubkou jen dokresluje 
celkovou čistotu a plynulost tvarů. Zadní pat-
ky mají klasický tvar, žádné napojení vzpěr 
čepem à la karbon se nekoná.

Ačkoli je základem rámu dural, použil vý-
robce sedlovou objímku s kloubem pro lepší 

rozložení tlaku kvůli karbono-
vé sedlovce. Sedlovka FSA 
měla při jízdě výrazný podíl 
na celkovém komfortu. Z kar-
bonu jsou od FSA i řídítka 
a představec.  

Spolehlivý rychlík
Vzhledem k osazení je ko-

lo určeno pro sportovní a zá-
vodní nasazení. Po nased-
nutí se ale jezdec necítí jako 
za kokpitem stoprocentního závodního stroje, 
ale naopak získá poměrně rozumný kompro-
mis mezi komfortní a sportovní pozicí. Posed 
je velmi dobře zvoleným univerzálem, tak-
že bude vyhovovat jak závodníkům, kteří 
můžou ubrat podložky pod představcem, 
tak jezdcům delších tratí, kteří mají rádi 
dostatek pohodlí. Díky kratší horní trubce 
není jezdec příliš natažený nad řídítka, takže 
ovládání kola je nastaveno na příjemný mód.

Bike hbitě reaguje na záběr do pedálů 
a ochotně zrychluje. Tuhost rámu je na vyš-
ší hodnotě, ale není to žádný tvrdý extrém. 
Nepatrný průhyb je při silové jízdě ze sedla 
lehce znatelný. Ochotu zrychlovat nesabo-
tuje ani vidlice SR Suntour Axon, která patří 

mezi tužší konstrukce. Její 
vzduchová pružina nabíd-
la poměrně jemný a citlivý 
chod i z kraje zdvihu. Větší 
nerovnosti taktéž sezobala, 
takže celkový výkon kola roz-
hodně nijak neomezuje, spí-
še naopak. Možnost zamčení 
z řídítek přišla na silnici vhod, 
pouze kombinace dual pák 
s ovladačem lockoutu neu-
možnila jeho výraznější po-

sunutí ke gripům, takže byl hůře dostupný.
Ovládání kola v terénu potěší určitě začáteč-

níky, protože bike není vrtkavý, ale nabízí stabil-
ní ovládání a jisté držení směru ve vyšších rych-
lostech. Přesto není problém na něm ostřeji 
zatočit nebo se proplétat po lesní pěšině, obojí 
zvládá ve vyvážené míře. Sjezdy jsou o stabil-
ním projevu, prudké pasáže díky vyšší pozici 
řídítek nenutí jezdce jít tak výrazně za sedlo. 
Díky geometrii rámu a kratší horní trubce ale 
není s přesunutím těžiště v krajních případech 
problém. Do prudkých stoupání jsme nebyli 
nuceni nijak výrazně nalehnout na řídítka, bike 
totiž neprojevoval tendenci stavět se na zadní. 
Vyvážené chování v obou směrech je tedy roz-
hodně devízou tohoto stroje.

Co se týče komfortu, je rám spíše tuž-
ší, takže příliš mnoho vibrací neabsorbu-
je. Bohatě to ale kompenzuje karbonová 
sedlovka, která nám opět ukázala, jak moc 
dokáže tento materiál zpříjemnit vyjížďku. 
Totéž platí o sedlu WTB, které patří mezi po-
hodlnější a dobře padnoucí kousky.

Pláště Schwalbe v rozdílné šíři ukázaly 
svým členitým vzorkem, že jsou slušnými 
univerzály do každého terénu. Na silnici ne-
měly velký odpor a v terénu se držely jak 
pod brzděním, tak ve výrazném náklonu. 
Na blátě je to také solidní pomocník, ovšem 
v hustší konzistenci se dokáží trochu zaná-
šet. Přední v šíři 1,8 slušně krájí terén, ale 
nabízí trochu slabší tlumicí schopnosti, kte-

ré kompenzuje vidlice. Zadní v šíři 2,1 pak 
je mnohem lepším zachráncem jezdcova 
pohodlí. 

Komponenty sady XT nemají nic k vytčení, 
jejich funkce byla spolehlivá. Snad jen dual 
páky patří mezi méně oblíbenou variantu řa-
zení, ale to už je věc vkusu. Výkon brzd spolu 
s dobrým vzorkem nabídl jistotu.

Nevěřícím 
Kenzel Race je bikem pro všechny, kdo 

touží po kole z karbonu, ale zároveň mu příliš 
nevěří. Kombinace dural karbon zde sice ne-
nabídne vlastnosti karbonových monokoků, 
ale karbonový vzhled rozhodně nevypadá 
zle. 

RaceRaceRaceRace
KENZELKENZEL

Technická specifikace:
Rám: Carbon Matrix
Vidlice: SR Suntour Axon RLD
Kliky: Shimano Deore XT
Brzdy: Shimano Deore XT
Řazení:  Shimano Deore XT 

Dual Control
Přehazovačka: Shimano Deore XT
Přesmykač: Shimano Deore XT 
Náboje: Shimano Deore XT
Ráfky: Mach1 MX Disc
Pláště:  Schwalbe Nobby Nic 1,85 

Racing Ralph 2,1
Sedlo: WTB Rocket V
Sedlovka: FSA Carbon Pro
Řídítka: FSA Karbon Pro
Představec: FSA OS 190
Hmotnost: 10,88 kg
Cena: 41 290 Kč

ovládání, jízdní projev, posed

dostupnost lockoutu

130 m
m

1050 mm

70,5°

420 mm

73,5°

480 m
m

540 mmVelikost 19

565 mm
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Značka Fulcrum představila nový 

základní model svých bikových za-
pletených kol. Nese název Red Metal 
10. Tato kola by měla nabídnout dob-
rý poměr mezi hmotností a pevností. 
Výrobce je předurčil jako „kola pro 
každodenní trénink a pro OEM mon-
táž.“ Jako u ostatních modelů značky 
je i zde použito zapletení 2:1, které zvy-
šuje tuhost v krutu a zlepšuje rozložení 
sil na ráfek. Výrazným prvkem kol jsou 
nové mohutné náboje s průmyslovými 
ložisky. Vpředu i vzadu je napleteno 
shodně 24 drátů. Hmotnost páru je 
1955 gramů a cena by se v přepočtu 
měla pohybovat okolo pěti tisíc korun.

Německá značka Bionicon se ne-
ustále rozrůstá a prosazuje. Její biky 
disponují možností přepouštění vzdu-
chu mezi oběma pružícími jednotkami, 
čímž dochází ke změně zdvihu a hlavně 
změně geometrie rámu. Celý systém 
je určen pro snadnější výjezdy v sedle, 
kdy se lze na takřka sjezdovém kole 
dostat na vrchol kopce. Tam se přepuš-
těním vzduchu mezi nástavcem tlumiče 
a přední vidlicí stane z kola opět plno-
hodnotný sjezďák. Bionicon teď pro 
podporu prodeje otevřel spolu s firmou 
Zero G Cycles své nové testovací a pro-
dejní centrum v anglickém Bristolu. 
Jezdci pohybující se po silnici vlevo teď 
budou moci ve Spojeném Království ve-
sele měnit zdvihy a geometrie. Vypůjčit 
si budou moci jak XC stroje, tak enduro 
nebo sjezdové mašiny.

Krize nekrize, v Jihoafrické republice 
vznikl nový bikový tým DCM Chrome, 
který bude v této sezóně sedlat kola 
Cannondale Taurine SL s výplety DT 
Swiss. Zajímavostí je, že tým se skládá 

hlavně z mladých jezdců, jejichž jmé-
na ještě nejsou tak známá. Z desítky 
jezdců je jen jeden černé pleti, tak-
že ačkoli jde o tým z Afriky, dominují 
v tomto sportu opět potomci Evropanů. 
Nicméně zbývající dvě místa obsadily 
ženy a nutno uznat, že týmu rozhod-
ně neudělají ostudu, alespoň ne svým 
vzhledem. Obě děvčata by tomuto tý-
mu mohli závidět i mnohem známější 
celky.

Frézaři od Hope zase nelenili a pro 
novou sezónu připravili další lahůdkově 
opracované kousky v různých barev-
ných provedeních. Kromě hlavových 
složení a tradičních brzd přibylo i stře-
dové složení pro kliky s integrovanou 
osou. U Hope si jsou vědomi nízké 
životnosti ložisek tohoto středového 
složení od některých výrobců, takže 
budou nabízet provedení jak s ocelový-
mi, tak s keramickými kuličkami ložisek. 
Životnost obou provedení by údajně 
měla být výrazně vyšší a samozřejmostí 
je několik barevných provedení, takže 
případní ladiči si budou moci udělat 
radost i tímto dílem v jejich oblíbené 
barvě.

Město Praha si nechalo udělat 
průzkum cyklistiky na svém území. 
Společnost Gfk se zhruba u tisícov-
ky dotazovaných snažila zjistit, jak se 
pohybují po Praze, zda jezdí na kole, 
jestli by jezdili více, kdyby byl provoz 
bezpečnější, jaké mají kolo a podob-
ně. Pozitivním výsledkem je, že oproti 
roku 2002 počet cyklistů vzrostl a zvýšil 
se i počet kol na domácnost. Celkem 
je v Praze asi 244 tisíc cyklistů, z nichž 
polovina jezdí pravidelně. Průměrný je-
dinec má kolem třiceti let a používá hor-
ské kolo. Doufejme tedy, že nenastane 
den, kdy se všichni pražští cyklisté se-
jdou na hromadné vyjížďce…

Stejně jako loni bude mít i letos cyk-
listická veřejnost možnost si zdarma 
otestovat některé z více jak 80 špičko-
vých testovacích kol. Jedna z největších 
testovacích akcí v České republice 
proběhne opět ve Ski a Bike Centru 
Radotín. Užijete si zde vyjížďku v bi-
kovém ráji Karlštejnska a budete si 
moct vyzkoušet nejnovější modely kol 
značek Specialized, Trek, Gary Fisher 
a Kona. Termíny testovacích víkendů 
jsou 10. 4. až 13. 4., 22. 5. až 24. 5. 
a 19. 6. až 21. 6. 2009. Více informací 
včetně seznamu kol najdete na www.
kola-radotin.cz/testcentrum. Možné je 
i kola předem rezervovat na rezerva-
ce@skiservis.cz nebo tel. 257 912 495.

Naše oko tentokrát padlo na kolařské stránky www.cyk-
listikakrnov.com, které patří občanskému sdružení 

Cyklistika pro všechny. Tak nabitý web se vidí málokdy, infor-
mací pro cyklisty a cykloturisty je zde opravdu moc. Úvodní 
stránka sice nabízí řádek s odkazy na jednotlivé informace, 
ale to rozhodně nestačí. Na levé straně jsou ve sloupci dal-
ší pododkazy a hlavní část stránky je věnována aktualitám, 
reportážím či testům produktů. V první řadě je zajímavé, že 
stránky provozuje občanské sdružení, které uvádí i svoje sta-
novy, podmínky a také cíle. Pomoc cyklistům a cykloturistům 
je totiž hlavním cílem sdružení. Vzhledem k nabitému obsahu 
nelze než souhlasit.

Kliknutím na jednotlivé odkazy nahoře se návštěvník dosta-
ne do rubrik nabitých dalšími pododkazy. 

Vyjížďky nabídnou přehled několika výletů, které jsou dopl-
něny o fotky a třeba mapu trasy nebo údaje pro GPS. Vše je 
přehledně setříděno. Cyklotrasy jsou členěny podle domácích 
regionů a nabízejí odkazy na stránky regionů, kde jsou de-
tailnější informace k trasám v místě, nebo jde přímo o popis 
konkrétních tras. Cyklotrasy v Evropě také nechybějí, navíc 
jsou doplněny o takřka kompletní seznamy tras v dané oblasti 
nebo o přehled kempů, cyklobusové linky, vlakové spoje, uby-
tování nebo přehled hraničních přechodů. Naplánovat dovole-
nou na kole s tímhle přehledem je hračka. 

Odkaz Odjinud skrývá informace o dalších cyklistických 
stránkách nebo témata věnovaná technice, cestování, údržbě 
a další. Odkazy v Cyklomenu sloupci na levé straně pak na-

bízejí témata zahrnující naprosto vše kolem kola, cestování či 
závodění. Nechybí výsledky, přehledy, testy a opět cyklotrasy 
či technika nebo cyklistický humor.

Sdružení Cyklistika pro všechny udělalo na svých stránkách 
rozhodně spoustu práce a ty určitě patří mezi nejnabitější cyk-
listické weby u nás. 

Druhý zástupce tentokrát patří tak trochu mezi sportovní 
univerzály, protože jde o stránky www.redbull.cz, které 

jsou věnovány sportovním akcím a sportovcům sponzoro-
vaným touto firmou. Obsah stránek je rozdělen na jednotli-
vé sporty, takže si každý najde svůj tip. Bohužel cyklistika je 
poměrně strohá, takže obsahuje pouze krátký report a odkaz 
na stránky věnované výstavbě dirtů po celé republice, kterou 
Red Bull sponzoroval. Profily sportovců už jsou přehledem 
stránek jednotlivých osobností. Lze mezi nimi nalézt Michala 
Prokopa, Michala Maroši nebo Filipa Polce, ti všichni mají své 
vlastní weby. Samozřejmě jsou tam i odkazy na další sportov-
ce z jiných odvětví, takže kdo fandí i něčemu jinému, nalezne 
zde ty nejlepší u nás. Fanoušci zahraničních atletů mohou 
zabrousit i na jejich weby. Informace o aktuálních podporo-
vaných akcích nabízejí upoutávky na chystané závody, nebo 
videa z podniků jako Crashed Ice či sestřih nového video po-
činu Michala Maroši – Marosana Never Dies III. Ačkoli nejsou 
stránky Red Bullu nabité fotkami či dalším zábavným mate-
riálem, přesto na nich lze najít zajímavé informace a odkazy, 
hlavně na adrenalinové záležitosti. (už) 
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Základem demontáže tlumiče 
z jakéhokoli rámu, je mít potřeb-
nou velikost imbusů a klíčů a ta-

ké vyndané zadní kolo z rámu, pokud 
tlumič budeme vyndávat z rámu uchy-
ceného ve stojanu.

Uchycení tlumičů k rámu, zadní 
stavbě či vahadlu přepákování je pro-
vedeno různě. Nejprve se podíváme 
na klasiku, což je průchozí uchycení 
šroubem s maticí, které tvoří osu čepu 
(obr. 1). Na obou stranách oka tlumiče 
tak jsou imbusy, které se při dotahová-
ní či povolování pouze na jedné straně 
jednoduše točí dokola. Obě části jsou 
k sobě totiž jištěny závitovým tmelem, 
který brání jejich samovolnému povo-
lování. To je velmi důležité proto, že 
šrouby v oku tlumiče by neměly být 
dotažené úplně na krev, aby nedošlo 
ke zbytečnému poškození kluzných 
pouzder a vložek.

Jestliže chceme tlumič dostat z rá-
mu, je třeba povolit šroub pomocí im-
busů z obou stran (obr. 2), případně 
pomocí imbusu a plochého klíče, jestli-
že je použita kombinace imbus–klasic-
ká matice (obr. 3). Celý šroub povolí-
me jen částečně, aby nám osa zůstala 
v oku tlumiče a držela jej v rámu. Totéž 
provedeme se šroubem v druhém oku 
tlumiče. Tím, že je tlumič jištěn na obou 
stranách, nedojde k jeho zbytečnému 
naklápění či styku s rámem a případné-
mu poškození kluzné části.

Než demontujeme první ze šroubů 
úplně z tlumiče ven, musíme si zajistit 
zadní stavbu, aby nám nejištěna ně-
kde nenarazila či se jejím pohybem 
směrem dozadu nepoškodilo vedení 
lanek či bowdenů. Tlumič totiž umož-
ňuje zadní stavbě chodit jen po jím 
vymezené trajektorii, kdežto bez tlu-
miče je pohyb zadní stavby mnohem 
výraznější (obr. 4). I bez zadního kola 
má zadní část rámu určitou hmotnost, 
a tak by byla škoda, aby se nám ná-
razem jednotlivých částí na sebe po-
škodil lak nebo došlo k promáčknutí 

stěny trubky. U karbonových rámů 
pak toto platí dvojnásob. Trubky jsou 
totiž stavěny na namáhání působením 
sil od jezdce a terénu a nikoli nárazu 
na stěnu. Stačí zadní kyvku podržet, 

HOBBY BASTLERHOBBY BASTLER
Udělejte si to sami
Jak vyndat tlumičJak vyndat tlumičJak vyndat tlumič

Přestože jsme se 
v našem seriálu pro 
domácí mechaniky už 
věnovali rozborce čepu 
a přepákování zadní 
stavby kola GT I-Drive, 
pozapomněli jsme 
na jednu důležitou věc. 
Tou je demontáž tlumiče 
z rámu. Brali jsme tento 
jednoduchý úkon jako 
samozřejmost, ale pro 
někoho to může být 
trochu náročnější, než to 
vypadá.

kde je tlumič hůře přístupný, 
bychom pak měli horší přístup 
k ventilku či regulaci odskoku 
nebo komprese. Specialisté, 
kteří otočí tlumič s vnější vyrov-

návací nádobkou, a při zatížení kola se 
diví, že tlumič naráží do rámu, nejsou 
výjimkou. Často ale výrobci montují 
na obě oka tlumiče rozdílné šířky vlo-
žek kvůli uchycení v rámu a také roz-
dílné průměry šroubů (obr. 6), takže 
tento problém nehrozí. Neplatí to ale 
vždycky. 

Druhým typem uchycení tlumiče je 
šroub s protizávitem v materiálu rámu 
(obr. 7). Zde bývá někdy vyznačen do-
tahovací moment, který je pro utažení 

šroubu bezpečný, nehrozí poškození 
materiálu. Při povolování platí totéž 
co předtím, pojistný tmel bude zřejmě 
částečně bránit volnějšímu točení šrou-
bu. Postup kompletní demontáže tlumi-
če je stejný. 

Jakmile je tlumič venku (obr. 8), při-
chází na řadu očista jeho kluzných čás-
tí, což je to, proč jsme jej vlastně vyn-
dali ven. Oko tlumiče má uvnitř kluzné 
pouzdro, v němž se pohybuje buďto 
duralová nebo ocelová vložka. U sjez-
dových kol bývají ocelové vložky širší 
a mají vymezovací podložky, pro vzdu-
chové tlumiče se používají duralové, 
s osazení suplujícím podložky. Šířka 
těchto vložek je přesná, aby se po do-
tažení v rámu k sobě vzájemně zapřely 
a točily se uvnitř pouzdra. Kdyby byly 
užší, sevřely by z boku oko tlumiče 
a celý čep by se tak zadřel. Na tyto dů-
ležité detaily a podrobnosti se ale podí-
váme příště. Prozatím stačí, že máme 
tlumič z rámu venku. (už)

32

1 5

4

6

když vyndáme první šroub z oka tlumi-
če, a pak ji spustit opatrně do dorazu. 
Tam, kde hrozí kontakt dílů a poško-
zení, můžeme vložit pro jistotu hadr. 
Druhou možností, pokud chceme s rá-
mem dále pracovat, je zajištění zadní 
stavby proti pohybu. Pomůže plastový 
stahovací pásek (obr. 5) nebo prová-
zek. V obou případech už mů-
žeme tlumič z rámu bezpečně 
vyndat, aniž by hrozilo nějaké 
možné nebezpečí. Než tlumič 
vyndáme, není od věci si za-
pamatovat jeho pozici v rámu. 
Leckdy se stane, že při zpět-
né montáži nejsme schopni si 
vzpomenout, kterou stranou 
byl dopředu a kterou dozadu 
nebo která část byla nahoře 
a která dole. Je to jednak kvůli 
správné funkci, ale také kvůli 
přístupu k regulačním prvkům. 
U složitějších konstrukcí rámů, 
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VAŠE DOPISY
Vážená redakce,
Chtěl bych Vám poděkovat za váš časopis i webovské 

stránky. Rád bych si koupil na své kolo nové sedlo. Jaké 
je podle vás nejlepší?

(Petr Král, Plzeň)

Nejde jednoznačně říci, jaké sedlo je nejlepší. Musíte si uvě-
domit, že každý z nás má jiný „zadek“. Jestliže je pohodlné 
sedlo pro jednoho, nemusí to platit pro jiného. Někdo preferu-
je tvrdší sedlo, někdo rovné a ploché a někdo lehce prohnuté. 
Někdo má rád sedlo gelové, někdo jakékoli výstelky nesnáší. 
To samé platí o šířce sedla a jeho tvaru. Na trhu je dnes ob-
rovské množství sedel od mnoha firem. Jen v našem přehledu 
na www.cykl.cz, v sekci „Vyhledej zboží“ je nabídka 36 (!) zna-
ček sedel. A každá nabídka obsahuje mnoho modelů. Není 
ani pravidlem, že dražší sedlo vám bude vyhovovat více, než 
sedlo například 3× levnější. Cena se často odvíjí od hmotnos-
ti sedla, jeho zpracování a materiálu ližin sedla. Pravidlem ale 
bývá, že pro delší vyjížďky je vhodnější sedlo tvrdší než pro 
kolo na kratší vyjížďky. Měkčí sedlo je sice pohodlnější, ale 
při delší jízdě je tato jeho vlastnost spíše překážkou a stává 
se méně pohodlným. To se ale týká extrémně měkkých se-
del. Dále je potřeba se řídit i tím, že je vhodné si vybírat nové 
sedlo tvarově podobné, jako jste měl doposud. Vaše pozadí 
je na určitý tvar sedla již zvyklé a přeci jen nějaký čas může 
trvat, než si zvykne na nový tvar. Ale to také nemusí být pra-
vidlem. I jiný tvar vám může okamžitě vyhovovat. Je potřeba 
také počítat s tím, že některé sedlo se časem opotřebuje, pro-
sedí se. Může se tak stát pohodlnějším, nebo naopak, mů-
že se stát nepohodlným. Nejideálnější je, pokud vám někdo 
sedlo zapůjčí a vy se na něm můžete pár desítek kilometrů 
svézt. Teprve potom zjistíte, jestli sedlo je pro vás optimální 
a jestli si na něj zvyknete. Ale to chce určitou zkušenost a vě-
dět, co od sedla požadujete. Pokud tuto možnost máte, neza-
pomeňte si nejdříve pečlivě změřit výšku posedu a vzdálenost 
špičky sedla od představce. Jen s naprosto stejným posedem 
můžete sedlo kvalitně otestovat. Důležitý je také sklon sedla. 
Mělo by být na kole rovně. To lze změřit buď vodováhou, nebo 
optickým porovnáním, třeba s policí v dílně. Někdo si dává 
sedlo s opravdu lehkým (opravdu lehkým!) sklonem dozadu. 
Pokud máte sedlo se sklonem dopředu, budete zbytečně za-
těžovat ruce, neboť povědomě se budete jejich pomocí snažit 
posouvat dozadu, budete sjíždět. Ale i správný sklon se řídí 
podle profilu sedla.

Dobrý výběr sedla je složitý, ale pro pohodu jízdy důležitý. 
Zadek je jedním z pěti bodů, kterým se kola dotýkáme. A nej-

důležitějším, neboť je na něm většina naší váhy při jízdě. Záleží 
opravdu na tom, kolik toho na kole najezdíte a na co jste při-
bližně zvyklý. Jestliže ale na kole toho nenajezdíte příliš, není 
třeba tolik špekulovat.

(red)

Ahoj redakce,
Nejsem zase až tak velký polykač kilometrů, ale chtěl 

bych se něco dozvědět o tréninku na kole. Nechci se při-
pravovat jako profík, ale občas jedu nějaký ten maratonek, 
a tak bych se na něj alespoň trochu rád připravil. Kde bych 
se něco o těchto záležitostech dočetl? Existuje nějaká kni-
ha nebo stránky, kde to je dobře a stravitelně popsané pro 
laiky?

@Pavel

Našima rukama v redakci prošlo mnoho knih, které se pro-
blematikou tréninku zaobírají. Cyklistický trénink je samozřej-
mě složitá záležitost. Už pro to, že každý cyklista má jiné dis-
pozice, každý musí různě rozvíjet své cyklistické dovednosti. 
Moderní sportovně-lékařské vědy ale odhalily mnoho, co se 
lidského organismu týká, a tak se i mnoho objevilo a objevu-
je o správném cyklistickém tréninku. Existují určité zásady, 
kterých by se měl držet každý cyklista, který pomýšlí alespoň 
na trochu systematický trénink. Týká se to především vytrva-
lostního tréninku, neboť na něm se především staví vše ostat-
ní, co k rychlé jízdě na kole potřebujeme.

Velmi dobře, jasně a stručně to je popsáno například v kni-
ze Cyklistika od Petera Konopky. Tento sportovní lékař byl ak-
tivním cyklistou a například více jak deset let lékařem němec-
ké cyklistické reprezentace. V opravdu stravitelné formě vám 
v knize odhalí, jaké fyziologické pochody probíhají ve vašem 
těle při jakém tréninku, které jsou důležité při porozumění ně-
kterých tréninkových zásad. Porozumět, co se ve vašem těle 
děje při jednotlivých tréninkových zatíženích, je důležité při 
plánování tréninku a rozvíjení výkonnosti. K dobrému výkonu 
to ale samozřejmě nestačí. K tomu patří i technika jízdy, tak-
tika, regenerace, správné stravování, správný posed na kole 
a mnoho dalšího. I o tom se v knize dočtete. Ale to je i v dal-
ších knihách. Pokud si knihu přečtete, především část o lé-
kařsko-sportovních pochodech vašeho organismu, určitě se 
posunete ve výkonnosti dále i přes to, že třeba patříte do ka-
tegorie „cyklistický hobík“. Ale rozhodně budete potřebovat 
sportester na měření tepové frekvence. Bez něj se dnes snad 
ani správně trénovat nedá. Nebo dá, ale bude to cesta tápání 
s výsledkem „co se mnou trénink provede“.

(red)

A nebylo kvůli tomu nutné ani 
moc přemýšlet, protože po lo-
ni prezentovaných sadách SLX 

a Dura-Ace letos ani nic jiného přijít 
nemohlo. Stejně tak bylo jasné, jak asi 
nová ultegra bude vypadat, zkrátka že 
bude hodně podobná duře, bude mít 
nejspíš řadicí bowdeny už vedené pod 
omotávkou a že si asi ponechá i nadále 
deset pastorků, když je má i nejvyšší sa-
da. A jak jsme očekávali, přesně tak se 
stalo. Pouze informace o novém deore 
byly uveřejnitelné ihned, zatímco na ul-
tegru se vztahovalo informační 
embargo, ovšem letos na-
štěstí časově přijatelné. Takže 
Shimano Ultegra v provedení 
pro rok 2010 je tady v celé své 
parádě a na trhu by se údajně 
měla objevit již letos v červen-
ci, trojpřevodníková verze pak 
v září.

Lehčí a modernější
Ve srovnání s dosavadní ulte-

grou bude ta nová o 151 gramů 
lehčí. Váhově se dostane i pod 
současnou ultegru SL, a to 
o 44 gramů. Cenově by se měla 
údajně sada pohybovat někde 
na úrovni varianty SL.

Změnou prošly úplně všech-
ny díly, a stejně tak se vzhled 
všech komponentů Ultegra 
inspiroval nejvyšší sadou. 
Nejvíce patrné je to především 
u klik a u pák Dual Control. 
Podívejme se ale na jednotlivé 
díly postupně.

Kliky jsou tvarově téměř 
totožné s durou, pouze jsou 
kompletně leštěné, na rozdíl 
od kombinace s matně šedou u dury. 
Podle našeho názoru jsou to nejhez-
čí kliky, jaké Shimano kdy vyrobilo. 
Vedle již léta používané technologie 
Hollowtech II se zde nově objevuje ta-
ké Hollowglide (jako u Dura-Ace), což 
je duté provedení největšího převod-
níku, který tvarově dokonale navazuje 
na kliku. O výhodě v nemalém navýše-
ní tuhosti se asi není nutné rozepiso-
vat, takže nové kliky Ultegra bychom 
ve srovnání s dosavadní verzí hodno-
tili minimálně o třídu výš. Zajímavostí 
je také úprava modulu zubu velkého 

ULTEGRA 2010ULTEGRA 2010Když jsme letos v únoru 
vyráželi do továrny 
Shimano v Karviné 
na představení novinek 
2010, bylo nám už 
předem jasné, že tím 
nejzásadnějším, co 
nám bude v plné parádě 
předvedeno, bude nová 
sada Deore a rovněž nová 
Ultegra.

převodníku, který je nově více zkosen 
z vnitřní strany a nedostává se proto 
do kontaktu s řetězem při zařazení ně-
kterých menších pastorků. U novinky 
byla také mírně zvýšena vzdálenost 
mezi jednotlivými převodníky. Při délce 
170 mm váží kliky s osou 785 gramů. 
V nabídce bude klasické provedení, ale 
také verze Compact a trojpřevodník.

Páky Dual Control mají tedy už 
i bowdeny řazení vedené pod omotáv-
kou. Estéti zvolají „Sláva!“, mechanici 
naopak moc nadšeni nebudou, neboť 
výměna řadicích bowdenů vedených 

čep byl lehce posunut pro op-
timální brzdový poměr vůči če-
listi. Výhodou je možnost nasta-
vení vzdálenosti páky od řídítek, 
což uvítají především cyklistky 
či juniorští závodníci. Hmotnost 
páru pák je 445 gramů.

Přehazovačka a přesmykač 
sice neprošly na první pohled 
tak patrnými rozdíly jako kliky 
a páky, ale i zde konstruktéři 
zapracovali. Přehazovačka má 
ještě více rozšířené čepy a širší 
vodítko pro minimalizaci chyb 
v řazení. Duralové ramínko také 
prošlo největší tvarovou změ-
nou a je nyní více protažené 
vzad. Přehazovačka je ve verzi 
s krátkým ramínkem určena pro 
maximální rozdíl 16 zubů na převod-
nících a rozsah napínání je 33 zubů. 
Hmotnost této verze je 190 gramů.

Přesmykač prošel výraznější promě-
nou než přehazovačka, ač to 
na první pohled nemusí být pa-
trné. Širší jsou obě ramena pa-
ralelogramu. Především to vnitř-
ní má nyní čep uchycen z obou 
stran, čímž logicky narostla 
tuhost, a tedy i čistota řazení. 
Došlo také ke snížení předpětí 
pružiny o 10 %, díky čemuž je 
zajištěn lehčí a jemnější chod. 
Hmotnost navářkové verze je 89 
gramů, což je totožná hodnota 
jako u předchůdce.

Brzdové čelisti rovněž ja-
koby z oka vypadly typu Dura-
Ace. „Obloukový“ design Super 
SLR, jak označuje svůj výtvor 
Shimano, se projevil na lepší 
dávkovatelnosti brzdné síly. 
Změnou prošla opěrka bowde-
nu, která je nyní nižší, a bude 
tak lépe vyhovovat slopingovým 
rámům. Brzdové botky mají 
lepší nastavitelnost sklonu vůči 
ráfku. Nový materiál brzdové 
směsi by měl údajně za mokra 
zlepšit účinnost brzd o 100 %. 
Hmotnost páru čelistí je 317 
gramů.

Kazeta a řetěz jsou sice díly, na nichž 
se zdánlivě nedá moc zdokonalit, ale 
nové jednosměrné tvarování článků ře-
tězu, s nímž loni přišla rovněž dura, se 
projevilo také na úpravě zubů pastorků. 

Kazeta má robustnější konstrukci una-
šeče pastorků, řetěz má upraveny vnitř-
ní i vnější články. Měl by mít údajně delší 
životnost a úprava konstrukce by měla 
ještě zjemnit řazení, a především snížit 
hlučnost pohonu.

Náboje samostatně dnes už skoro 
nikdo nekupuje a všichni si raději pořídí 
kompletní kola, nová sada ale obsahuje 
i přepracované náboje. Vedle nových 
kónusů a ložisek, které by díky ještě 
kvalitnějšímu vytvrzení měly nabídnout 
delší životnost, je novinkou úplně pře-
pracované labyrintové těsnění, které je 
použito i na inovovaných zapletených 
kolech.

Zapletená kola WH-6700, náležící 
k sadě Ultegra, jsou konstruována pro 
bezdušové pláště, ale umožňují i kla-
sickou kombinaci pláště s duší. Vpředu 
je použito šestnáct radiálních a vzadu 
dvacet dvakrát křížených drátů. Kola by 
měla ve srovnání s předchůdcem na-
bídnout vyšší torzní tuhost: Hmotnost 
páru 1651 gramů je o osmdesát gramů 
méně než v případě předchozích kol 
6600 s těžkými hvězdicovými přírubami.

Pedály SPD-SL mají širší styčnou 
plochu s kufrem, takže by teoretic-
ky měly zajistit ještě lepší přenos síly. 
Žádné dramatické úpravy se zde ale 
nekonaly. Hmotnost páru pedálů je 317 
gramů.

Takže tolik o nové ultegře. Skoro 
bychom si dovolili předpovídat, jak asi 
bude vypadat nejspíš příští rok předsta-
vená inovovaná sto pětka...

Jan Kadečka

přehazovačka přesmykač
navářka

páky
pár

brzdy
pár

kliky
170 mm

kazeta
11–23 z.

řetěz
114 čl.

komplet rozdíl

Ultegra 09 209 g 89 g 490 g 330 g 843 g 217 g 274 g 2452 g

Ultegra SL 09 200 g 89 g 447 g 320 g 798 g 217 g 274 g 2345 g – 107 g

Ultegra 2010 190 g 89 g 445 g 317 g 785 g 208 g 267 g 2301 g – 151 g

vnějškem byla maximálně jednoduchá. 
Na pohled je nejvíce patrná úprava tva-
ru těla páky, které by mělo být nyní pod-
statně anatomičtější, nepřehlédnutelná 
je také karbonová brzdová páčka. Její 

Švýcarská firma DT Swiss 
představila svou zbraň pro 
XC závody, jejíž hmotnost má 

být i s páčkou blokace a vedením 
neuvěřitelných 1250 gramů!

Vidlici XRC Race 100 Ltd. prověřili 
na Olympijských hrách v Pekingu jezdci Nino 
Schurter (3. místo), Florian Vogel a Nathalie 
Schneitter a od jara bude  v prodeji, ovšem pou-
ze v limitovaném množství. Korunka se sloup-
kem a horní část kluzáků jsou vyrobeny z kar-
bonových vláken vysokého modulu pevnosti, 
patky s úchytem kotoučovky typu PostMount 
jsou z magnézia a vnitřní nohy z duralu. Podle 
slov inženýrů z DT Swiss by měla být i přes vá-
hový úbytek tužší, než její předchůdkyně XRC 
100.

Vzhledem k omezenému počtu kusů by se 
zájemci měli již teď zapsat do pořadníku u své-
ho prodejce DT Swiss. Distribuci v ČR zajišťuje 
zlínská firma Bottico.

(mig)

Nejlehčí vidlice
na světě?

Funkční prototyp pák Dual Control
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Možná už vám je naše repub-
lika pro vaše bikování těsná 
a chcete poznat i krásy okol-

ních zemí. Mountain Bike Holidays 
už mnoho let určuje trend dovolené 
s horským kolem v mnoha regio-
nech. Nabízí jak skvělé ubytování, 
tak obrovskou nabídku tras pro 
horská i silniční kola za dopro-
vodu specializovaných a vy-
školených průvodců, kteří vám 
ukážou ta nejzajímavější mís-
ta regionu, který si vyberete. 
A vždy podle vašich schopnos-
tí a požadavků na náročnost. 
Průvodce vás při vyjížďce nejen 
povede, ale vysvětlí i nejrůznější 
detaily a poskytne rady. Jedná se 
o místní obyvatele, kteří znají svůj 
region jako své boty a vědí o taj-
ných stezkách a tipech. Každý hotel 
má v nabídce kolem dvaceti itinerá-
řů v okolí. Ke všem jsou k dispozici 
bezplatně mapy a popisy s itineráři. 
V některých hotelech jsou k dispozici 
i trasy vypracované s navigací GPS 
a vybavení GPS k zapůjčení.

Sdružení Mountain Bike Holidays 
vám pro letošní rok nabídne 61 ho-
telů v 19 regionech a devět velkých 
cyklistických center ve třech zemích 
(Rakousko, Švýcarsko, Itálie). To vše 
představuje širokou a zároveň spe-

cializovanou nabídku, která uspokojí 
různorodá přání milovníků horských 
kol. Především ti, kteří mají opravdu 
velké nároky pro svůj sport a chtějí 

být při své dovolené stoprocentně za-
jištěni. Služby jsou více než perfektní, 
nabízená kola k zapůjčení spolehlivá 
a asistence při volbě vyjížděk, případ-
ných technických problémech téměř 
geniální.

Vaše případné rozhodnutí, do kte-
rého regionu si vyberete jet, kam se 
vydat a ve kterém zařízení se uby-
tovat usnadní pohled na nabídku 
na www.bike-holidays.com. Zde vel-
mi jednoduše naleznete ve vybra-
ných regionech vše, co potřebujete 

k opravdu spokojenému 
výběru své dovolené, ať 
třeba pro celou rodinu 
nebo jen pro vás, vaší 
partnerku, kamarády, pří-

padně jen pro sebe. Tým 
profesionálů prezentuje 

regiony ze správného 
pohledu pro cyklisty. 
Naleznete zde napří-
klad videozáznamy, 
které vás určitě na-
ladí na výběr jedno-
ho nebo více z nich. 
Stránky vám také 

nabídnou více než 800 
cyklistických tras k oka-

mžitému plánování. U kaž-
dé trasy je samozřejmostí 
znázornění její náročnosti, 
potřebný stupeň cyklistic-
kých dovedností při jízdě, 
potřebnost vaší kondice, 
výhledy na okolní panora-
mata atd.

Ještě více 
Pro rok 2009 je připra-

veno ještě více regionů, 
hotelů a tras. K těm, které 
jistě stojí za zmínku, se 
ke standardu a nabídce 
připojil také bikery oblíbe-
ný region Gardského jeze-
ra v Itálii kolem městeček 
Riva a Torbole. Tedy místo, 
kde se každý rok koná nej-
větší festival horských kol.

Specializovaných hote-
lů mohou využívat nejen 
milovníci horských kol, ale 
i ti, kteří se upsali galuskám 
silničních kol. Ti naleznou 
pro sebe celkem 26 hotelů 
„ušitých“ přímo pro ně.

Více ale neznamená 
jen větší počet regionů. 
Více pro Mountain Bike 
Holidays je v první řadě 
servis, kvalita, výkon a in-
formace. Celkově lepší 
služby a více individuální-
ho poradenství.

Mountain Bike HolidaysMountain Bike Holidays

Testovací balíček
Možná patříte k těm, kteří 

si potřebují před delší do-
volenou otestovat kvalitu 
ubytování, služeb a regionu. 
Nebo se chcete vydat do ur-
čité oblasti jen na opravdu 
kratší dobu. V tom případě 
jistě uvítáte testovací balí-
ček, který zahrnuje tři noci 
s polopenzí a dva energe-
tické balíčky k „natanko-
vání“ další energie během 
vyjížďky nebo túry za velmi 
příznivou cenu. To je jen ze 
speciálních služeb, které 
Mountain Bikes Holidays 
odlišuje od jiných zařízení 
podobného typu.

Začíná to u tras
Každá dovolená s kolem 

se odvíjí především od „kde 
tam budeme jezdit“. To je pro 
cyklistu prvořadé. Jak jsme 
se již zmínili, na stránkách 
www.bike-holidays.com na-
leznete množství tras, které 
si vyberete podle regionu 
a oblasti.

– PR –



C
yk

lo
se

rv
is

 6
 /  
2
0
0
9

16

Cyklokros je možná pro většinu našich 
čtenářů okrajovou záležitostí, kdo se 
ale na cyklokrosovém kole v terénu 

nikdy nesvezl, nemůže tomu zážitku poro-
zumět. Jistě, bike nabídne mnohem větší 
komfort a umožní projet i taková místa, kte-
rá jsou sotva zdolatelná pěšky. S cyklokro-
sem se samozřejmě nemůžete pustit do tak 
extrémního terénu, nabídne ovšem takovou 
akceleraci a rychlost, o jaké se běžnému bi-
kerovi nikdy ani nesnilo. Vždyť cyklokrosový 
závod je vlastně pouze o nástupech, zatáčka, 
nástup, vracečka, další ostrý nástup. A to je 
to, co je na cyklokrosu opravdovým zážitkem. 
Minimální valivý odpor, skvělá ovladatelnost, 
co nejlepší tuhost rámu a často jen skromná 
dávka pohodlí. Cyklokrosová kola jsou proto 
stavěna přesně podle těchto požadavků a vý-
jimkou není ani námi testovaný model Kona 
Jake.

Základní cyklokrosový model Kony je 
přesně tím kolem, jež by mělo oslovit jedin-
ce, kteří o vyzkoušení cyklokrosu přemýš-
lejí, ale nechce se jim za materiál utrácet 
horentní sumy. V případě testované Kony 
získáte kvalitní a bytelný materiál za 21 290 
korun. Jistěže bylo nutné na některých kom-

ponentech ušetřit, aby byla finální cena na té-
to úrovni, stejně tak hmotnost kola není nej-
nižší, pro první kontakt s cyklokrosem je však 
jake více než dostačujícím strojem, který je 
možné třeba ještě postupně doladit. Stejně 
tak vhodný je jake pro závodníky mládežnic-
kých kategorií či juniory. Kona Jake, to jsou 
zkrátka rozumně utracené peníze.

Jednoduše a účelně
Na rámu z duralových trubek slitiny 7005 je 

vidět, že je stavěn pro co nejvyšší životnost. 
Lehce ovalizované trubky s nepříliš výraznou 
bi-axiální profilací, mohutné „housenky“ sva-
rů, zcela rovné vzpěry zadní stavby bez jaké-
hokoli náznaku esovitého zprohýbání, mohut-

né můstky a bytelné patky, to je opravdu by-
telný základ kola. Snad jediným místem, kde 
se očividně odlehčovalo, je odebraný materiál 
zpředu hlavové trubky. Oproti řadě cyklokro-
sů, připomínajících spíš silnici, je jake jasně 
inspirován typickými biky, tedy s výjimkou 
vedení řadicích lanek po spodní trubce. A de-
sign? Ten zasluhuje jedničku, snoubí v sobě 
jednoduchost a čistotu s určitým retro stylem 
à la Ritchey. 

Přední mohutná vidlice je ocelová a nese 
označení Kona Project Two. Díky zvolenému 
materiálu nevytřese z jezdce duši, ale o výraz-
ném pohlcování otřesů se zde také nedá mlu-
vit. Vedení kola do zatáček je ale díky tuhosti 
konstrukce vidlice vynikající.

Jake a tlusťoch
Jistě si vzpomenete na docela populární 

americký detektivní seriál, z něhož jsme si 
vypůjčili název. Kona Jake je totiž postavena 
tak, aby přinesla maximální odezvu na záběr 
a vysokou životnost, a to především u sestavy 
rám–vidlice, takže i více jak stokilovému po-
tenciálnímu zájemci poskytne skvělé svezení.

Ovladatelnost kola je v podstatě plně srov-
natelná s výrazně dražšími cyklokrosovými 

speciály. Kolo je hodně živé, svižně reaguje, 
pouze akcelerace není taková, jakou by si zá-
vodník představoval. Ovšem za danou cenu 
nelze mít k trošku línějšímu projevu a celkové 
hmotnosti 11,2 kilogramu připomínky.

Kolo je logicky hodně tvrdé a dá jezdci 
pocítit i menší nerovnosti. Jediným vyloženě 
komfortním dílem je zde sedlo WTB Rocket V, 
to ale napravuje, co se dá. Jeho tvar je uni-
verzální a míra polstrování nadstandardní. 
Vhodné je i použití sedlovky s přímým zám-
kem, čímž se jezdec dostává více vpřed a má 
lepší manévrovací schopnost.

Určitou výhradu máme ke klikám FSA, a to 
nikoliv funkční, ale designovou. Matně stříbr-
ná se ke kolu opravdu nehodí, dali bychom 
přednost buďto totožným klikám v černém 
provedení, nebo ještě raději leštěným ze sady 
Tiagra. Tuhost klik FSA je ale dostatečná a jen 
doplňuje v tomto ohledu nadprůměrný rám.

V případě kol nemáme připomínky ke ka-
líškovaným ráfkům Alex a už vůbec ne k pláš-
ťům Continental Speed King v šířce 35 mi-
limetrů. Tohle obutí nás výborně podrželo 
jak na šotolině, tak i v lehce rozbláceném 
terénu. Jedinou nevýhodou je nižší životnost 
vzorku s menšími středovými výstupky. Na as-
faltu a tvrdém povrchu se rychleji sjíždí.

Jediný výraznější nedostatek vidíme v pří-
padě nábojů. Zadní je ze sady Tiagra a jeho 

životnost nebude logicky nijak fantastická. 
Šetřením na nesprávném místě je ale hlavně 
použití vyloženě laciné přední náby Formula 
s jen minimálním utěsněním. Tento kompo-
nent bude pravděpodobně na kole vyměněn 
jako první.

Příkladem tuhosti je set představce s ří-
dítky. Představec samotný připomíná pro-
dlouženou sjezdovou „kostku“, při nástupu 
a maximálně silném záběru zde nedochází 
ani k sebemenšímu kroucení. Příjemným 
pomocníkem jsou malé brzdové páčky 
na horní části řídítek, které při horním úchopu 
rozhodně přijdou vhod.

K sadě Tiagra nelze mít výhrady. Páky 
skvěle padnou do ruky, řazení funguje sto-
procentně. Stejně tak brzdové čelisti Kore se 
speciálním přepákováním pro kombinaci se 
silniční pákou jsou velice účinné. Šedá směs 
brzdových špalků Tektro se v dobrém světle 
předvedla i za mokra.

Tak co, přesvědčil vás jake a zkusíte cyklo-
kros? 

JakeJakeJakeJake

Technická specifikace:
Rám: Race Light 7005 Butted AL
Vidlice: Kona P2 700c
Kliky: FSA Omega Triple 50/39/30
Brzdy: Kore Sport w
Řazení: Shimano Tiagra Dual Control
Přehazovačka: Shimano Tiagra
Přesmykač: Shimano Tiagra
Náboje: Shimano Tiagra / Formula
Ráfky: Alex AT-450
Pláště:  Continental Speed King Cross 

700x35C
Řídítka: Kona RD
Představec: Kona RD
Sedlovka: Kona RD
Sedlo: WTB Rocket V Comp
Hmotnost: 11,2 kg (vel. 54)
Cena: 21 290 Kč

tuhost, ovladatelnost, cena, design

hmotnost, nekvalitní přední náboj

135 m
m

1022 mm

72°

435 mm

73,5°

540 m
m

Velikost 54 cm
551 mm

KONAKONA

Rám Alloy U6 Ultralight
Vidlice Marzocchi 33LO 100 mm Al steer tube
Převodník Shimano SLX FC-M660 44/32/22
Středová osa SM-BB70
Řazení Shimano SLX SL-M660
Měnič Shimano Deore XT RD-M771
Přesmyk Shimano SLX FD-M661
Kazeta Shimano HG 50 11-32/9
Řetěz Shimano HG-53
Brzdy Shimano SLX BR-M665 + BL-M665
Přední náboj Shimano WH-M505-disc

Zadní náboj Shimano WH-M505-disc
Ráfky Shimano WH-M505-disc
Pneu Michelin Country Mud 26×2.0
Pedály Shimano PD M-505
Madla Ritchey WCS
Řídítka Truvativ XR 31,8 mm
Představec Truvativ XR 31,8 mm
Sedlovka Truvativ XR 31,6 mm
Sedlo Fizi:k Nisene
Velikost 16,5“ · 19“ · 21,5“

HAWK DISC 
dravec
Kč 29.990,-

T O P  M O U N T A I N  B I K E S

www.apache-bike.cz

Top M
ountain B

ikes 2009

HAWK
DISC
Mountain

Bikes 2009
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14.890,-

RÁM
VELIKOST

VIDLICE
NÁBOJE

P¤EVODNÍK
BRZDY

P¤ESMYKAâ
MùNIâ

¤AZENÍ
DOPL≈KY

Kinesis Alu Integrated
17", 19", 21"
Suntour XCM V2 HLO
Shimano 495 Disc
Truvativ Fived CNC
Shimano BR-M422 
Shimano XT
Shimano XT
Shimano Deore
TRX-PRO 3D13.890,-

RÁM
VELIKOST

VIDLICE
NÁBOJE

P¤EVODNÍK
BRZDY

P¤ESMYKAâ
MùNIâ

¤AZENÍ
DOPL≈KY

Kinesis Alu Integrated
17", 19", 21"
Suntour NEX 4610 V2 HLO
Shimano 65 Disc
Truvativ Fived CNC
Shimano BR-M422 
Shimano
Shimano SLX
Shimano Deore
TRX-PRO 3D

MMOONNTTAANNAA  SSXX
MMOOUUNNTT SSXX

MM s.r.o. • BRNO • tel.: 541 24 24 24 • e-mail: acstar@acstar.cz
w w w . a c s t a r . c z

w
w

w
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Americký Controltech 
USA kdysi patřil k těm 
nejkultovnějším značkám 

a jeho komponenty vždy zvyšovaly 
image kola v očích ostatních bikerů. 
Po odchodu většiny garážovek buď 
do věčných lovišť, nebo do asijské fabriky 
na konzum se Controltech z trhu vytratil, ale 
nyní je už po několik sezón zpět a opět patří 
k tomu lepšímu sortimentu na pultech. 

Zajímavé jsou skandiové komponenty Controltech, 
které oproti duralové produkci výrazně snižují hmot-
nost, ale zároveň zvyšují číselnou hodnotu na cenov-
ce. Třeba představec Newton 38 se vyrábí kromě ze 
slitiny hliníku Al 7075 T6 i ze slitiny hliníku s příměsí 
skandia. Obráběním na CNC strojích se vytvoří kla-
sický tvar představce, jehož zpracování je velmi čis-
té. Přední díl objímky je rozdělen na dvě části, které 
se k hlavnímu tělu pojí čtyřmi šroubky. Ke sloup-
ku se pak představec upevňuje šroubky dvěma. 
Představec se vyrábí s pětistupňovým sklonem v dél-
kách 90–130  mm, odstupňovaných po 10  mm, pro 
průměr řídítek 31,8  mm. Hmotnost deseticentimetro-
vé verze je 150 gramů. Cena představce je pak zpra-
cování i materiálu odpovídajících 2590  Kč. 

Ze skandia jsou vyrobeny i vlaštovky 
SUP MT 18 SC šířky 660 mm, které jsou ur-
čeny pro náročnější cross country. Vlaštovky mají 
50mm zvednutí a úhel zahnutí 25°. Vnitřní stěna je 
třikrát zeslabovaná, což vyústí ve fantastickou váhu 
178 gramů a cenu vlaštovek 1889 Kč. Oba kompo-
nenty mají i svůj duralový ekvivalent ze slitiny 7075, 
přičemž vlaštovky SUP MT 18 A jsou o osmdesát 
gramů těžší, ale u představců je hmotnostní rozdíl 
pouze desetigramový.

(mig)
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Kokpit od Controltechu

Další z XC vidlic, která dis-
ponuje pevnou osou prů-
měru 15  mm, je italská 

Marzocchi 44 ATA Micro s mě-
nitelným zdvihem mezi 100 
a 140  mm. 

Vidlice s označením 44 na-
hradily loňské modely XC 500 až 
700, ale jejich vzhled zůstal velmi 
podobný. 

Nejvyšší model 44 ATA Micro 
je postaven za účelem získání 
co největší pevnosti při zacho-
vání příznivé hmotnosti pod 
1,8  kg včetně nové osy. Ta sama 
o sobě váží dobrých 90 gramů, 
takže hmotnost samotné vidlice 
1,71  kg je na zdvih 140  mm velmi 
slušná. Docílit se jí podařilo ne-
jen použitím duralového sloupku 
a korunky, ale hlavně použitím 
poniklovaných vnitřních nohou 
průměru 32  mm. Vrstva niklu má 
ten blahodárný účinek, že vý-
razně zvýší pevnost duralových 
nohou, a tak je možné je odleh-
čit na maximum, přičemž niklová 
vrstva se navíc projeví výbornou 
kluzností. Kluzáky jsou již tradič-
ně magnéziové a díky mohutnosti 
můstku a použití pevné osy vidlici dávají vysokou 
tuhost. 

Osa QR15 se zašroubovává jako rychloupínák 
do matice, která je zacvaknutá do levé patky a je 
otočná, je tedy nutné ji při dotahování přidržet ru-

kou. Výhodu oproti pevnému zá-
vitu v patce spatřujeme v tom, že 
je možné při případném poškození 

závitu matici vyměnit a také je dí-
ky jejímu otáčení snadné upnout 
rychloupínák do jakékoliv polohy 
vůči vidlici. 

Uvnitř vidlice najdeme systém 
komprese TST Micro, jenž pomo-
cí červené páčky na levé straně 
korunky umožní zvolit otevřený 
a zavřený režim, případně pak zla-
tavým kolečkem uprostřed ovla-
dače nastavit tvrdost lockoutu. 
Vidlici je také možné doplnit o dál-
kový ovladač lockoutu z řídítek. 

Na pravé straně korunky na-
jdeme duralový ovladač ve tvaru 
motýlka, jehož otáčením je v de-
víti otáčkách možné plynule sní-
žit zdvih ze 140  mm na 100  mm. 
Jezdci, kteří často mění zdvih 
podle terénu tím sice nebudou pří-
liš nadšeni, ale tento systém je na-
mířen spíše na závodníky, kromě 
změny zdvihu před kopcem mo-
hou upravit i úhel hlavové trubky. 

Vidlice je určena pouze pro ko-
toučové brzdy, pro něž je připraven 

úchyt post mount, ale výrobce dopo-
ručuje použití disku průměru maximálně 185  mm. 

Cena této bílé krasavice, která nejen zvýší de-
signovou atraktivitu vašeho stroje, ale bezpochyby 
zlepší i vedení předního kola, je 21 555  Kč. 

(mig)
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Marzocchi 44 ATA Micro

se značkou 2F
vám dopřejeme 
radost
z oblékání

funkční prádlo

termoprádlo

cyklokalhoty

cyklodresy

cyklovesty

cyklobundy

mee 

= dvojnásobná funkce
= dvojnásobně fi t2F

vyrábí a dodává BoBo s. r. o.
Šífařská 1/3, 147 00 Praha 4, www.2f.cz
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4EVER
Virus XC1 Disc

TOMAC
Type X-1

DEMA
Lottus

APACHE
Manitou

GHOST
HTX Lector World Cup

AMULET
8990

FELT
Six LTD

AUTHOR
Introvert

ROCK MACHINE
Team 15 Anniversary

GALERIE KOLGALERIE KOLMáme tu novou sezonu a s ní 
samozřejmě i první díl naší 
Galerie kol, která je jakýmsi 
průřezem nabídky domácího 
trhu. Nové pojetí by mělo 
usnadnit přímé srovnání 
jednotlivých kol podle vybavení. 
Abychom úvodní díl patřičně 
okořenili, vybrali jsme skoro 
již tradičně topmodely 
domácích i zahraničních 
značek. Společná pro ně je 
takřka výhradní orientace 
na karbon, který se stal již 
skoro „lidovým“ materiálem, 
neboť zasahuje do cenových 
kategorií i kolem třiceti tisíc 
korun. Pro všechny stroje je 
typické spolehnutí se na to 
nejlepší osazení, kde jasně 
kraluje sada XTR. Zatímco 
dříve bývala sada nasazena 
většinou bez brzd, které 
opanovali jiní výrobci, teď je 
skoro vždy kompletní. Přední 
odpružení zastupují hlavně 
značky Fox s F100 RLC 
a Rock Shox s modelem SID. 
Zapletená kola Mavic občas 
střídá Shimano a pláště jsou 
v drtivé většině Schwalbe. 
Až na rámy by se dalo říci, že 
všechny stroje jsou stejné, 
ale to zdaleka neplatí, každý 
kousek je totiž originál, vždyť 
reprezentuje danou značku.

Pro letošek sáhl 4Ever po karbonu 
u pevných i celoodpružených mo-

delů. Pro celokarbonový rám je cha-
rakteristická zadní monostay vzpěra, 
netradiční prohnutí řetězových vzpěr 
a masivní profil rámových trubek.

Vidlice Fox F 100 RLC
Řazení XTR
Řadicí páky XTR
Kliky FSA K-Force Light
Ráfky Sun-Ringlé Equalizer
Náboje XTR
Pláště Schwalbe Furious Fred
Brzdy Hayes Stroker Gram
Velikosti 16, 17.5, 19, 20.5
Cena 89 999 korun

Karbonový rám americké kultovky sá-
zí na elegantní a jednoduchý vzhled. 

Trubky mají kruhové profily, pouze 
u hlavy je menší zesílení. Střídmý de-
sign přináší vysokou tuhost hlavně díky 
vyššímu množství nanočástic v pojivu. 

Vidlice Rock Shox SID Team 100 mm
Řazení XTR
Řadicí páky XTR
Kliky XTR
Ráfky Shimano XTR
Náboje Shimano XTR
Pláště Kenda Tomac Blue Groove 
Brzdy Avid Juicy Ultimate
Velikosti 15,5, 17, 19, 21
Cena 139 900 korun

Závodní vzhled karbonového rámu 
jen podtrhuje integrovaná sedlovka 

s minimální možností redukce výšky 
sedla a originální leštěné duralové pat-
ky. Lottus je na pohled ostrá zbraň, kte-
rá využívá to nejlepší.

Vidlice Rock Shox SID Race 80 mm
Řazení XTR
Řadicí páky XTR
Kliky XTR
Ráfky Shimano XTR 
Náboje Shimano XTR
Pláště Maxxis Maxxlite
Brzdy Shimano XTR
Velikosti M/L
Cena 99 999 korun

Pokud má někdo letos nepřehléd-
nutelné designy, pak je to Amulet. 

Celokarbonový top model má uhlazené 
tvary rámu a plynulé, ničím nerušené 
přechody trubek. Číslovka v názvu zna-
mená hmotnost celého kola.

Vidlice Fox F 100 RLC
Řazení XTR
Řadicí páky XTR
Kliky XTR
Ráfky Mavic CrossMax SLR
Náboje Mavic CrossMax SLR
Pláště Schwalbe Furious Fred
Brzdy Shimano XTR
Velikosti 17, 19, 21
Cena 94 499 korun

Felt nabízí originálně tvarovaný kar-
bonový rám z materiálu UHC s de-

signem lehce podobným svým dura-
lovým modelům. To platí pro profilaci 
trubek i pro patky. Vpředu je Rock Shox 
SID World Cup v módní bílé.

Vidlice Rock Shox SID World Cup
Řazení XTR
Řadicí páky XTR
Kliky XTR
Ráfky Shimano XTR
Náboje Shimano XTR
Pláště Felt Devox RXC
Brzdy Shimano XTR
Velikosti 15.5, 17.5, 19.5, 21.5
Cena 129 990 korun

Nejvyšší indiánský bůh letos dostal 
do vínku hlavně přepracovaný kar-

bonový rám, a patří tak ke karbonovým 
strojům za trochu dostupnější cenu. 
Závodní nasazení charakterizuje zdvih 
80 mm vidlice Fox.

Vidlice Fox F 80 RLC
Řazení XTR
Řadicí páky XTR
Kliky XT
Ráfky DT Swiss X 1800
Náboje DT Swiss X 1800
Pláště Schwalbe Racing Ralph
Brzdy Shimano XT
Velikosti 16, 18, 20,5
Cena 65 990 korun

Celokarbonový Lector sází na plynu-
lé přechody trubek, masivní partii 

hlavy, samozřejmě módní černo-bílou 
a také drobné detaily jako je miniaturní 
vzpěra poměrně masivních duralových 
zadních patek.

Vidlice Rock Shox SID World Cup
Řazení XTR
Řadicí páky XTR
Kliky XTR
Ráfky Mavic CrossMax SLR
Náboje Mavic CrossMax SLR
Pláště Schwalbe Rocket Ron
Brzdy Shimano XTR
Velikosti 44/49/53 cm
Cena 104 999 korun

Sázka na elegantní design a lehce 
hranaté profily s masivní partií ko-

lem hlavové trubky. Introvert si prostě 
zachovává svoji tvář. Kompletní sada 
XTR není kromě kol Mavic CrossMax 
SLR ničím narušena. 

Vidlice Manitou R7 MRD
Řazení XTR
Řadicí páky XTR
Kliky XTR
Ráfky Mavic CrossMax SLR
Náboje Mavic CrossMax SLR
Pláště Author Panaracer
Brzdy Shimano XTR
Velikosti 16.5, 17.5, 19, 20
Cena 109 990 korun

Ačkoli týmový stroj stojí výrazně méně, 
výroční model je perfektně provede-

nou karbonovou nostalgií s profilací tru-
bek výrazně odlišnou od týmových mo-
delů. Spojuje odstín sahající do devade-
sátých let a to nejlepší moderní osazení.

Vidlice DT Swiss XRC 80 mm
Řazení XTR
Řadicí páky XTR
Kliky XTR
Ráfky DT Swiss X 1800
Náboje DT Swiss X 1800
Pláště Schwalbe Furious Fred
Brzdy Formula R1 Carbon
Velikosti 17, 18.5, 20
Cena 99 990 korun

K-FORCE LIGHT V ROKU 2009 POUŽÍVAJÚ:DEMA Senica, a.s. 
Dlhá 248, 905 01 Senica, SR, tel.: +421 34 6945 111, sport@dema.sk

BS MARKET, s.r.o. Brno, tel.: +420 54 523 22 24, bsmarket@volny.cz
Cyklosport KERN Praha, tel.: +420 60 2252 994, cyklojk@login.cz
Velosport VALENTA Pelhřimov, tel.: +420 56 5323 026, valenta@velosport.cz
Muroň Lubomír Lanškroun, tel.: +420 46 5322 223, muron@ow.cz

K  VÍŤAZSTVU  SÚ  POTREBNÉ  ČÍSLA
A K-FORCE LIGHT ICH MÁ! 
2 roky na profesionálnej cyklistickej scéne.
2 Pro-Tour tímy používajúce ho v roku 2008.
6 významných víťazstiev: Paris-Roubaix, Milan-SanRemo, Tour of 
Switzerland, Tyrrhenian-Adriatico, Tour of Germany a Eneco Tour.
2007 víťazný tím Pro-Tour.
Tisíce spokojných zákazníkov po celom svete.

Dostupné aj ako



C
yk

lo
se

rv
is

 6
 /  
2
0
0
9

19

©
 C

op
yr

ig
ht

 2
0

0
8

, B
el

l S
po

rts
   

   
   

   
   

   
   

   
 w

w
w

.p
ro

gr
es

sc
yc

le
.c

z

THIS HELMET

PROVĚŘENO.PROVĚŘENO.
bellbikehelmets.combellbikehelmets.com

BLBLBLBLOWOWOWOWSSS

SSUSUSUSUSUUS CCCCKCKCKKKKKKKKSSSSSSSSSS COCOCOCOCOCOCOCOCOOOCOCOCOCCOCOCOCOCOCOCOCCCOOLOLOLOLLOOOOOOOOOO

AND IT’S TOTALY COOL.AND IT’S TOTALY COOL.
PŘEDSTAVUJEME VÁM ZCELA NOVOU, NESKUTEČNĚ POHODLNOU, SUPERLEHKOU ZÁVODNÍ PŘILBU VOLT™.
Vyzbrojena exkluzivními Composite Fiber Intake™ větracími otvory od Bellu, Volt™ NASÁVÁ (SUCKS) impozantní množství 
studeného vzduchu, efektivně vede proud vzduchu speciálními vnitřními kanály StreamJet Ventilation™. Výsledná přirozená 
ventilace VYFOUKNE (BLOWS) teplý vzduch zadní částí přilby, aby udržela jezdce v CHLADU (COOL) a pohodlí. Stejně cool 
je i nová generace systému upínání Twin Axis Gear (TAG)™, které lze nastavit ve dvou směrech pro dokonalé individuální 
přizpůsobení. A nakonec, Volt™ má odnímatelný nastavitelný štítek Variable Position Visor™, což znamená, že si můžete 
svobodně nasávat, vyfukovat a být v chladu na silnici, trailu nebo obojí.

Stalo se už jakýmsi zvykem, že se konstrukční 
technologie postupně posunují ze špičkových 
modelů i do nižších pater nabídky. Platí to 

často u sad komponentů, ale také u vybavení, tretry 
nevyjímaje. V případě modelu Comp Road znač-
ky Specialized se pro sezonu 2009 můžeme setkat 
s technologiemi použitými donedávna pouze u luxus-
ní řady S-Works. Přestože se jedná „až“ o třetí model 
odshora, za cenu 4690 korun získáte závodní tretry 
s karbonovou podešví, odolnou a lehkou konstrukcí, 
patentovanou anatomickou úpravou Body Geometry 
a v neposlední řadě také mikro-nastavitelnou horní 
přezkou.

Nás tretry Specialized Comp Road přesvědčily jak 
tuhostí podešve, která je prakticky totožná s nejvyš-
ší řadou S-Works, tak především velice pohodlným 
usazením na noze. Určité vyšlápnutí sice potřebovaly 
v oblasti okolo palce, jinak ale seděly již od prvních 
kilometrů ideálně. Vhodný tvar má více uzavřená 
zpevněná pata, líbilo se nám i dobré rozložení tlaku 
pod širokou horní přezkou, i pod dvojicí pásků se su-
chým zipem. Polstrování jazyku sice není nijak extra 
výrazné, zjevně je ale zcela dostačující.

O vložce Body Geometry asi není třeba 
se příliš rozepisovat. Poloha chodidla vůči 
ose pedálu je optimální. Tvar vložky pod-
poruje správnou nožní klenbu a po čase 
se dokonale vytvaruje i v oblasti pod prs-

Specialized Comp Road

Trail se značce Author rozhodně vy-
dařil. Při hmotnosti 268 gramů na-
bízí nadprůměrnou pevnost skeletu, 

vyztuženého plochými duralovými žebry. 
Zajímavý je také jakýsi plastový „náraz-
ník“, chránící celou zadní horní hranu, na-
příklad při nárazu do zárubně dveří. Výborný 
nápad, navíc designově vyvažující přední štítek.

Usazení na hlavě je příjemné, na čemž má zá-
sluhu také již zmiňovaná hloubka přilby. Na bocích 
sahá spodní okraj těsně nad uši, celková tloušťka 
skeletu pak zajišťuje optimální deformační zóny 
v případě nárazu. Po této stránce nebyla žádná 
část přilby podceněna, bezpečnost jezdce byla 
evidentně na prvním místě při navrhování tohoto 
modelu. Přitom i po stránce odvětrání je na tom 
trail s 22 ventilačními otvory velice dobře. Trojice 
hlavních čelních průduchů je vnitřně propojena se 
zadními ventilačními otvory, takže je při jízdě zajiš-
těno optimální proudění vzduchu kolem hlavy.

In-mold provedení je jednodílné, tedy včetně 
zadní partie, a velice čistě zpracované. Upínací 
mechanismus DeTox je plně funkční a jednoduše 
ovladatelný. Uchycení mechanismu v místě spán-
ků je pevné, takže nedochází k nežádoucímu ver-

tikálnímu pohybu. Důvěru 
budí také přední uchycení upínacích popruhů 
na kovových válečcích integrovaných do skeletu. 
Na rozdíl od některých jiných přileb vypadá trail 
velice pěkně i po odejmutí plastového štítku, kte-
rý může někomu překážet ve výhledu. Jako jediné 
negativum vidíme absenci reflexních samolepek 
na zadní části přilby. Jinak není této novince co 
vytknout.

V nabídce jsou dvě barvy, bílo-šedá a šedá, 
a velikosti 54–58 a 58–62 cm. Cena přilby Author 
Trail je od 1299 korun. (kad)

robustnost, usazení 
na hlavě, design

absence 
reflexe

-
ný 
ítek.

má zá-
bocích
loušťka tikálnímu pohybu Důvěru

Author TrailPřilba Trail je novinkou
v kolekci Author pro letošní 
rok. Svou robustností, 
celkovou hloubkou skeletu 
a výškou zadní partie trochu 
připomíná legendární model 
Giro Hammerhead.

usazení na noze,
tuhost podešve

ty. Odvětrání je dostačující, panely pevné síťoviny 
na špičce jsou doplněny o drobnou perforaci bočnic 
a úzkými ventilačními štěrbinami v jazyku. Takže ani 
po této stránce si nelze stěžovat.

Případná chůze je usnadněna podpatěnkou 
ve tvaru podkůvky, která zlepšuje stabilitu nohy. 
Vzadu nechybí reflexní proužky, pochvalu zaslouží ta-
ké ocelová lakovaná klec mikro-nastavitelné přezky, 
která vypadá přímo nezničitelně.

Celkově jsou silniční boty Specialized Comp Road 
velice zdařilé. Vzhledem k tomu, že se jedná o až třetí 
nejvyšší model v nabídce, se může zdát cena vyšší. 
Nicméně vztaženo ke kvalitě treter je zcela odpovída-
jící. Vedle bílo-červené varian-
ty je v nabídce i daleko 
decentnější černo-bílá 
verze.

(kad)

nejvyš-
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ty je v nabídce i dalekonejvyš-
odlným 
ebovaly 
prvních
zavřená
ní tlaku 
ů se su-
ak extra 

a

ty je v nabídce i daleko 
decentnější černo-bílá
verze.

(kad)

nenalezli
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RavX FullXRavX FullX
Dlouhoprsté rukavice značky RavX mají 
jedno specifikum, tlumicí polštářek 
na dlani je totiž nikoliv implantovaný 
mezi vrstvy materiálu, ale je vystaven 
na odiv pouze překrytý odolnou 
síťovinou.

provedení dlaně, komfort, 
ohyb prstů, ochrana

vyboulení 
hřbetu

Tuhle vychytávku má i model FullX, určený pro jar-
ní a podzimní dny, nebo pro trochu tvrdší ježdění. 
Základem dlaně je syntetická kůže Clarino, skrývají-

cí gelové výplně těsně za klouby prstů. Zmíněný polštářek 
zmírňující tlak řídítek do dlaně je situován na vnější stranu. 
Vprostřed dlaně nechybí silikonový potisk, který je pro jis-
tější kontakt s brzdovými páčkami také na koncích prstů. 
Samozřejmostí je dvojitý materiál mezi palcem a ukazováč-
kem, který je v tomto nejvíce exponovaném místě nutností. 
Na zápěstí je široký pruh neoprenu se stahovacím páskem 
na suchý zip. Dostatečné stažení, a hlavně teplotní komfort 
je zde zaručen.

Hřbetní partie využívá na vnější straně a na prstech ma-
teriál Spandex, který zajišťuje dostatečnou ventilaci. Zbytek 
plochy kryje silnější neopren s gumovými prvky, které jsou 
i na místě kloubů na prstech. Na palci je výrazné froté. 

Střih rukavic je dostatečně dlouhý, takže ve špičkách roz-
hodně netlačí. Rukavice kopírují přirozený ohyb ruky na řídít-
kách, navíc komfort úchopu je zvýšen přerušením materiálu 
v místě ohybu prstů, kdy je mezi horní Spandex všita do ot-
voru síťovina pro větší ohebnost a také lepší ventilaci. V partii 
dlaně sedí střih kvalitně, těsně před zápěstím je ovšem dí-
ky spojení dvou materiálů – spandexu a neoprenu, trochu 
volnější a dochází tam k vyboulení. To je pouze na hřbetní 
straně, dlaň sedí perfektně, tlumící polštářek pod síťovinou je 
dostatečně odolný a výrazně zvyšuje pohodlí úchopu.

Teplotní komfort rukavic je odpovídající pro jaro i podzim. 
V chladnějších dnech je materiál prstů trochu slabší, naopak 
vedro nesvědčí silnějšímu neoprenu na hřbetu. Ten má ale 
hlavně ochrannou funkci, takže pro sjezdové disciplíny lze ru-
kavice použít i v létě. Pásek na zápěstí je snadno uchopitelný, 
výraznější manžeta s olemováním netlačí ani při maximálním 
ohybu zápěstí. Rukavice se vyrábějí ve velikostech S–XXL 
a jejich cena 599 korun je vzhledem k jejich kvalitnímu pro-
vedení, vysoké míře komfortu a odolnosti více než příznivá.

(už)
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20 PŘEHLED VIDLIC 2009Letošní přehled vidlic 
pojmeme zcela netradičním 
systémem, kdy každé značce 
dáme samostatný prostor pro 
představení jejích produktů. 
V každém čísle vyjde stránka 
věnovaná té které značce, a tak 
si přehled složený z jednotlivých 
listů budou moci čtenáři, kteří 
si jej vylepují na zeď, moci sami 
upravit podle vlastních kritérií 
výběru. Jednotlivé modely jsou 
vždy krátce představeny, aby 
bylo jasné, o jakou kategorii 
a zaměření se jedná a celkově 
bude přehled podrobnější. 
Jednotlivé vidlice jsou vždy 
uvedeny fotografií jednoho 
modelu, modifikace verzí jsou 
pak patrné z tabulky.

Začněme s americkou značkou 
Manitou, která v současné době 

pod křídly konsorcia Hayes produ-
kuje osm modelů v mnoha verzích 
a variantách zdvihů, pružení, tlumení 
a možností nastavení. Americký pio-
nýr odpružení, jenž svou první vidlici 
představil již koncem osmdesátých let, 
dnes stále patří ke špičce. Manitou sá-
zí na zdařilý poměr hmotnost/výkon, 
závodní vidlice s označením Manitou 
Racing Development (MRD) se honosí 
fantastickými hmotnostními hodnotami, 
přičemž díky propracovanému zpraco-

Manitou

vání vidlice nijak nezaostávají v tuhosti. 
O kvalitě závodních XC vidlic R7 MRD 
hovoří i fakt, že si je na svá kola vybírají 
závodní týmy v čele s mnohanásobnou 
mistryní světa Gunn-Ritou Dahle či naší 
Terezou Huříkovou. Vidlice Minute MRD 
se zdvihem 100 –130 mm pak vozí k ne-
jednomu vítězství dvojnásobného mistra 
světa ve fourcrossu Michala Prokopa.

AXELAXEL

DRAKEDRAKE

R7R7

DORADODORADO

Základní pružinová řada 
překvapí především 
sofistikovaným 
tlumením TPC či Fluid 
Flow s nezávislým 
řešením komprese 
a zpětného kroku. 
Elegantní design 
s dozadu situovaným 
obloukem monobloku 
kluzáků Reverse Arch 
a 28,6 mm vnitřníma 
nohama slibuje 
potřebnou tuhost.

Novinka pro rok 2009. 
Drake je řada XC vidlic 
střední třídy, které drží 
dole cenu, nikoli kvalitu. 
Vzduchová pružina, 
špičkové tlumení Absolute 
a kluzáky o průměru 
32 mm jsou vhodným 
upgradem vašeho kola. 
V nabídce je model Drake 
Super Air Absolute s 80 
nebo 100 mm zdvihu.

Jízda s upřednostněním 
dynamiky, sportovního 
nasazení, závodní biking 
– to je habitus vidlic 
řady R7. Jsou to lehké 
vzduchové vidlice nižšího 
zdvihu 80 nebo 100 mm, 
u kterých je kladen důraz 
na co nejnižší váhu při 
zachování dostatečné 
tuhosti pro XC. Provedení 
MRD je potom terénním 
F1 náčiním ověnčeným 
vítězstvími ve Světovém 
poháru i na českých XC 
tratích a maratonech.

Legendární DH vidlice 
se pro sezonu 2009 
vrací na tratě Světového 
poháru ve sjezdu. 
Obrácená konstrukce 
zpevněná karbonem 
pro maximální tuhost, 
203 mm zdvihu, kluzáky 
o průměru 36 mm 
a rozsáhlé možnosti 
individuálního nastavení 
dělají z této vidlice 
adepta na vítězství. 
Váha? 2902 gramů.

AXEL Elite FFD 1990 Kč

R7 Comp FFD-R 6990 Kč

DORADO MRD TA 43 990 Kč

R7 Comp Absolute 7990 Kč

R7 Platinum SPV 9990 Kč

R7 Elite Absolute 8990 Kč

R7 MRD Absolute 13 990 Kč

R7 Super Absolute 9490 Kč

R7 MRD Absolute Carbon 16 990 Kč

AXEL Platinum LO 3490 KčAXEL Super / Platinum LO 2990 Kč

DRAKE Super Air Absolute 6990 Kč

AXEL Super / Platinum RTWD LO 4490 Kč

zdvih: 80 mm
použití: XC
pružení: pružina
tlumení: FFD (hydraulické tlumení)
vnější nohy: magnesium Reverse Arch
vnitřní nohy: chromovaná ocel 28,6 mm
korunka / krk: dural / ocel 1Q-i

nastavení a regulace: předpětí (výměnou 
pružiny)

možnost úplného zavření: ne
hmotnost: 2180 g
výbava: čepy pro V brzdu a úchyt pro 

kotoučovou brzdu
barva: černá

zdvih: 100 mm
použití: XC
pružení: vzduch
tlumení: FFD-R (hydraulické tlumení)
vnější nohy: magnesium Reverse Arch
vnitřní nohy: dural 30 mm
korunka / krk: dural / ocel 1Q-i

nastavení a regulace: nastavení odskoku, tlak 
vzduchu

možnost úplného zavření: ne
hmotnost: 1680 g
výbava: čepy pro V brzdu a úchyt pro 

kotoučovou brzdu
barva: černá

zdvih: 180, 203 mm (interní nastavení)
použití: DH
pružení: vzduch
tlumení: TPC+
vnější nohy: pevná osa 20 mm
vnitřní nohy: dural 36 mm
korunka / krk: dural / dural 1Q-i

nastavení a regulace: nezávislé externí 
nastavení low speed a high speed 
komprese, nastavení odskoku

možnost úplného zavření: ne
hmotnost: 2902 g
výbava: pouze kotoučové brzdy
barva: karbon

zdvih: 100 mm
použití: XC
pružení: vzduch
tlumení: Absolute Platform Damping 

(hydraulické tlumení)
vnější nohy: magnesium Reverse Arch
vnitřní nohy: dural 30 mm
korunka / krk: dural / ocel 1Q-i

nastavení a regulace: nastavení odskoku, 
progresivita kompresního tlumení, tlak 
vzduchu

možnost úplného zavření: ano
hmotnost: –
výbava: čepy pro V brzdu a úchyt pro 

kotoučovou brzdu
barva: černá

zdvih: 80 a 100 mm
použití: XC
pružení: vzduch s titanovou negativní pružinou
tlumení: Snap Valve SPV (hydraulické tlumení)
vnější nohy: magnesium Reverse Arch
vnitřní nohy: dural 30 mm
korunka / krk: dural / dural 1Q-i

nastavení a regulace: nastavení odskoku, 
progresivita kompresního tlumení, tlak 
vzduchu

možnost úplného zavření: ne
hmotnost: 1410 g (80) a 1450 g (100)
výbava: čepy pro V brzdu a úchyt pro 

kotoučovou brzdu
barva: černá / zelená

zdvih: 80 a 100 mm
použití: XC
pružení: vzduch
tlumení: Absolute Platform Damping 

(hydraulické tlumení)
vnější nohy: magnesium Reverse Arch
vnitřní nohy: dural 30 mm
korunka / krk: dural / dural 1Q-i

nastavení a regulace: nastavení odskoku, 
progresivita kompresního tlumení, tlak 
vzduchu

možnost úplného zavření: ano
hmotnost: 1516 g (80) a 1557 g (100)
výbava: čepy pro V brzdu a úchyt pro 

kotoučovou brzdu nebo verze pouze 
s úchytem pro kotoučovou brzdu

barva: černá / šedá

zdvih: 80 a 100 mm
použití: XC
pružení: Noble Air (vzduch)
tlumení: Absolute Platform Damping 

(hydraulické tlumení)
vnější nohy: magnesium Reverse Arch
vnitřní nohy: dural 30 mm
korunka / krk: dural / dural 1Q-i

nastavení a regulace: vratný tlumič, 
progresivita kompresního tlumení, tlak 
vzduchu

možnost úplného zavření: ano
hmotnost: 1250 g (80) a 1270 g (100)
výbava: úchyt pouze pro kotoučovou brzdu
barva: černá a červená

zdvih: 80 a 100 mm
použití: XC
pružení: vzduch
tlumení: Absolute Platform Damping 

(hydraulické tlumení)
vnější nohy: magnesium Reverse Arch
vnitřní nohy: dural 30 mm
korunka / krk: dural / dural 1Q-i

nastavení a regulace: nastavení odskoku, 
progresivita kompresního tlumení, tlak 
vzduchu

možnost úplného zavření: ano
hmotnost: 1516 g (80) a 1557 g (100)
výbava: čepy pro V brzdu a úchyt pro 

kotoučovou brzdu nebo verze pouze 
s úchytem pro kotoučovou brzdu

barva: stříbrná

zdvih: 80 a 100 mm
použití: XC
pružení: Noble Air (vzduch)
tlumení: Absolute Platform Damping 

(hydraulické tlumení)
vnější nohy: magnesium Reverse Arch
vnitřní nohy: dural 30 mm
korunka / krk: dural / dural 1Q-i

nastavení a regulace: nastavení odskoku, 
progresivita kompresniho tlumení, tlak 
vzduchu

možnost úplného zavření: ano
hmotnost: –
výbava: úchyt pouze pro kotoučovou brzdu
barva: karbon

zdvih: 100 mm
použití: XC
pružení: pružina
tlumení: TPC Lockout (hydraulické tlumení)
vnější nohy: magnesium Reverse Arch
vnitřní nohy: chromovaná ocel 28,6 mm
korunka / krk: dural / dural 1 1Q-i

nastavení a regulace: nastavení odskoku, 
předpětí (výměnou pružiny)

možnost úplného zavření: ano
hmotnost: –
výbava: úchyt pouze pro kotoučovou brzdu
barva: černá

zdvih: 80 a 100 mm
použití: XC
pružení: pružina
tlumení: TPC Lockout (hydraulické tlumení)
vnější nohy: magnesium Reverse Arch
vnitřní nohy: chromovaná ocel 28,6 mm
korunka / krk: dural / ocel 1Q-i

nastavení a regulace: vratný tlumič, předpětí 
(výměnou pružiny)

možnost úplného zavření: ano
hmotnost: –
výbava: čepy pro V brzdu a úchyt pro 

kotoučovou brzdu nebo verze pouze 
s úchytem pro kotoučovou brzdu

barva: černá

zdvih: 80 a 100 mm
použití: XC
pružení: ACT vzduch
tlumení: Absolute
vnější nohy: magnesium Reverse Arch
vnitřní nohy: 32 mm
korunka / krk: dural / ocel 1Q-i

nastavení a regulace: nastavení odskoku, tlak 
vzduchu

možnost úplného zavření: ano
hmotnost: 1814 g
výbava: čepy pro V brzdu a úchyt pro 

kotoučovou brzdu
barva: bílá a černá

zdvih: 70–100 mm (RTWD)
použití: XC
pružení: pružina
tlumení: TPC Lockout (hydraulické tlumení)
vnější nohy: magnesium Reverse Arch
vnitřní nohy: chromovaná ocel 28,6 mm
korunka / krk: dural / dural 1 1Q-i

nastavení a regulace: nastavení odskoku, 
předpětí (výměnou pružiny), plynulá 
regulace zdvihu RTWD

možnost úplného zavření: ano
hmotnost: 2180 g
výbava: čepy pro V brzdu a úchyt pro 

kotoučovou brzdu nebo verze pouze 
s úchytem pro kotoučovou brzdu

barva: černá

MINUTEMINUTE
Řada Minute nabízí 
u většiny modelů trojí 
ráži – 100, 120 a 140 mm 
– která pokryje služby 
od sportovního hardtailu 
po celoodpružený bike 
delšího zdvihu z kategorie 
All-Mountain. 32 mm vnitřní 
nohy a možnost volby 
pevné osy s rychloupínacím 
zámkem Hex Lock ji činí 
jako doma i v náročném 
terénu. Vzduchové 
pružení pak doplňují 
rozličné systémy tlumení. 
K dispozici rovněž ve 29 
verzi.

MINUTE Elite Absolute 9990 Kč MINUTE Super Absolute 10 990 Kč

MINUTE MRD Absolute 13 490 Kč

MINUTE Elite Absolute TA 9990 Kč MINUTE Super Absolute TA 11 990 Kč

MINUTE MRD Absolute TA 14 490 Kč MINUTE 29 Absolute 10 990 Kč MINUTE 29 Absolute TA 11 990 Kč

zdvih: 140 mm
použití: XC / All-Mountain
pružení: MARS (vzduch)
tlumení: Absolute Platform Damping (olejová 

patrona)
vnější nohy: magnesium Reverse Arch
vnitřní nohy: dural 32 mm
korunka / krk: dural / ocel 1 1Q-i

nastavení a regulace: nastavení odskoku, 
progresivita kompresního tlumení, tlak 
vzduchu

možnost úplného zavření: ano
hmotnost: 1650 g
výbava: úchyt pouze pro kotoučovou brzdu
barva: bílá / černá

zdvih: 100, 120 a 140 mm
použití: XC / All-Mountain
pružení: MARS (vzduch)
tlumení: Absolute Platform Damping (olejová 

patrona)
vnější nohy: magnesium Reverse Arch
vnitřní nohy: dural 32 mm
korunka / krk: dural / dural 1Q-i

nastavení a regulace: nastavení odskoku, 
progresivita kompresniho tlumení, tlak 
vzduchu

možnost úplného zavření: ano
hmotnost: 1581 g (100), 1626(120) a 1650 g 

(140)
výbava: úchyt pouze pro kotoučovou brzdu
barva: bílá

zdvih: 100 a 130 mm
použití: XC / All-Mountain
pružení: Noble Air (vzduch)
tlumení: Absolute Platform Damping (olejová 

patrona)
vnější nohy: magnesium Reverse Arch
vnitřní nohy: dural 32 mm
korunka / krk: dural / dural 1Q-i

nastavení a regulace: nastavení odskoku, 
progresivita kompresního tlumení, tlak 
vzduchu

možnost úplného zavření: ano
hmotnost: 1452 g (100) a 1530 g (130)
výbava: úchyt pouze pro kotoučovou brzdu
barva: červená

zdvih: 120 mm
použití: XC / All-Mountain
pružení: MARS (vzduch)
tlumení: Absolute Platform Damping (olejová 

patrona)
vnější nohy: magnesium Reverse Arch
vnitřní nohy: dural 32 mm
korunka / krk: dural / ocel 1Q-i

nastavení a regulace: nastavení odskoku, 
progresivita kompresního tlumení, tlak 
vzduchu

možnost úplného zavření: ano
hmotnost: –
výbava: pevná osa Hex Lock 20 mm, úchyt 

pouze pro kotoučovou brzdu
barva: bílá

zdvih: 100, 120 a 140 mm
použití: XC / All-Mountain
pružení: MARS (vzduch)
tlumení: Absolute Platform Damping (olejová 

patrona)
vnější nohy: magnesium Reverse Arch
vnitřní nohy: dural 32 mm
korunka / krk: dural / dural 1Q-i

nastavení a regulace: nastavení odskoku, 
progresivita kompresniho tlumení, tlak 
vzduchu

možnost úplného zavření: ano
hmotnost: –
výbava: pevná osa 20mm, úchyt pouze pro 

kotoučovou brzdu
barva: bílá

zdvih: 100 a 130 mm
použití: XC / All-Mountain
pružení: Noble Air (vzduch)
tlumení: Absolute Platform Damping (olejová 

patrona)
vnější nohy: magnesium Reverse Arch
vnitřní nohy: dural 32 mm
korunka / krk: dural / dural 1Q-i

nastavení a regulace: nastavení odskoku, 
progresivita kompresního tlumení, tlak 
vzduchu

možnost úplného zavření: ano
hmotnost: 1550 g (100) a 1630 g (130)
výbava: pevná osa Hex Lock 20 mm, úchyt 

pouze pro kotoučovou brzdu
barva: červená / šedomodrá

zdvih: 80, 100 a 120 mm
použití: XC / All-Mountain
pružení: MARS (vzduch)
tlumení: Absolute Platform Damping (olejová 

patrona)
vnější nohy: magnesium Reverse Arch
vnitřní nohy: dural 32 mm
korunka / krk: dural / dural 1Q-i

nastavení a regulace: vratný tlumič, 
progresivita kompresního tlumení, tlak 
vzduchu

možnost úplného zavření: ano
hmotnost: 1723 g (80), 1769 g (100) a 1814 g 

(120)
výbava: úchyt pouze pro kotoučovou brzdu
barva: bílá

zdvih: 80, 100 a 120 mm
použití: XC / All-Mountain
pružení: MARS (vzduch)
tlumení: Absolute Platform Damping (olejová 

patrona)
vnější nohy: magnesium Reverse Arch
vnitřní nohy: dural 32 mm
korunka / krk: dural / dural 1 1Q-i

nastavení a regulace: vratný tlumič, 
progresivita kompresního tlumení, tlak 
vzduchu

možnost úplného zavření: ano
hmotnost: 1814 g (120)
výbava: pevná osa 20mm, úchyt pouze pro 

kotoučovou brzdu
barva: bílá
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21Technologie
TPC Plus Position Activated tlumení 
Systém tlumení, který ovládl downhillovou 
trať Světového poháru, je zpátky i s celou řa-
dou podstatných změn. Tlumicí patrona citlivá 
na polohu pístu ve vidlici je určena pro vyso-
kozdvihové vidlice. Patrona pracuje s nízkou 
počáteční kompresí pro dobrou citlivost na malé 
nerovnosti, ale s větším zanořením komprese 
narůstá, aby vidlice nešla „na doraz“. Externě je 
možné nastavit odskok a kompresi.

Snap Valve SPV tlumení
Systém tlumení s proměnným poměrem tlu-
mení Snap Valve SPV je určen pro XC vidlice 
R7, jimž poskytuje vysokou odolnost proti po-
hupování vlivem šlapání. Pokud však do vidlice 
přijde ráz od terénu, ta automaticky propruží 
a nerovnost pohltí. Práh odtržení z klidu je 
externě nastavitelný. Účinná je i ochrana proti 
chodu „na doraz“.

SPV Evolve tlumení
Systém SPV Evolve lépe reaguje na menší 
nerovnosti, ačkoliv si stále zachovává dob-
rou odolnost proti pohupování vlivem šlapání. 
Externě je možné nastavit práh odtržení, pro-
gresivitu tlumení a stabilizační ventil SPV pro 
lepší pohlcování nerovností. Odskok je nastavi-
telný na všech modelech.

Stage Two Spring Rate Change
Pomocí kolečka na vrchu korunky je možné 
za jízdy přitvrdit ocelovou pružinu tak, jako 
kdybychom ji vyměnili za tvrdou. Kromě před-
pětí systém Stage 2 řeší také ochranu proti 
chodu „na doraz“.

TPC Lockout tlumení
Osvědčený a důmyslný systém tlumení tvořený 
dvěma nezávislými písty pro kompresní a vratný 
tlumič, které se uvnitř velkoobjemového sys-
tému s nízkým tlakem oleje starají o odskok 
a kompresi. Quick Range TPC umožňuje otoče-
ním ovládací páčky o 180° nastavit od minimál-
ní komprese po maximální a pak vidlici v druhé 
půlotočce páčky úplně zablokovat. K dispozici 
je i páčka Click It, která systém uzavírá z řidítek.

Platform Plus tlumení
Levnější alternativa k tlumení SPV potlačuje 
pohupování vidlice vznikající při šlapání pomo-
cí speciálních planžetek.

Fluid Flow tlumení
Základní olejový tlumicí systém s nezávis-
lým vratným tlumičem a tlumičem komprese. 
Hydraulické tlumení odvozené od TPC s pístem 
komprese a odskoku využívá velkoobjemového 

systému s nízkým tlakem. Na některých mo-
delech je možné nastavit odskok pootočením 
páčky v rozsahu 180°.

Infinite Travel nastavení zdvihu
Nejlehčí vzduchový pružící systém IT umožňuje 
po stlačení páčky na řidítkách změnit zdvih a výš-
ku vidlice, aniž by došlo ke změně předepnutí pru-
žiny. Ke změně dochází přepouštěním vzduchu 
z pozitivní do negativní komory. IT se ovládá za-
tlačením na vidlici a jezdec sám si nastaví rozpětí 
zdvihu mezi maximálním až po minimální. Vše 
probíhá beze změny tvrdosti pružení.

Rapid Travel Wind Down (RTWD) 
nastavení zdvihu
Otáčením knoflíku na korunce je možné snížit 
zdvih u pružinových vidlic o 30 mm, aniž by se 
změnilo předpětí pružiny. Ukazatel změny zdvi-
hu přesně informuje o velikosti zanoření.

E2 Air System
Systém určený pro vidlice s ocelovými vnitřní-
mi nohami je levnou alternativou k současným 
vzduchovým systémům. Oproti systémům 
s ocelovou pružinou ušetří průměrně 200 gra-
mů a je zhruba o polovinu levnější.

OnePointFive Interface Standard
Zvětšený průměr sloupku vidlice 1,5 palce při-
náší zvýšenou pevnost, odolnost, přesnost ří-
zení a životnost přední části kola. OnePointFive 
systém je o 44 % odolnější a o 138 % pevnější 
při srovnatelné váze než klasický rozměr 1Q-i 
palce. Zároveň umožňuje použít jednokorunko-
vé provedení i u vysokozdvihových vidlic, čímž 
snižuje jejich hmotnost. One Point Five je určen 
pro hardcore a extrémní ježdění.

Reverse Arch můstek
Můstek vidlice na zadní straně kluzáků dává vi-
dlici větší torzní tuhost, neboť spojení s kluzáky 
využívá větší plochy než u tradičního provede-
ní. Můstek je navíc kratší a tužší, čímž zlepšuje 
ovládání kola a umožňuje použití širších pne-
umatik.

Hex Lock pevná osa
Patentovaný šestihranný systém nedovolí pro-
točení osy v kluzácích, čímž zvyšuje pevnost 
vidlice se standardním nábojem. Výměnné 
vložky šroubů zabraňují poškození kluzáků při 
přetažení šroubu.

Hex Lock No Tools pevná osa
Jednoduchý systém pro sejmutí předního kola 
bez použití nářadí pro současný systém Hex 
Lock. Dva rychloupínáky uvolní tlak na osu 
v kluzácích a rukou se povolí boční šroub 
v ose. Šrouby rychloupínáků mají také výměn-
né vložky.

RELICRELIC

NIXONNIXON

TRAVISTRAVIS

Vzduchové nebo 
pružinové pérování, 
tlumení FFD či TPC se 
zamykáním, olejové 
mazání, 100 nebo 
130 mm kroku – tak 
to je vizitka tohoto 
solidního modelu 
prostředku palety. Těžko 
se ve střední třídě hledá 
obdobně napěchovaná 
vidlice.

Kola kategorie enduro, 
back-country, all mountain 
– zkrátka kola s vyšším 
zdvihem pro technické 
ježdění – potřebují 
robustní, přesto stále 
ne obézní, kompaktní 
vidlice. A přesně to je 
Nixon se 145 mm zdvihu, 
vzduchovou pružinou, 
veleúčinným tlumením 
TPC+ a volitelnou 
pevnou osou Hex Axle.

Dvě jména: Andrew Shandro 
a Matt Hunter. Přední 
kanadské freeridové 
ikony sedlají vidlice řady 
Travis. Sestava s vinutými 
pružinami a tlumením TPC+ 
nebo Intrinsic, určenými 
právě k tlumení širokého 
spektra nárazů, se skládá 
z jednokorunkového 
typu 150 mm a potom 
dvoukorunkového s 200 mm 
zdvihu. Díky nízké 
hmotnosti jsou vhodné 
i pro závodní sjezd, jak 
ukazuje například hvězda 
týmu, Chris Kovarik.

RELIC Super LO 6990 Kč RELIC Super Air LO 7990 Kč

NIXON Elite Air 10 990 Kč

TRAVIS Single TA 14 990 Kč

NIXON Elite Air TA 11 990 Kč

TRAVIS Triple Intrinsic TA 23 990 Kč

zdvih: 100 a 130 mm
použití: XC / All-Mountain
pružení: pružina
tlumení: TPC Lockout (hydraulické tlumení)
vnější nohy: magnesium Reverse Arch
vnitřní nohy: dural 30 mm
korunka / krk: dural / dural 1Q-i

nastavení a regulace: nastavení odskoku, 
předpětí (výměnou pružiny)

možnost úplného zavření: ano
hmotnost: –
výbava: čepy pro V brzdu a úchyt pro 

kotoučovou brzdu nebo verze pouze 
s úchytem pro kotoučovou brzdu

barva: černá a oranžová

zdvih: 100 mm
použití: XC
pružení: vzduch
tlumení: TPC Lockout (hydraulické tlumení)
vnější nohy: magnesium Reverse Arch
vnitřní nohy: dural 30 mm
korunka / krk: dural / ocel 1Q-i

nastavení a regulace: nastavení odskoku, tlak 
vzduchu

možnost úplného zavření: ano
hmotnost: 1910 g
výbava: čepy pro V brzdu a úchyt pro 

kotoučovou brzdu
barva: černá

zdvih: 145 mm
použití: enduro
pružení: MARS (vzduch)
tlumení: TPC+ (olejová patrona)
vnější nohy: magnesium Reverse Arch
vnitřní nohy: dural 32 mm
korunka / krk: dural / dural 1Q-i

nastavení a regulace: vratný tlumič, tlumič 
komprese, tlak vzduchu

možnost úplného zavření: ne
hmotnost: –
výbava: úchyt pouze pro kotoučovou brzdu
barva: černá

zdvih: 150 mm
použití: freeride
pružení: pružina
tlumení: TPC+ (olejová patrona)
vnější nohy: magnesium Reverse Arch
vnitřní nohy: dural 34 mm
korunka / krk: dural / ocel 1Q-i

nastavení a regulace: nastavení odskoku, 
tlumič komprese, předpětí (výměnou 
pružiny)

možnost úplného zavření: ne
hmotnost: 2950 g
výbava: úchyt pouze pro kotoučovou brzdu, 

pevná osa Hex Lock 20 mm
barva: šedá

zdvih: 145 mm
použití: enduro
pružení: MARS (vzduch)
tlumení: TPC+ (olejová patrona)
vnější nohy: magnesium Reverse Arch
vnitřní nohy: dural 32 mm
korunka / krk: dural / dural 1Q-i

nastavení a regulace: vratný tlumič, tlumič 
komprese, tlak vzduchu

možnost úplného zavření: ne
hmotnost: 2090 g
výbava: úchyt pouze pro kotoučovou brzdu, 

pevná osa Hex Lock 20 mm
barva: modrá

zdvih: 203 mm
použití: DH
pružení: pružina
tlumení: Intrinsic (olejová patrona)
vnější nohy: magnesium Reverse Arch
vnitřní nohy: dural 34 mm
korunka / krk: dural / dural 1Q-i

nastavení a regulace: nastavení odskoku, 
tlumič komprese, progresivita 
kompresního tlumení, předpětí (výměnou 
pružiny)

možnost úplného zavření: ne
hmotnost: 3560 g
výbava: úchyt pouze pro kotoučovou brzdu, 

pevná osa Hex Lock 20 mm
barva: šedá a červená

Seznamte se, tohle je Zlaté kolo GT. Je to nejrychlejší trail bike, jaký jsme kdy postavili. Zlaté kolo se však nedá 

nikde koupit. Chcete-li ho osedlat, musíte zvítězit v jednom z 21 závodů série GT Golden Race, které proběhnou 

v různých zemích na celém světě.  Takže hodně štěstí. Budete ho potřebovat. 

Zaregistrujte se na webu GTisGolden.com.

4/4 AUSTRÁLIE  ........................................................  THE MONT 24

19/4 KANADA ............................ PARIS TO ANCASTER BIKE RACE

25/4 PORTUGALSKO .......................................  MARATONA D'ALTE 

24/5 KOREA ....... SAMCHULY NATIONAL MOUNTAIN BIKE RACE

24/5 ŠPANĚLSKO ............................................ 17A CABRERÈS BTT

14/6 NĚMECKO .................................... BIKE FESTIVAL WILLINGEN

20/6 VELKÁ BRITÁNIE ..................................  MOUNTAIN MAYHEM

21/6 SLOVINSKO ......................................... NISSAN UCI WC RACE

12/7 ITÁLIE  ...............................  SUDTIROL DOLOMITI SUPERBIKE

18/7 FRANCIE ..................................................  MOUNTAIN OF HELL

18/7 TCHAJ-WAN ...FONGSHAN RESERVOIR CROSS COUNTRY

2/8 MAĎARSKO ................................. BÜKK MARATON XC RACE

8/8 NORSKO  .......................................................... SYKKELENER'N

18/8 KOLUMBIE  ....................  ANDEAN CROSS COUNTRY OPEN

22/8 ŠVÝCARSKO ............................. RACER BIKE CUP MUTTENZ

12/9 ČESKÁ REPUBLIKA  ...................................  GT ZASKAR 2009

12/9 ESTONSKO .............................................................. ELION CUP

20/9 JAPONSKO ................................................. TRY BIKE IN OTAKI

3/10 NOVÝ ZÉLAND ....................................................... WHAKA 100

10/10 JIŽNÍ AFRIKA ..................... THE RIDE MAG CRATER CRUISE

18/10 URUGUAY ........................................................... AVENTURA GT
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V Cykloservisu jste si v loňském ro-
ce mohli přečíst testy karbonového 
stroje Tomac Carbide XC  2 se zdvi-

hem 90 mm a pevného karbonového kola 
Type X  1 téže značky. Nyní se podíváme 
na all mountain stroj Snyper 140, jehož 
rám je postaven ze slitiny hliníku Al 6069 
T6 a poskytuje zdvih obsažený v názvu 
kola. 

Nejdřív tuhost, pak tuhost 
a nakonec ještě tuhost

Jak již bylo mnohokrát uvedeno, nová 
řada kol Tomac, čítající pouhých šest mo-
delů, je navržena s maximálním důrazem 
na tuhost. Proto rámy Tomac neexcelují 
v žebříčcích absolutní lehkosti, ale za-
ujímají první místa v žebříčcích tuhosti 
v poměru k hmotnosti. Díky tomu si kola 
této značky oblíbili hlavně silově zaměření 
jezdci, kteří potřebují cítit obrovskou opo-
ru v rámu. A tu jim právě kola Tomac po-
skytnou. Klíčem k vysoké tuhosti je široká 
středová část, podpořená mohutným du-
tým blokem materiálu, jenž pojí středové 
pouzdro se sedlovou trubkou a nese čepy 
odpružení. Při použití běžného přesmyka-
če s klasickou objímkou by nebylo možné 
tak velký blok materiálu použít, a tak tento 
měnič putoval na samostatný výstupek 
na zadní stavbě. Jednočepové zavěšení je 
pak dostatečně tuhé i díky použitým ložis-
kům palcového průměru. 

Jednočep pro všechno
Vahadlo, které stlačuje tlumič, však ne-

funguje jako přepákování, ale pouze zvy-
šuje celkovou boční tuhost zadní stavby. 
Horní vzpěry zadní stavby tak působí pří-
mo na tlumič, jehož chod je lineární a do-
statečně citlivý. Vysoká citlivost tlumiče se 

ve sjezdu projeví pocitem jakoby beze-
dného odpružení, protože tlumič využije 
prakticky většinu svého chodu. Ovšem 
chodu nadoraz se jezdec bát nemusí, 
tlumič je vyladěn ideálně přímo pro ten-
to systém. Majitel firmy Joel Smith, jenž 
získal spousty zkušeností jako manažer 
firmy Manitou, nechává naladit kompre-
si tlumiče přesně podle charakteristiky 
a průběhu pružení. Na začátku zdvihu 
si tak tlumič výtečně rozumí s linearitou 
chodu zadní stavby, na konci zdvihu však 
chod progresivně přitvrdí. Také hlavní 
vzduchová komora je upravena a oproti 
běžné produkci má větší objem. 

Řetězové vzpěry jsou zavěšeny 
na hlavním čepu, který je umístěn 
v prodloužení sedlové trubky na úrov-
ni prostředního trojúhelníku, takže při 
šlapání nedochází k tahání za pedály. 
Horní vzpěry jsou vyrobeny z karbonu, 
neboť svou pružností nahrazují čep nad 
patkami. Při pružení totiž dochází u tlu-
miče ke zhruba pětistupňovému ohybu 
vzpěr, a tak se využitím pružného materiá-
lu ušetří hmotnost čepu. 

Výjezd
Ačkoliv by zdvih 140 mm mohl zarputi-

lé hardtailisty vyděsit, Snyper není žádný 

freeride a jedná se o americké pojetí cross 
country, tedy kolo pro jakýkoliv terén. 
Proto je na něm možné kromě snadného 
zdolávání sjezdových pasáží jet i zcela 
bezstarostně do kopce. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o jednočepové odpružení, při 
šlapání po rovině a do kopce dochází 
k lehkému propružování tlumiče v řádu 
několika milimetrů. Jezdec by tak s kaž-
dým zhoupnutím zbytečně ztrácel část 
drahocenné energie vynaložené na šlapá-
ní, což řeší tlumič Fox RP 23 s možností 
přitvrzení. Tvrdost je navíc možné nastavit 
ve třech úrovních, přičemž nejtvrdší režim 
se prakticky blíží lockoutu a účinně bojuje 
proti propružování i při jízdě ze sedla.

Ve výjezdu se nejlépe ukáže výteč-
ná tuhost pod záběrem ze sedla, s při-
tvrzeným tlumičem a zavřenou vidlicí 
se na kole jede, jako by bylo pevné. 
Ani geometrie ve výjezdu nijak neru-
ší a je vyvážena pro pohodlnou jízdu. 
Samozřejmě nejedeme na pevném kole 
a je tedy třeba počítat s tím, že úhel hla-
vy 68° je kompromisem pro jízdu všemi 
směry. Rozdíl oproti pevňáku je však 
znát hlavně v rozbitých terénních pasá-
žích. Po otevření tlumiče se zadní stavba 
začne aktivně lepit k povrchu a přenášet 
tak mnohem víc síly na terén. Žádné od-
skakování ani kličkování mezi kameny se 
nekoná, jezdec se ani nemusí nijak vehe-
mentně nadlehčovat, jízda je velmi poho-
dlná a výkon je vyšší, než u pevného kola. 

Sjezd 
Nejvíce zábavy si však užijeme cestou 

dolů. Rozumně navržený systém spolu 

se středně dlouhým posedem a výtečnou 
hmotností 11,9 kg přinese skvělou ovlada-
telnost a obratnost stroje. Kolo jsme velmi 
důkladně otestovali na stezkách Českého 
ráje, kde jsme si na všechny kopce vyje-
li po vlastní ose, abychom si pak užívali 
pozimní euforii z jízdy klikatými cestičkami 
mezi skalami, kde se to kořeny a kamen-
nými plotnami jen hemží. Každá hranka ja-
koby přitahovala přední kolo, jež se od ní 
odrazí a jezdec se i se svým ořem vznese 
do vzduchu. Kořeny jakoby na cestě ani 
nebyly, odpružení si s nimi poradí samo. 
Točivost je výtečná, nízká hmotnost 
pak vybízí k neustálému tahání kola 
do vzduchu přes překážky. Zde jsme 
měli zpočátku problém si zvyknout 
na to, že tlumič díky své citlivosti po-
hltí část energie odrazu, to ale jezdci, 
vyžadující tvrdší pérování, vyřeší třeba 
vyšším tlakem vzduchu. 

Komponenty
Na nízké hmotnosti se kromě rámu, je-

hož váha se zastavila kousek pod třemi 
kily, podílí hlavně špičkové komponenty. 
Největší vliv na akceleraci a lehkost jíz-
dy mají kola FSA SL XC, která by podle 
stránek výrobce měla vážit 1,65  kg, spolu 
s 500 gramů vážícími plášti Kenda Nevegal, 
signovanými přímo Johnem Tomacem. Ty 
kolu navíc dají skvělou přilnavost k povr-
chu při zachování ideálně nízkého valivé-
ho odporu. Krátce řečeno – kola prostě 

jedou. Vzduchové odpružení Fox není 
třeba nijak vychvalovat, stejně tak ani sa-
du komponentů Shimano XTR a XT. Brzdy 
Avid Ultimate přispívají svou hmotností 333 
gramů (set přední brzdy s kotoučem) k cel-
kové nízké váze kola, brzdný výkon je však 
zcela dostatečný i pro all mountain pojetí 
v těžkých sjezdech. Modulace i jedovatost 
výkonu je exemplární.

Špičkou jsou i obráběné komponenty 
Thomson, představec deseticentimetrové 
délky umravňuje kokpit, aby nebyl příliš 
freeridový a dává kolu spolu s úhlem hla-
vy univerzální posed. 69 cm široké kar-
bonové vlaštovky Easton MonkeyLite XC 
s miniaturním prohnutím pak umisťují ruce 
nízko a zároveň jim dávají velkou páku 
pro snadné zatáčení. 

Pro koho
Tomac Snyper 140  1 bude ideálním 

strojem pro jezdce, jenž vyžaduje maxi-
mální tuhost středové části a univerzální 
ovladatelnost při brázdění krajinou. Je 
to čistokrevné XC kolo s dostatkem citli-
vého zdvihu pro jízdu z kopce i středně 
dlouhým posedem pro stoupání vzhůru. 
Kromě modelu Snyper  1 za 109 tisíc jsou 
v nabídce i levnější varianty Snyper  2 
za 89 900 Kč a Snyper  3 za 64 900. A to 
už je cena za bike od legendárního jezdce 
Johnnyho Tomaca velice přijatelná, neboť 
za tyto peníze jezdec získá rám ze špičko-
vé slitiny, poskytující maximum tuhosti. 

Snyper 140 1Snyper 140 1Snyper 140 1Snyper 140 1
TOMACTOMAC
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HAVANNA
Precizní gelové dámské cyklistické 
rukavice – dlouhé prsty
Designová delikatesa pro dámy. Neotřelý design je 
podtržen volbou špičkových materiálů: Digital Carbon 
Fiber, Lycra matt, Power Net. Obzvláště vysoký uživatelský 
komfort, odvzdušnění a naprosto dokonalý přilnavý střih 
v provedení Fullfi nger.

Cena: Kč 799,-
Velikost: S, M, L

Prestižní cyklistické rukavice

Modely v profesionální kvalite

Nejobsáhlejší nabídka rukavic na trhu

ˆ

 Materiály-dlaň: Airvent, Digital Carbon Fiber, Gel, Neopren, Silikonový potisk
 Materiály-hřbet: Airvent, Froté, Lycra, Neopren, Silikonový potisk
 Použití: MTB, univerzální cyklistické, závodní nasazení
 Technologie: AirVent, BioGel, Puller, Waschbar
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www.rukavice-chiba.cz

Rogelli CZ,  Nádražní 83, 549 57  Teplice n/Met., Tel.: +420 773 535 836,  e-mail: info@rukavice-chiba.cz
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PERFECTION FOR ACTION

NELSON
Ultralehká cyklistická pláštěnka s ventilací

Cena: Kč 1 699,-
Velikost: S-3XL

 Ultralehký model pláštěnky s prodlouženým zádovým dílem. 
 Materiál s vodním sloupcem 3000 mm a prodyšností 3000 
g/m2/24h a podlepenými švy je kombinován s prodyšnou 
elasthanovou tkaninou v podpaží, která propůjčuje bundě 
tvarovou přizpůsobivost ke každému tělu. 
 Nepromokavý celopropínací zip s podložením a překrytím u krku, 
zabraňující poškrábání krku. 
 Bundu lze snadno sbalit do vnitřní všité kapsičky na zadním dílu. 
 Velmi nízká váha modelu - 300 gramů a skladnost Vám dovolí mít 
bundu stále s sebou v záloze proti nečekanému dešti.
 Reflexní potisky na rukávech.

Rogelli CZ,  Nádražní 83, 549 57  Teplice n/Met., Tel.: +420 773 535 836,  e-mail: info@rogelli.cz

    www.rogelli.cz     www.rogelli.sk

2009-03-rogelli-chiba.indd   1 19.1.09   16:05

Technická specifikace:
Rám:  Al 6069 T6 + High Modulus 

Carbon 
Vidlice: Fox Float RLC 140 mm
Tlumič: Fox Float RP23 
Řazení: Shimano XT
Přesmykač: Shimano XT
Přehazovačka: Shimano XTR
Kliky: Truvativ Noir
Zapletená kola: FSA SL XC
Pláště:  Kenda Tomac Nevegal 2.35
Brzdy: Avid Elixir Carbon
Řídítka:  Easton MonkeyLite XC
Představec: Thomson Elite
Sedlo:  WTB Shadow V SLT Nicro
Sedlovka: Thomson Elite
Cena kola: 109 900 Kč
Cena rámu: 39 900 Kč
Hmotnost: 11,9 kg

tuhost rámu, univerzalita, citlivost 
odpružení, ovladatelnost

nenalezli jsme

114 m
m

1075 mm

68°

Velikost S

436 mm

72°

542 mm

381 m
m
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VŠE POTŘEBNÉ PŘI RUCE

Rider:  Cristian Com
inelli

Rider:  Cristian Com
inelli

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

BBB o  ciální dodavatel 
Gewiss-Bianchi MTB 

teamu.BBB T-PACKBBB T-PACK

BSB-07
Small
259,- Kč

BSB-07 -Large
319,- Kč

BSB-07 -Medium
269,- Kč

::  Aerodynamický tvar s zapínáním T-Buckle.

    Jednoduchá montáž a  demontáž.

::  Pogumovaná horní a dolní část, odolná a snadno se čistí.

::  3M Scotchlite ® refl exní bezpečnostní pásek , YKK ® zip.

::  Kvalitní pásek suchého zipu k upnutí na sedlovku

    poskytující větší stabilitu.

::  Elastická páska pro uchycení minipumpičky.

::  Speciální pásek na blikačku.

::  Velikosti: S, M, L.

Výkon čtyř diod je totiž tak velký 
(manuál hovoří o 40 lumenech), 
že jsme blikačku na dlouhém 

úseku silnice z auta velice jasně a zře-
telně viděli ještě ze vzdálenosti 800 
metrů, a to za šera, tedy ani ne v úpl-
né tmě. Po přiblížení na 300 metrů se 
jedná o velmi silný zdroj světla, který 
nepřehlédne ani důchodce se šedým 
zákalem za třicet let nemytým sklem 
apartního trabantu. Pokud by nevěřícím 
Tomášům toto hodnocení nestačilo, 
možná je přesvědčí fakt, že přímý po-
hled do blikačky je asi stejně příjemný, 
jako pohled do laserového zaměřovače 
snajperky.

Na zadní části blikačky je silně na-
pružená kovová spona, která slouží pro 
přichycení k batohu či za kapsu dresu, 
na kolo pak blechu připevníme pomocí 
dodávaného pásku na suchý zip, tak-
že nasazení i sejmutí je otázkou mžiku 
a blikačku můžeme připevnit na různá 
místa, včetně přilby či zcela jiných míst. 

Muší bratrMuší bratrBlikačka Flea od amerických 
„bratří v kliku“ alias Crank 
Brothers možná může 
někomu po dvou deci bílého 
(rumu) připomínat blechu, 
podle níž se jmenuje. Ale 
spíš než vzhled má s tímto 
tvorem společného něco 
jiného – stejně jako je 
nepřehlédnutelná dotěrná 
blecha, která po sobě 
zanechá nepěkné kousance, 
bude nepřehlédnutelný 
i jezdec vybavený blikačkou 
Flea.

Energii blikačce dodává 1,5voltová 
lithium-ionová baterie, založená na po-
dobném principu, jako jsou baterie 
v mobilech a mp3 přehrávačích. Na těle 
blikačky pak najdeme dvě kovové ploš-
ky, které dávají tušit, že se baterie zřej-
mě bude nabíjet uvnitř blikačky. 

V setu je pak ještě tmavě černá gu-
mová věc, která spoustě našich nein-
formovaných kamarádů zabrala notnou 
dávku času na odhalení, o co že se 
vlastně jedná. Po vysunutí vnitřní části 
z obalu se objeví smotané drátky, které 
mají magnetické kontakty na přichycení 

k blikačce na straně jedné a k 1,5volto-
vé baterii na straně druhé. Díky tomu 
je možné blikačku bez starostí dobít 
i v přírodě bez přístupu k elektrice. Je 
již jen otázkou, kdy se objeví nabíjení 
přes USB kabel. Čím větší nabíjecí bate-
rie bude, tím víc nabití zvládne, klasická 
tužková baterie typu AA nabije blikačku 
až třikrát. Pozor – baterie s vyšším napě-
tím světlo zničí, proto je třeba používat 
jedině 1,5voltové články!!!  

Jak jsme si lidovým testem vysvícení 
s poznamenaným časem započetí ově-
řili, výdrž blikačky v režimu stálého sví-
cení je zhruba 3,5 hodiny, po této době 
začíná blikačka ztrácet svůj výkon, ale 
svítit vydrží ještě mnohem déle, pouze 
už výkon není tak vysoký. 

Během nabíjení blikačka přerušova-
ně bliká, po plném nabití zhasne. 

S jedinou informací značky ne-
můžeme souhlasit, a to, že se jedná 
o nejmenší blikačku na světě. Prakticky 
stejně velká je totiž blikačka Frog aus-
tralské značky Knog. Co do svítivosti se 
však jednodiodová „žába“ od Knogu 
s „blechou“ od Crank Brothers srovná-
vat nemůže. 

Cena této supervýkonné blikačky, 
která kromě stálého svícení nabízí ješ-
tě dva módy blikání, je 499 korun. Zda 
je to moc či akorát za zcela netradiční 
způsob dobíjení necháme na uvážení 
každého cyklisty. 

(mig)

vysoký výkon, dobíjení 
z tužkové baterie

cena

Chránič horní poloviny těla 
jsme testovali v průběhu 
dvou sezón a díky několika 

pádům jsme měli možnost posoudit, kde 
funguje a kde to prostě už bolí. 

Jeho základem je prodyšná tkanina 
z nylonového vlákna, která je na všech 
místech pružná. Nelze sice hovořit 
o kopírování tvaru těla, to je omezeno 
ochrannými dílci, nicméně dobře zvolená 
velikost sedí poměrně přesně a celkem 
pohodlně. Testované „ikselko“ bylo do-
statečné i pro jezdce výšky 190 cm a do-
kázalo by odpustit i nějaké to kilo v pase 
navíc. Délka rukávů nikde netáhne a za-
pínání na čtveřici pásů se suchým zipem 
v pase je taktéž umístěno přesně. 

Střih ale není to podstatné, hlavní je 
ochrana. Tu tvoří plastový chránič páteře 
tvořený osmi dílci. Ty umožňují snadné 
ohnutí a přizpůsobení zádům. Tento díl 
je k síťovině uchycen zipem, takže jej lze 
jednoduše oddělat pro samostatné praní 

Chrániče firmy Insportline 
dodávané pod značkou 
Worker patří mezi 
cenově nejdostupnější, 
ovšem plně srovnatelné 
s konkurencí.

hlavního trika. Škoda, že chránič 
páteře nemá přídavné popruhy 
přes ramena, aby jej bylo mož-
né použít samostatně, popruh 
v pase by to umožňoval.

Další ochranné dílce jsou 
na ramenních a loketních 
kloubech. Jde opět o plas-
tové díly našité na polyureta-
novém základu. Tvar je přiro-
zený a lokty lze ohýbat bez 
nějakého omezení. Loketní 
chránič sahá navíc až sko-
ro k zápěstí. Poslední díl-
ce jsou na hrudi a končí 
těsně pod žebry. Oblast 
břicha tedy kromě popru-
hů zapínání není nijak chrá-
něna. Plast v tomto místě by 
ale zamezoval pohybu, snad 
by to vyřešil částečně polyu-
retan.

Všechny plastové díly jsou 
perforované pro lepší vzduš-
nost, nicméně při jakémkoli pohybu 
se člověk v chráničích zapotí, tomu se 
nelze vyhnout. Usazení na těle zajišťují 
krom popruhů v pase i pásky na před-
loktí a stahovací pásky mezi ramenním 
a hrudním dílcem. Oblek tedy lze uchytit 
k tělu opravdu jistě. Kolem krku je do-
statek prostoru, takže přední zip nikde 
nedře. Bohužel pásky na suchý zip jsou 
díky jeho obnažení poměrně agresivní 
k oblečení, takže lehce potrhané spodní 
termoprádlo či dres jsou daní za kratší 
délku pásků. Při oblékání je tedy třeba 
dát důraz na přesné překrytí dílů suché-
ho zipu a alespoň částečnému zabránění 
jeho agrese vůči oblečení.

Jelikož jsme několikrát havarovali, mu-
síme uznat, že materiál plastových dílců 
je dostatečně odolný. Odřené lokty ne-
praskly, zádový dílec také vydržel. Pouze 

střih, cena, ohebnost

pásky zipu
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Brnění Worker

pád na bok ukázal, že absence ochran-
ných dílců v těchto místech dokáže zabo-
let, což je opět daň za lepší pohyblivost 
v chrániči.

Celkové provedení chrániče je tedy 
standardní pro tento typ, nelze jej srov-
návat s vestami pro motokros. Ochranné 
dílce jsou odolné, střih je dobře provede-
ný. Po delším používání se na některých 
místech lehce vytahují vlákna ze síťoviny, 
ale to je jen kosmetická vada, na odol-
nosti materiálu to nebylo nijak znát. Cena 
2590 korun za ochranu horní poloviny tě-
la je pak více než příjemná.

(už)
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Každý máme ve svém rajónu pár 
takových míst, které nemineme při 
žádné vyjížďce, na které se těšíme 

a kvůli kterým jsme ochotní šlapat dlouhé 
asfaltové kilometry z města. Některé úse-
ky bajkových výletů jsou zkrátka výjimeč-
né. Kouzlo, pro které tyto místa milujeme, 
není dílem náhody. Už stovky let se lidé 
učí míchat lektvar „stezky“. 

Historie ingrediencí 
Jedním z oblíbených sporů bajko-

vých alchymistů je otázka původu hlav-
ní ingredience – jsou stezky přírodní 
nebo umělé? Odpověď je přitom zřej-
má. Stezka je v přírodě vždy „cizím“ 
prvkem, který nemohl vzniknout sám 
od sebe. Stezky se liší jen způsobem 
a účelem vzniku. Již před staletími, kdy 
jste si mohli o nablýskaném bajku v ga-
ráži nechat jen zdát,  vznikaly kupecké 
stezky spojující významné obchodní 
uzly. Na zkušeností jejich budování po-
té navázaly lovecké chodníky, které 
umožňovaly dobrou mušku a snadnější 
pohyb lovce. Když u nás přichází konec 
19. století a obrovský rozvoj turistiky, tu-
ristické kluby nadšeně začínají budovat 
nejen rozhledny a rozsáhlou síť značení, 

ale i turistické chodníky spojující oblíbe-
né lokality. Tyto chodníky opět užívaly 
staletími ověřené stavitelské zkušenosti 
předků, jako bylo přesné trasování, zá-
řez stezky nebo zručné dláždění, a tak 
není divu, že mnoho z nich bez úhony 
přežilo do dnešních dnů. Díky důmyslně 
namíchané, stovky let zkoušené, přesné 
směsi ingrediencí tyto stezky na mnoha 
místech stále plní účel, pro který byly 
zbudovány – poskytovat pěkné zážitky. 

Máme správný recept? 
Během druhé poloviny dvacátého 

století, kdy v naši zemi fungoval státní 
socialismus, se lesní stezky stavět pře-
staly. Po sametové revoluci se začalo 
bajkovat, stezky se ale paradoxně začaly 
stavět pouze ty asfaltové. Jedna z vě-
cí, která zůstávala bez ohledu na dobu 
a režim, byla snaha o stále efektivnější 
hospodářské využití lesů. Sekery na-
hrazují motorové pily, koně nahrazují 
tatrovky, a stezky nahrazují široké lesní 
cesty pro dvoustopá vozidla. V součas-
nosti jich máme už 160 000 kilometrů, 
po kterých vesele rajtujeme. Ale je to ten 
správný recept na pravý bajkový lektvar? 
Samozřejmě, že se mezi ohromným 
číslem kilometrů lesních cest a stezek 
najdou skvělé úseky, někde jsou bajker-
ským rájem celé lokality. Ale vždy je to 
spíše souhrou náhod, sázkou do loterie. 
Je pochopitelné, že bajker má na cestu 
trochu jiné požadavky než plně naložený 
náklaďák, pro které byly a jsou budová-
ny naše lesní cesty. Bajker si chce užít 
přírody, dostat se na pěkná místa, poba-
vit se technickými úseky, dřevo se chce 
rychle dostat na pilu. V historii byly vždy 
stezky budovány přesně na míru svému 

účelu. Čeští bajkeři se přesto naučili pře-
žít na cestách pro tatrovky a hrát loterii 
pěkných úseků. Zdá se, že jim to docela 
svědčí. 

Co míchají mistři 
Znovu parkujeme bajky o chatrné 

plotky hospůdek s útulnou zahrádkou, 
okouzlující obsluhou a vychlazenou de-
sítkou a začínáme probírat, kdo viděl 
poslední Season a Disorder, jaká to byla 
palba, neskutečné ježdění a skvělé sin-
gly. „Ach jo, tam si tak někdy zajezdit,“ 
vyloudí postupně každý z naší party. 

Whistler, Moab, Fruita, Crested Butte, 
Livigno a řada dalších. Co tyto legendy 
spojuje? Podívejme se třeba na Fruitu. 
Před 11 lety to byla zaprášená a ospa-
lá vesnička uprostřed výhně pouště 
Colorada. Pak si v ní Troy Rarick otevřel 
obchod s koly a v poušti za silnicí posta-
vil první singltreky. Nyní Fruita sbírá oce-
nění v cyklistických časopisech ze všech 
koutů světa jako zářivá hvězda bajková-
ní. Není potřeba dlouhého bádání. Nic 
nevzniklo náhodou, tyto bajkerské sny 
spojuje jedna jediná věc – hodně dřiny 
při stavbě stezek pro bajkery, bez ohledu 
na to, jestli jsou určené pro nejdrsnější 
freeridery nebo crosscountry začáteční-
ky. A co nám k tomu řekne vrchní alchy-
mista, legendární Hans Rey? Jak vysvět-
luje v rozhovorech, horská cyklistika je 
podle něj především o radosti z ovládání 
kola a plynutí krajinou. Má proto i svůj 
termín „flow country,“ který, jak Hans 
barvitě popisuje, vychází z klasického 

cross country, ale přimíchává důležitou 
vlastnost singltreků, které jsou budovány 
s důrazem na zábavu jezdce. 

North Shore:
Jak se staví sen 

North Shore. Pro miliony bajkerů 
po celém světě má toto slovo téměř hyp-
notizující účinek, toto místo nedaleko 
Vancouveru v Britské Kolumbii se jedno-
duše stalo pojmem. Díky bajkovým ča-
sopisům a videím dostáváme na zlatém 
podnosu servírované skvělé freeridové 
i cross country scenerie. Ale nikdy se už 
nemluví o tom, kolik dřiny a vzteku vy-
budování této legendy stálo. Na začát-
ku bylo pár lopat a krumpáčů místních 
bajkerů. Bohužel ilegální stezky a lávky 
se stávaly opakovaně terčem lesníků, 
kteří nepovolené stavby nemilosrdně li-
kvidovali. Traily proto často byly totálně 
utajené. Jejich začátek uprostřed hlubo-
kých hvozdů znalo jen pár vyvolených 
a jejich projetí předcházelo složení slibu 
mlčenlivosti. Zakázané a sladké ovoce 
ale chutná nejlépe a postupem času se 
North Shore stával vyhlášenou lokalitou. 
Nedaleký Whistler začal u svých lanovek 
nabízet podobné stezky. Věhlas a eko-
nomické přínosy pro region tam naštěstí 
pomohly s legalizací, ale problém se vy-
nořil nečekaně zcela jinde. Dokud stopu 
trailu projelo pár místních kluků, bylo pro 
bajkery vše v relativním pořádku. Když 
se začali sjíždět bajkeři z větší dálky, 
najedou se objevil obrovský problém 
s kvalitou stezek. Díky tomu, že pů-

TAJEMSTVÍ ALCHYMIE STEZEKTAJEMSTVÍ ALCHYMIE STEZEK

Každá stezka
má svůj příběh

Po skvělé vyjížďce 
zaparkujeme bajky 
o chatrné plotky hospůdek 
s útulnou zahrádkou, 
okouzlující obsluhou 
a vychlazenou desítkou 
a začneme probírat, kdo 
z party projel oblíbenou 
pasáž nejčistěji, kdo 
nejrychleji a kdo ji neprojel 
vůbec.

Tři nejdůležitější zásady,
jak se staví pořádná stezka: 

Zářez stezky – stopa stezky je 
zařízlá do svahu, ideální je odstra-
nit humusovou vrstvu. Stezka tak 
nedrží vodu, její stopa je stabilní 
a odolná.

Zásada poloviny – Stezka by 
neměla mít větší sklon, než je 
polovina sklonu svahu. Jinak vo-
da nestéká přes cestu, ale po ní. 
A za chvíli z ní nemáte cestu, ale 
koryto potoka. 

Zásada 5 % – Stezka by měla být 
mírně příčně odkloněna, aby voda 
mohla přes cestu pohodlně od-
téct. Louže a bláto jsou dobré pro 
žáby, ale cestám nesvědčí.

➨

Kanadský Northshore je kolébkou bikerských stezek

Bikepark ve francouzském Les 2Alpes
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 egg beater sl
 osa, tělo, křídla a pružina z nerezové oceli
 váha 266 g

power pump
 dvoupístá mini pumpa
 režim velký objem / vysoký tlak
 váha 93 g / délka 143 mm

tlak 100 psi / 7 barů

multi-17 tool
4 centrovací klíče / 7 imbusů / 
2 šroubováky / 2 stranové klíče / 
torx klíč / nýtovač
váha 168 g / délka 89 mm

split qr
postupné utažení ve dvou krocích

nerezová ocel / dural 6061 t6
 5 barevných provedení
 váha 127 g

directset cobalt sl
 nerezová ocel
 zapouzdřená ložiska
 průměr 1 1/8” / váha 65 g

Pokud při pomyšlení na to, že byste měli bajkovat mi-
mo svůj tisíckrát projetý revír, omdléváte, při představě, 
že se musíte dělit o cestu s kamarády, máte alergický 

záchvat a myšlenku strávení příjemného večera nad pivkem 
a povídáním o bajkových zážitcích jste vytěsnili dlouhými me-
ditacemi, pak rozhodně dál nečtěte. Pokud ale s partou rádi 
vyrážíte objevovat nové terény, oceníte pohodovou atmosféru 
a zábavu, pak následující čtení je přesně pro vás.

Už druhým rokem totiž Česká mountainbiková asocia-
ce připravuje akce, které objevují nejlepší bajkerské lokality 
v Česku. Za krátkou dobu si ČeMBA Víkendy už stačily vy-
dobýt skvělé renomé – pohodová atmosféra, zajištěné záze-
mí, pouze omezený počet účastníků (cca 40), skupinky dle 
výkonnosti, zkušení místní průvodci a nejlepší trasy, které 
v časopisech a průvodcích nenajdete. Cenu za akci se přitom 
pořadatelům stále daří držet až nekřesťansky nízko. 

Za lidovou cenu kolem pětikila dostanete balíček 2x uby-
tování a kompletní zajištění dvou a půl dne skvělého ježdě-
ní. ČeMBA však neusíná na vavřínech a úspěšný koncept se 
snaží neustále vylepšovat. S generálním sponzorem Meridou 

připravila pro účastníky možnost bezplatného testování kol. 
Na večer je vždy zajištěna hospůdka a program - promítání 
z vyhlášených i doposud neobjevených bajkerských loka-
lit a také veselá tombola. Příjemným osvěžením je zkouška 
oskarových vloh účastníků, která do archivu každého bajkera 
dodá památeční video z celé akce.

ČeMBA Víkendy letos startují první dubnový víkend tra-
dičním jarním otevřením v Toulovcových maštalích, v závěru 
května je připraven Moravský kras, v červenci opening stezek 
v „Tajemných Rychlebech“, v srpnu se vyráží na all-mountain 
průzkum divokého moravsko-polsko-slovenského pomezí 
Beskyd a plánují se další lokality. 

Pokud si nechcete tyto akce nechat ujít, stačí sledovat www.
cemba.cz, kde se vždy měsíc před akcí spouští přihlášky. 
Kapacita je vždy tvrdě omezená, proto rozhoduje rychlost. 
Přednostní právo rezervace mají členové ČeMBy, ale vždy 
jsou zajištěny místa i pro ty, kteří členskou kartičku v kap-
se nemají. Chcete se přidat a prožít skvělý bajkový víkend? 
Tajným trikem, jak si zajistit nedostatkové místa, je přímo se 
domlouvat mailem na petr.slavik@cemba.cz.

Bike, Pohoda & Rock and Roll

vodní stavitelé nebrali příliš ohled 
na základní pravidla trvanlivého budová-
ní, náklady na údržbu začaly přesahovat 
zisky. Co hůř, borci, kteří milovali ježdění 
a obětovali mu velkou část života, najed-
nou více drželi lopatu než řidítka svého 
bajku. Legenda potřebovala akutní léč-
bu. Řadu trailů bylo třeba od základu 
nemilosrdně přebudovat. Ke slovu přišly 
vyzkoušené zásady budování stezek – 
udržitelný sklon proti erozi, zářez stez-
ky zpevňující stopu, příčný odklon. Tato 
tři jednoduchá pravidla a spousta dřiny 
a oprav zachránily legendu.

Alchymie v Česku 
Už víme, že nic se neudělá samo, i to, 

že alchymie českého bajkování má svá 
specifika. Stezky namíchané na míru 
bajkerům nemáme, užíváme především 
rozsáhlou síť lesních cest, značené turis-
tické trasy a zbytky turistických a lovec-
kých chodníků. Díky zákonům můžeme 

jezdit po všech lesních cestách a stez-
kách (s výjimkou národních parků a ná-
rodních přírodních rezervací). Toto prá-
vo je v řadě evropských zemí již přísně 
omezeno, proto není radno tuto situaci 
podceňovat. Jak by to vypadalo, kdyby 
podobné omezení prošlo i u nás, nerad-
no domýšlet. A co můžeme dělat ihned? 
S lesními cestami moc nenaděláme, tam 
jsou pány lesníci a jejich těžká technika, 
ale můžeme pečovat alespoň o ty oblí-
bené úseky úzkých stezek, které nám 
nezištně rozdávají radost při vyjížďkách. 
Odházení nebo odtáhnutí větví, které 
brání průjezdu, zvládne každý. Pokud si 
troufáte na větší údržbu, jako je prose-
kání náletových křovin, oprava mostků, 
úprava stezky proti erozi a podobně, 
pak nutně potřebujete svolení vlastníka. 
Konkrétně se můžete poradit s Českou 
mountainbikovou asociací, která úspěš-
ně zorganizovala již řadu brigád bajkerů 
po celé republice. 

První dobrou nebo špatnou 
zprávu?

Tak první tu horší. Stále více cest v lese 
bude širokých a zpevněných kvůli potře-
bám těžké lesní techniky, s tím jedno-
duše nic nenaděláme. A ta dobrá je, že 
i u nás začínají vznikat lokality zaměřené 
na zážitky bajkerů. Zatím tuto výsadu měli 
především sjezdaři. Těšit se ale už můžou 
začít i all-mountain a XC jezdci. První baj-
kerská lokalita s desítkami kilometrů zá-
bavných stezek se rýsuje v Rychlebských 
horách, kde ČeMBA opravuje historické 
lesní chodníky. Úseky již obnovených 
stezek nám daly jednoznačně ochutnat, 
že to bude opravdu lákavá lokalita plná 
technických lahůdek pro zkušené baj-
kery. Další projekt ČeMBy je síť stezek 
v Novém Městě pod Smrkem, která pro-
pojuje zbrusu nové úseky singltreku se 
stávajícími cestami. Je zajímavé, že oba 
projekty vznikají v těsné spolupráci s Lesy 
ČR, samosprávou a regiony. Důvodem 
je naděje, že tyto lokality a jejich nabíd-
ka špičkového zázemí přitáhnou turisty 
do těchto extrémně chudých oblastí. 

A jaký je váš správný alchymistický 
recept?

Petr Slavík, Čemba

➨



C
yk

lo
se

rv
is

 6
 /  
2
0
0
9

26

NEJSME
ŽÁDNEJ
VOŘECH

Šlechtíme kola čisté rasy.

Všechny modely 4EVER jsou 

osazeny komponenty 

odpovídající kategorie.

www.4EVER.cz

Držitel ocenění za nejlepší design

na mezinárodním veletrhu

Sport LIFE 2008


