
1
2009
Ročník XVII.
Ce na 12 Kč

w
w

w
.a

u
t
h

o
r.

e
u

“

R

velikost M, L, XL / rám dural MU9 26“ (130 mm) / zadní tlumič FOX Float RP2, 190 / 50 mm 

/ vidlice MARZOCCHI 44 ATA, 15 mm pevná osa (100-140 mm) / převodník FSA Afterburner 

MegaExo (44-32-22) / měnič SRAM X9 / řazení SRAM X9 Trigger (27) / brzdy HAYES Stroker 

Trail (7“) / brzdové páky HAYES/ náboje SHIMANO XT Disc 15 mm pevná osa / XT Disc 

/ pláště MAXXIS Ignitor Kevlar 26“ x 2.10“/ pedály SHIMANO M540 nášlapné / řídítka 

EASTON M-Lite XC Carbon riser 20 mm / představec EASTON EA70 / sedlovka AUTHOR 

karbonová / sedlo FIZIK Gobi XM / hmotnost 13.20 kg / L

Doporučená cena: 49.990,-

➨ Pokračování na str. 9

Čisté enduro
Rám thorra vychází z jednočepové 

konstrukce svého XC předchůdce, mo-
delu Ridelight. Pro náročnější terén 
byla zadní kyvka vyztužena a zvý-
šena, aby nedocházelo ke kontaktu 
s řetězem, přibyla výrazná výztuha 
u hlavy mezi horní a spodní trubkou, 
a hlavně zdvih dorostl na sto padesát 
milimetrů. 

Geometrie rámu nabízí proti XC vzoru 
výrazně vzpřímený a nepříliš natažený 
posed s více postavenou vidlicí, takřka 
ideál pro technické ježdění. Díky jedno-
čepovému provedení je systém hodně 
závislý na kvalitě a chodu tlumiče. Zde 
je to díky modelu FOX Float RP 23 vyla-
děno na jedničku. Tlumič nabízí kromě 
regulace tlaku a odskoku také tři polohy 
propedalu. Tlumiči vpředu sekunduje 
vidlice Fox Float RLC se 140 mm zdvi-
hu a s pevnou 15mm osou. Vyladěním 
obou jednotek na odpovídající tlak a na-
stavením podobné míry komprese lze 
z kola udělat opravdu skvěle sehraný 
celek.

Komfortní hravost
Po nasednutí je znát odpovídající za-

noření tlumiče, které se ale se záběrem 
do pedálů nezvětšuje. Díky čepu na 
úrovni prostředního převodníku působí 
tah řetězu proti propružení.

➨ Pokračování na str. 2

Byť se Introvičův život točí z velké části 
i v současnosti okolo amatérských 
závodů a kol, osobnost tohoto člo-

věka je však daleko mnohostrannější. Vedle 
vlastní kapely Bluesberry se věnuje pře-
devším rozvoji sítě pražských cyklostezek, 
cyklistických pruhů, a především celkové 
integraci cyklistů do hlavního dopravního 
prostoru, je tedy oním „správným člověkem 
na správném místě“. Při práci na magistrátu 
tak může zužitkovat své mnohaleté cyklistic-
ké zkušenosti a konečně Prahu učinit přívěti-
vější k cyklistům všeobecně. A byť se taková 
snaha může někomu zdát tak trochu jako 
boj s větrnými mlýny, už přináší své ovoce 

Petar Introvič, toto jméno 
je známé především těm, 
kteří měli v sedmdesátých 
a osmdesátých letech 
minulého století co do 
činění se středočeskou 
amatérskou závodní 
cyklistikou. Introvič se 
tehdy stal jedním ze 
zakladatelů první domácí 
amatérské silniční ligy, z níž 
se během let vygenerovala 
Unie Amatérských Cyklistů 
(UAC).

Hei HeiHei HeiHei HeiHei HeiKONAKONA

Mnohé zkušené jezdce už ne-
baví jednoduché a nenáročné 
tratě závodů XC a maratonů, 

takže si vybírají spíše ty techničtější. 
Tam je však mnohdy pevný rám, který 
na běžné tratě XC stačí, díky značnému 
nepohodlí v rozbitém terénu spíš na 
obtíž. Nabízí se tedy logický krok poří-
dit závodní celoodpružené kolo, kde se 
zdvihy běžně pohybují okolo 100 mm. 
Jenže technicky nadanému jezdci, hle-
dajícímu vysoký výkon s dostatkem po-

hodlí, se může deset čísel zdát v našich 
podmínkách zase příliš moc. A tak pro 
tyto bikery připravila kanadská Kona zá-
vodní stroj pro crosscountry a maratony 
Hei Hei, jehož zadní stavba poskytuje 
spartánských 63 mm zdvihu. 

Dary studené války
Oněch šedesát tři milimetrů zdvihu 

zadní stavby přidá v technických sjez-
dech na lepším vedení kola, stejně tak 
jako pomůže ve výjezdu rozbitým teré- ➨ Pokračování na str. 6

Písničky mě Písničky mě 
napadají na kolenapadají na kole

Thorr FS 150 LimitThorr FS 150 Limit
PELL’SPELL’S

Jestliže jsme vloni 
testovali celoodpruženou 
XC novinku domácí 
značky Pell‘s, pak skoro 
po roce jsme na modelu 
Thorr Limit s podobnou 
koncepcí odpružení 
získali hned 150 mm 
zdvihu.

a zdá se, že pražským cyklistům konečně 
zvoní na lepší časy. Touha něco změnit je 
pro Introviče vrozená. Protestoval už proti 
komunistickému režimu, ať už formou své 
image či vlastní kapelou s anglicky znějí-
cím názvem, jenž se tehdejším mocipánům 
přímo zarýval pod kůži.

Petar Introvič nejen o kole a hudbě

nem. Ale nejen tlumič se postará o příz-
nivý dojem z jízdy. Rám je totiž vyroben 
ze slitiny hliníku, obohacené o prvek 
skandium, jehož kvality prověřil zbrojní 
průmysl v dobách studené války. Sověti 
prý skandium přidávali do plášťů raket, 
čímž zvýšili jejich pevnost a životnost 
materiálu až o 50 %. 

Podle slov inženýrů Kony by tak měla 
být slitina s příměsí skandia oproti kla-
sickým slitinám hliníku Al 6061 a 7005 
dvakrát pevnější. To umožní použití 
menšího množství materiálu a rámy tak 
jsou oproti duralovým verzím o deset až 
patnáct procent lehčí. Zajímavé je však 
to, že dojem z jízdy na skandiovém rá-
mu je příjemnější, skandiové trubky lé-
pe absorbují nerovnosti a částečně se 
tak projev rámu dá přirovnat k pohodl-
nosti oceli. 

Tvar rámu ctí všechny současné 
trendy, tedy dostatek prostoru nad 
prohnutou horní trubkou, zesílení 
spoje hlavové a spodní trubky navář-
kou či masivní zavěšení zadní stavby 
nad středovým pouzdrem, kde vznik-
ne široký blok materiálu, přinášející 
dostatečnou boční tuhost. Zcela nové 
je kované vahadlo, které je pro rok 2009 
vyrobeno z jednoho kusu materiálu. 

Kompontentové osazení je citlivě na-
mixováno ze sad Shimano XT (řazení 
a přehazovačka) a SLX. Škoda, že ne-
byla rovnou nasazena vidlice s novou 
osou průměru 15 mm, použitá Fox F 
32RL s 80 mm zdvihu se tedy spoléhá 
na klasický rychloupínák. Thorr FS 150 LimitThorr FS 150 Limit
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➨ Dokončení ze str. 1

Nebyl lhostejný k dění v tehdejší ČSSR, 
potřeboval svobodu a byl jí ochoten mnoho 
obětovat. Při pokusu o emigraci nakonec 
skončil ve vězení. A svým způsobem po-
dobně nesnadnou úlohu má Introvič i v sou-
časnosti, v případě včlenění cyklistiky do 
hlavního městského dopravního prostoru či 
budování cyklostezek. Jako tehdy toužil po 
lidské svobodě, dnes touží po té cyklistické 
a dělá pro ni skutečně hodně. Ono přebudo-
vání města, v němž se při jeho rozvoji s cyk-
listy jaksi nikdy nepočítalo, na město jízdním 
kolům nakloněné není žádná legrace.

Petar Introvič je nepřehlédnutelnou 
postavou domácí amatérské cyklistiky. 
Celoživotní vzhled hipíka s dlouhými vlasy či 
záliba ve špičkovém závodním materiálu, to 
jsou Petarovy oblíbené výstřednosti. I když 
už dnes nejsou jeho dlouhé vlasy formou 
protestu, ve svých sedmapadesáti letech 
rozhodně nehodlá měnit image. Navíc pra-
vý bluesman má asi vypadat nějak takhle. 
K našemu rozhovoru přijel Petar samo-
zřejmě stylově, na kole. A jelikož jsem mu 
úplně přesně nevysvětlil cestu, škrábal se 
ke mně domů na úzkých hladkých pláštích 
po extrémně prudké dlážděné cestě. Určitě 
při tom výjezdu promýšlel, jak jej učinit přá-
telštější cyklistům. Je to přece jeho práce. 
A nejen o ní, ale především o historii naší 
amatérské cyklistické základny je následující 
rozhovor.

Petare, tvůj život se stále tak nějak mo-
tá kolem kol. Jaký byl tvůj příchod ke kolu 
a k závodění?

Bylo to, mám pocit, v šedesátém čtvrtém 
roce. Na pražské Hanspaulce se tehdy pořá-
dal závod Tour de Hanspaulka. Pamatuji si, 

že jsem to jel na kole značky Pionýr a kdesi 
jsem úplně zabloudil. To jsou ale již pouze 
matné vzpomínky. Nicméně závod Tour de 
Hanspaulka, který posléze zaniknul, jsme 
v roce 1974 obnovili. Jednalo se o klasický 
tříetapový závod pro veřejnost, s páteční 
časovkou a následnými dvěma víkendovými 
etapami.

Nebyl problém tehdy uspořádat úplně 
soukromě cyklistický závod?

Byl jsem i v minulém režimu svobodomy-
slný, nechtěl jsem, aby náš závod spadal 
pod SSM či Svazarm. Takže to samozřejmě 
docela problém byl. Nezbylo nám nic jiného 
než náš závod pořádat jako tajný, podobně 
jako jsou dnes třeba tajné automobilové 
závody. Nejprve nás bylo deset dvacet, ale 
ke konci třeba také sto dvacet, což už bylo 
docela okaté. Takže organizace sto dvaceti 
závodníků, kteří jezdí tři dny po Praze 6, byla 
skutečně náročná. Policie přitom nic nesmě-
la vědět. Celou akci jsme tehdy dělali vlastně 
jen ve dvou lidech. V sedmdesátém osmém 
roce jsem si pak vymyslel Hanspaulský po-
hár, jednalo se o seriál devíti závodů, včetně 
časovek a kritéria.

Pokud se nepletu, přibližně v té době 
jsi měl nemalé problémy s tehdejším re-
žimem…

Ano, je to tak. Ten odpor k režimu tam ale 
byl už daleko dříve. Už v šedesátém devá-
tém roce mě veřejná bezpečnost při protes-
tech výročí okupace krvavě seřezala do bez-
vědomí. Do jisté míry dost osudným se pro 

mě stal sedmdesátý devátý rok. Tehdy jsem 
dělal kulisáka ve Vinohradském divadle. 
Nejprve emigrovala do Rakouska má první 
žena a pak jsem se o útěk za hranice pokusil 
i já. Bohužel mě chytili v Maďarsku a skončil 
jsem v cele předběžného zadržení. Nařízení 
v té době bylo dva roky natvrdo, ale díky 
dobrým známostem a doktorům jsem se 
dostal ven na jaře následujícího roku, tedy 
po necelých osmi měsících. Nicméně mě to 
docela dost poznamenalo. Jelikož ale bylo 
nedlouho po Chartě 77, tak jsem na Ruzyni 
chytil fajn partu, seděl jsem tam třeba s Hav-
lem a Dientsbierem. Byli jsme tam tehdy tak 
nějak všichni… (smích)

Ty jsi musel být za nepřítele zřízení ale 
považován i díky svému vzezření 
a kapele Bluesberry.

Nebylo to úplně jednoduché. 
Už jen to, že jsem nepřistoupil ke 
změně anglického názvu, což mno-
hé jiné kapely učinily, ze mě dělalo 
nepřítele. Samozřejmě jsme byli 
amatérskými muzikanty, ale byli 
jsme relativně slavní. Ovšem neu-
stále zakazovaní. V roce 1971 jsem 
uspořádal na Babě u zříceniny fes-
tival poezie a folk-bluesové hudby. 
Hrál Ivan Hlas, Ondra Hejma, pak 
i bratři Tesaříkové z Dejvic, Honza 
Rosák a další nebojácní. No a na-
konec se do toho zapojila i STB 
a udělala všemu přítrž… V dalších 
letech pořádala agilní Jazzová sek-
ce v Praze Jazzové dny, což byla 
zástěrka pro třídenní festival kapel, 
jako jsme byli my. 

Ty děláš převážně muziku, za-
býváš se i texty vašich písniček?

Texty spíš jen výjimečně, od toho 
mám lidi, kteří to uměj. Sice mám 
občas nějaký nápad, ale na texto-
vání jsem asi línej. V poslední době 
mě ale má veselá životní situace 
„přivedla“ k napsání pár textíků na 
naše nové CD. Skládám tedy pře-
vážně jen muziku. Vlastně na kole 
při tréninku mě napadá nejvíce pís-
niček. To, jak člověk šlape, má pro 
mě asi nějaký inspirující vliv.

To trochu připomíná Antonína 
Dvořáka a jeho inspiraci jízdou 
vlakem. Takže když přijedeš 
z kola, bereš hned do ruky ky-
taru a snažíš se myšlenku nějak 
zachytit?

Ano, hodně často se mi stává, 
že hned jak se vrátím z kola, mu-
sím vzít kytaru, ještě než se vůbec 
převléknu z cyklistického. Ten ná-
pad by v hlavě nevydržel dlouho, 
protože přicházejí nápady stále 
nové. Možná i kvůli mému jakému-
si propojení kola s hudbou jezdím 
poměrně švihově, tedy s vyšší frek-
vencí šlapání. Jízda na kole musí 
mít švih, stejně jako hudba.

Vraťme se zpět k pořádání závodů. Váš 
Hanspaulský pohár, to už byla pomalu 
předzvěst seriálu UAC?

Ano, Unie Amatérských Cyklistů vznikla 
ale až o pár let později, založili jsme ji ješ-
tě s dalšími nadšenci v roce 1984. Tehdy se 
Bluesberry jmenoval i náš cyklistický tým. 
Středočeský pohár UAC se posléze stal 
určitým vzorem pro vznik mnoha dalších 
amatérských lig, které se po revoluci roz-
rostly jako houby po dešti a jichž je dnes na 
území naší republiky celá řada. Pohár UAC 
se stal jakýmsi modelem, tedy především 
systémem bodování, stanovami a podobně. 
V letošním roce UAC oslaví 25 let své exis-
tence. Z dnešního pohledu je mi velkou ctí, 
že jsem stál u zrodu amatérského závodění 
u nás. U nás v kapele, kterou za dobu její 

existence prošla řada muzikantů, mi říkají 
„Praotec Fšech“. A s tím UAC je to možná 
tak trochu podobné.

Jak vypadaly první ročníky „UACu“?
Do seriálu spadalo tak osm až deset zá-

vodů. Tehdejší idea ale byla trochu jiná, než 
jak UAC vypadá dnes. Chtěli jsme se kromě 
zazávodění především sejít s kamarády, 
poklábosit a dát si pivo. Bylo to vše o nad-
šencích. Dnes se mi UAC stále líbí, ale je to 
celkově daleko více o prestiži než o kama-
rádském setkání a poměření sil. Nicméně já 
už na první místa nemám a jezdím na závo-
dy hlavně pro radost. Paradoxně mám ale za 
rok 2008 najeto nejvíc, co jsem kdy za rok 
najel, a to asi osm tisíc kilometrů.

Vznik UAC byl z vaší strany asi pře-
devším reakcí na špatnou funkci našeho 
svazu cyklistiky…

Ano, je to tak. A bohužel se toho ve sva-
zu za ta léta mnoho nezměnilo. Musím se 
přiznat, že jsem z toho smutný. Vznik ama-
térských lig je pak vlastně jedinou možností 
pro běžného cyklistu-nadšence, jak si na ko-
le zazávodit. Když by se spočítali závodníci 
všech současných domácích amatérských 
lig, došlo by se k obrovskému číslu. Český 
svaz cyklistiky by měl dávat medaile všem, 
kteří z vlastní iniciativy pořádají tyto amatér-
ské ligy. Vždyť třeba Tomáš Okrouhlický je 
dnes úspěšným závodníkem, a přitom začí-
nal u nás v UACu. Amatérské ligy jsou tedy 
zásobárnou talentů, ale dál už se vlastně nic 
neděje. Takže to může do budoucna dopad-
nout tak, že na mistrovství světa nebudou 
naši cyklisti vůbec, a přitom doma budeme 

mít spoustu amatérských závodů a řadu 
skvělých závodníků, kteří nebudou mít šanci 
se dostat kamkoli dál. Svaz cyklistiky by po-
třeboval podobnou bandu vyložených nad-
šenců, jakou jsme kdysi byli my, když jsme 
rozjížděli UAC.

Vždycky jsi byl známý svou zálibou ve 
špičkovém materiálu. To asi v dobách to-
tality nebylo zrovna snadné hobby?

To je pravda, sotva byla na zahraničním 
trhu nějaká novinka, musel jsem ji mít. Jako 
první jsem u nás v osmdesátých letech vo-
zil nášlapné pedály či digitální computer 
Cateye, dokonce se solárním napájením. 
Na ty pedály se ke mně tenkrát přijel po-
dívat i Luboš Lom. S tím sháněním to ale 
nebylo vůbec jednoduché. Poté, co jsem 
vyšel z vazby, mě nikde nechtěli zaměstnat. 
Nakonec se nade mnou slitoval filmový pod-
nik, jehož šéfová měla výbornou kamarádku 
v NSR, tedy v západním Německu. Já jsem 
tehdy zjistil, že v Německu funguje „nějaká“ 
firma Brügelmann. Tak jsem ji přes onu ka-
marádku šéfové kontaktoval a oni mi poslali 
katalog zboží. Tam jsem se dočetl o úplné 
novince, polohovacích řadicích páčkách sa-
dy Shimano SIS. Pořád jsem přemýšlel, jak 
takové polohovací páčky mohou fungovat. 
No zkrátka nešlo sadu nemít, když jsem o ní 
věděl. Samozřejmě, že jsem do toho vždy 

nastrkal úplně všechny peníze, co 
jsem měl. Dokonce jsem přemýšlel 
i o nášlapných pedálech Adidas, 
do nichž se tretra nasunovala ze-
zadu, a odjištění se provádělo páč-
kou. Nakonec zvítězily looky a pak 
SPD pedály Dura-Ace. Technika mě 
vždycky fascinovala. Nepotřeboval 
jsem to kvůli chlubení, ale kvůli to-
mu, že jsem to obdivoval. Jelikož 
mám rád architekturu, dokážu 
ocenit i design a tvary cyklistic-
kých komponentů. Jsem tak trochu 
cvok. Když mi třeba dorazila úplně 
nová přehazovačka Dura-Ace, asi 
v roce ’85, tak jsem si ji prohlížel 

doma v posteli, pod peřinou s baterkou. 
A po letech jsem pak potkal děvče, které 
bylo cyklistikou úplně stejně „postižené“, 
což bylo úžasné souznění. V poslední do-
bě mě třeba hrozně láká nová elektronická 
sada Dura-Ace Di2, a to především pro její 
technickou vyspělost. Fascinuje mě, jak se 
vodítko přesmykače pomocí servomotorku 
automaticky dolaďuje na střed řetězu.

V současnosti působíš na pražském 
magistrátu, konkrétně na technické sprá-
vě komunikací ve věci výstavby cykloste-
zek. Jak ses k tomu dostal?

Docela jednoduše. Jednou jsem jel po ná-
břeží v pražských Holešovicích a viděl jsem 
tam nově namalované cyklistické značení na 
chodníku. Přišlo mi, že by se s problemati-
kou cyklostezek a cyklopruhů v našem hlav-
ním městě dalo hodně udělat a nabídl jsem 

své služby přímo magistrátu. V současnosti 
se této práci věnuji něco přes rok. Pyšním se 
titulem cyklokoordinátor-specialista! (smích)

Přibliž čtenářům práci s budováním 
cyklostezek.

Je to takový běh na hodně dlouhou trať. 
Zatím nám bohužel schází vlastní odbor, ale 
už se na tom pracuje. V něm by měli fungo-
vat projektanti, nadšenci, cyklisti, kteří to již 
několik let dělají zadarmo, po večerech, po 
své práci. To by byl posun. Naštěstí již v sou-
časnosti existují takzvané svodné komise. 
To znamená, že k jakékoli nově budované či 
rekonstruované komunikaci v Praze se musí 
vyjádřit všechna oddělení s tím související. 
Vedle kanalizace či chodníků se tedy řeší už 
i cyklisté. My řekneme své požadavky, jak 
bychom si danou lokalitu představovali vyře-
šit. Jde nám stále častěji o to, aby byla cyk-
listům „obětována“ část hlavního dopravní-
ho prostoru, tak jako je tomu v řadě velkých 
západních měst. Proč budovat cyklopruhy 
pouze na chodnících? Je to svým způso-
bem neustálý souboj. Sice se nás tak trochu 
všichni bojí, že zase budeme chtít pro cyk-
listy co nejvíce prostoru, na druhou stranu 
našim požadavkům kdekdo nerozumí. Jde 
o to mít na jednáních s sebou fotky funkč-
ních cyklopruhů z velkých západních měst, 
abychom ukázali, že skutečně naše řešení 
už jinde ve světě funguje. Myšlení některých 
úředníků je v tomto ohledu bohužel hodně 
zpátečnické.

Tvoje práce se ale asi netýká pouze vy-
mýšlení cyklostezek a cyklopruhů.

Samozřejmě, souvisí s tím i řada dalších 
věcí. Například jsme prosadili, že vždy dvě 
jízdní kola je možné přepravovat na poslední 
plošině všech vagonů metra, a to zdarma. 
Donedávna to bylo pouze v poslední soupra-
vě a navíc za poplatek. Také jsme si vymohli 
možnost přepravy kol ve vybraných tramva-
jových linkách, samozřejmě v určitou dobu. 
V současnosti pracujeme také na cyklostoja-
nech. Ne ale takových, o které se lámou ráf-
ky a k nimž nelze uzamknout nic jiného než 
přední kolo. Naše nové stojany jsou ve tvaru 
obráceného písmene „U“, ovšem s výškou 
necelého jednoho metru. O ně lze kolo bez 
problému opřít a především zamknout za 
rám. Máme jich asi dva tisíce a nabídli jsme 
je všem městským částem s tím, že jim to 
magistrát dá zadarmo a rovněž zdarma za-
buduje. Z nepochopitelných důvodů to tře-
ba městské části Praha 1, 2 a 3 odmítly, za-
tímco ty ostatní naše stojany berou nadšeně 
po dvaceti či padesáti kusech. I centrum 
města se dá upravit pro cyklisty, a to i přes 
jeho určitou sevřenost, ale je k tomu potře-
ba vstřícnost úředníků. Naštěstí ale existují 
i dobré zprávy, například se po dvou letech 
podařil prosadit průjezd pražským Andělem. 
Tam byly paradoxy – vjezd autům povolen 
– zato „Cyklisto sesedni s kola!“ Já se budu 
snažit prosadit značku – „Automobilisto, tlač 
auto!“ (smích...)

Jaký máš názor na cyklistické manifes-
tační jízdy? Podle mne spíš ostatní účast-
níky provozu, tedy hlavně řidiče aut, proti 
cyklistům ještě více popudí.

S tím nemohu než souhlasit. Jestliže si 
cyklisté chtějí vymoci jistá práva v dopravě 
a ohleduplnost řidičů, rozhodně toho ne-
dosáhnou tím, že ucpou celou magistrálu. 
Jednou jsem se ze zvědavosti takové jízdy 
zúčastnil, a když jsem viděl agresivitu ně-
kterých cyklistů, jen jsem nevěřícně kroutil 
hlavou a nedivil jsem se, že jsou cyklisti 
všeobecně mnoha řidičům aut trnem v oku. 
Takováto demonstrace síly podle mne ztrácí 
význam a může naopak celý problém ješ-
tě zhoršit. Na tuto problematiku je potřeba 
nahlížet z obou stran, tedy jak cyklistů, tak 
i řidičů aut. Respekt je vždy potřeba obou-
stranný. Bohužel v myšlení i toleranci na sil-
nicích máme skluz čtyřiceti let…

Díky za rozhovor. Určitě i za čtenáře ti 
přeji hodně úspěchů při prosazování zá-
jmů nás, cyklistů.

Jan Kadečka

Tour de Hanspaulka, 1986

Časovka, 1988

Časovka dvojic, Stradonice – Zdejcina, 1987

Písničky mě napadají na kolePísničky mě napadají na kole
Petar Introvič nejen o kole a hudbě
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Silnička pro bikery, tak by se dal na-
zvat model Roubaix od amerického 
Specializedu. Tento velmi pohodlný 

karbonový stroj, jenž je primárně připraven 
pro rozbité cesty a kočičí hlavy slavného 
závodu Paříž – Roubaix, je totiž ideálním 
náčiním pro trénink odpružením zmlsané-
ho horala. Posed u velikosti 54 cm / M byl 
velmi podobný jako u 17" horského ko-
la a jízda na roubaix po silnici by se dala 
nadneseně přirovnat k jízdě na celopéru 
v terénu. Geometrie má oproti závodní-
mu modelu Specialized Tarmac o jeden 
stupeň položenější vidlici (72°) a o centi-
metr delší zadní stavbu (415 mm), takže 
je delší i rozvor, neboť délka horní rámo-
vé trubky je u obou kol totožná. Roubaix 
tak disponuje klidnějším projevem než 
akční tarmac a bude ideálním strojem 
třeba pro začínajícího silničáře, nebo 
právě jako tréninkové kolo pro bikera.

Odpružená silnička
Výborný záběr a výkon je podpořen 

pseudo-odpružením, o které se starají 
kromě složení monokokového karbono-
vého rámu hlavně pružné vložky Zertz. 
Roubaix tak jezdci poskytne mnohem 
vyšší míru pohodlí v sedle, z čehož 
vyplývá i menší únava po absolvování 
dlouhých tratí po nekvalitním asfaltu.

Oproti tarmacu je však potřeba kolu do 
zatáčky trošku více pomoci tělem, přece 
jen není tolik živé. Také delší zadní stavba 
s inserty v horních vzpěrách může výkon-
nostně založenému jezdci připadat měkčí 

a akcelerace o něco horší, ale to je právě 
daň za pohodlí. Ve sjezdu se však kolo ve-
de velmi stabilně a jistě.

Není Roubaix jako Roubaix
Specialized Roubaix se vyrábí v něko-

lika variantách, od nejdražšího modelu 
PRO SL SRAM za 115 990 Kč až po zá-
kladní Roubaix C2 za 46 990 Kč. My jsme 
na sklonku roku otestovali loňský model 
Elite, jehož rám v letošní sezóně odpovídá 
právě základnímu modelu C2 a ani osa-
zení se nijak dramaticky neliší, pouze náš 
elite měl sedlovku Pavé s vložkou Zertz, 
zatímco nová C2 bude mít sedlovku pou-
ze z čistého karbonu. 

Vyšší modely Roubaix pro rok 2009 
dostaly nové rámy z materiálu FACT 9r 
carbon, jenž by měl vlastnosti stroje po-
sunout zase o kus dál. Důkazem je i fakt, 
že jezdec týmu Quickstep Tom Boonen 
na tomto stroji vloni vyhrál jarní klasiku 
Paříž – Roubaix. Závod složený z velkého 
procenta nerovných cest velmi slušně 
proveří jezdcovu odolnost, a tak je kolo, 
které dokáže pohltit velkou část vibrací 
a nerovností a jezdci tak ušetřit hodně sil, 
rozhodně k nezaplacení.

Roubaix C2
 Základní Roubaix C2 je však vyroben 

z materiálu FACT 6r carbon a postrádá 
výraznější prohnutí trubek. Stroj osazený 
komponenty Shimano 105 s klikami FSA 
Gossamer disponuje deseti převody ka-
zety rozsahu 11–28 zubů a dvoupřevod-

níkem s 50/34 zuby. Ceně kola a kompo-
nentovému osazení odpovídá i hmotnost 
8,8 kilogramů. Ta je sice o dost vyšší, než 
u závodních strojů, ale důležitá je kvalita 
rámu, snazší je postupně obměňovat za 
lehčí komponenty než rám.

Pro koho
Celkově model Roubaix hodnotíme jako 

výtečný stroj pro naše okresky, které po zi-
mě opět jistě doznají spousty děr a záplat. 
Takže pro jezdce bude rám schopný po-
hlcovat rázy velikým přínosem, zvlášť pro 
delší výjezdy. Kolo se velmi lehce ovládá 
a je na něm vyloženě radost se pohybovat, 
dokonce si ho umíme představit i na ama-
térských závodech. Na kritéria a vyžehlené 
asfaltky však roubaix určeno není, stejně 
tak neohromí jezdce vyžadujícího doko-
nalý přenos síly. Tomu by spíš vyhovoval 
model Tarmac, určený právě pro vysoký 
výkon bez kompromisů. 

Roubaix C2Roubaix C2Roubaix C2Roubaix C2
SPECIALIZEDSPECIALIZED

Technická specifikace:
Rám: Specialized FACT 6r carbon
Vidlice: Specialized FACT carbon
Představec: Specialized Comp-Set
Řidítka: Specialized Pro
Brzdy: Ultralight dual pivot 
Brzdové/řadicí páky: Shimano 105
Přesmykač: Shimano 105
Přehazovačka: Shimano 105
Kazeta:  Shimano 105, 10-speed, 

12–27 z
Kliky: FSA Gossamer Mega-Exo
Ráfky: Mavic CXP22 
Náboje: Specialized 
Pláště:  Specialized Roubaix Pro, 

700×23/25c
Sedlo: Body Geometry Avatar
Sedlovka: Specialized Pavé FACT
Cena: 56 990 Kč
Hmotnost: 8,8 kg bez pedálů

pohodlí, ovladatelnost, klidné 
vedení, cena

vyšší hmotnost

165 m
m

1000 mm

72°

Velikost 54 cm

415 mm

73,5°

548 mm

495 m
m
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Německá značka Tune je vyhlášena nejen preciz-
ností ve zpracování komponentů, ale především 
neskutečně nízkou hmotností svých produktů. 

S tím vším samozřejmě souvisí i vysoká cena odrážející 
exkluzivitu. Zatímco řadu původně „garážových“ maloséri-
ových výrobců během času pohltily větší a silnější společ-
nosti, Tune se i v současnosti dokáže prosadit a své špič-
kové produkty prodat. Jakoby v sobě tyto díly nesly odkaz 
poloviny devadesátých let minulého století, kdy musely 
mít ty nejluxusnější komponenty nejen nízkou hmotnost či 
CNC opracování, ale nesměla chybět také barevná anodi-
zace duralových součástí. Právě v té se Tune vyžívá a s tě-
mito díly lze provést onen nefalšovaný bikový tuning. Sice 
to bude něco stát, ale když máme své kolo tak rádi…

Tím nejznámějším komponentem německého výrobce 
jsou bezesporu rychloupínáky, jejichž titanové táhlo 
i samotná útlá páčka dohánějí honiče 
gramů k útratě nemalého 
obnosu. My 

jsme si z kolekce 
Tune vybrali dvojici produktů, které přes-

ně odráží filosofii značky, tedy co nejméně materiálu, do-
konalé zpracování, alespoň částečné využití titanu, a pře-
devším nechybí ona typická anodizace.

Rohy Tune RH 1 váží v páru pouhých padesát osm 
gramů, což je přibližně poloviční hmotnost oproti většině 
klasických lehkých modelů. Cena 1925 korun je však také 
trochu někde jinde. Slitina 7075 T6 je samozřejmě opra-
cována na CNC stroji a vybírat je možné celkem z šesti 
barevných variant, včetně nejpopulárnější zelené, červené 
i zlaté. Délkou necelých jedenáct centimetrů rohy odpo-
vídají například běžnému krátkému provedení Ritchey 
WCS, takže nízká váha zde rozhodně není na úkor kvality 
úchopu. Při bližším prozkoumání lze okamžitě odhalit ma-
ximální možné vybrání materiálu, tloušťka stěny rohů je po 
celé délce jen lehce přes dva milimetry. To se týká i partie 
bezprostředně u stahovací objímky. Pro pevné sevření ří-
dítek jsou po obou stranách těla zářezy, samotné stažení 
má na starosti průchozí šroub. Ten je titanový, prodlouže-
ná matice s klasickou rovnou nůtou je z duralu. Minimum 
materiálu je použito i na přední plastové krytce. Po strán-
ce úchopu nemáme k rohům připomínky. Devítistupňové 
zahnutí je klasikou. Hlavice šroubku i matky jsou navíc 
dostatečně zapuštěny, takže nehrozí poškození dlaně ru-

kavic. Za jediné negativum považujeme menší kontaktní 
plochu s řídítky, danou zcela dutou konstrukcí. Nadměrné 
utažení rohů může například u karbonových řídítek způ-
sobit poškození jejich stěny, rohy proto doporučujeme 
utahovat s odpovídajícím citem.

Stejně dokonalé zpracování nabízí i podsedlová ob-
jímka Tune Würger. Také ona je vyrobena z duralu 7075 
T6 a z téže slitiny je i stahovací šroub a jeho matice. 
Samotná páčka je titanová a nechybí jí miniaturní graví-
rované logo. Utahovací excentr je přímo v páčce, jejímž 
určitým atypem jsou chybějící dorazy. Takže při utahování 
či povolování rychloupínáku je koncovým do-
razem páčky samotná sedlovka. 
I když si rozhodně 

dokážeme představit přívětivější a plošší tvar utahovací 
páčky, s nímž budou mít naše prsty či dlaň méně práce, 
do celkového pojetí objímky páčka zcela zapadá a při ob-
časné manipulaci je obsluha bezproblémová. Výhodou je, 
že hlavní záběr vykonává páčka v nejvzdálenější pozici od 
sedlovky, kde je také možné použít největší sílu. Pokud 
bychom však při každém převozu v autě vyndávali z rámu 
sedlovku, pak by možná bylo lepší dát přednost běžněj-
šímu provedení s větší páčkou. I u podsedlové objímky 
Tune se však každý gram vyvažuje zlatem, takže na rozdíl 
od hmotnosti dvacet devět gramů není cena 1263 korun 
rozhodně zanedbatelná. V nabídce je trojice průměrů, 
konkrétně 30, 31,8 a 34,9 mm. (kad)

zpracování, hmotnost, design

cena, objímka rohů

Tune tuningTune tuning

U pevných rámů nepředstavuje 
zadní kotoučovka a její hadička 
takřka žádný problém. Vedení ať 

už po horní trubce nebo pod ní se po-
hybuje pouze do stran u hlavové trub-
ky, stejně jako bowdeny řazení. Tam 
je ochrana laku různými samolepkami 
jasná, protože hrozí většinou pouze 
horizontální pohyb hadičky. Problémy 
s vedením hadice nastávají u celood-
pružených rámů, kde dochází k pohybu 
takřka po celé délce hadičky.

V prvním případě je vedení hadič-
ky závislé na systému zavěšení zadní 
stavby, případně jejího přepákování. 
Bowdeny řazení nebo ráfkových brzd 
u celoodpružených rámů sice také trpí, 
ale jejich výměna je po nějakém čase 
samozřejmostí, a není tak nákladná jako 
třeba u hadiček. Ohýbáním bowdenů 
vlivem pohybu vahadel či ramen zadní 
stavby dochází k jeho namáhání a po-
stupně i prasknutí, takže výměna je 
samozřejmostí. Hadička je na tom s tr-
vanlivostí o poznání lépe. Plastová vnitř-
ní hadička je totiž obalena speciálními 
vlákny, která jsou ohebná, a vnější obal 
je tvořen bužírkou, které také nečiní po-
tíže se výrazněji prohnout. Naproti tomu 
bowden s kovovou kostrou se při vět-
ším ohybu může hned zlomit. Hadičky 
s kovovým opletením jsou sice trochu 
tužší, ale také odolnější vůči lomu než 
bowden. Takže kudy a jak táhnout ha-

dičku kotoučovky, aby nám nepoškodi-
la lak a rám?

Pakliže koupíme celoodpružené kolo, 
máme výrobcem jasně nastavené vede-
ní hadičky, které ovšem někdy nemusí 
být zrovna ideální. S příchodem kotou-
čovek začali výrobci postupně přizpů-
sobovat opěrky bowdenů pro vedení 

buďto bowdenu mechanické kotoučov-
ky v jednom kuse, nebo pro protažení 
hadičky. Opěrky bowdenů tedy získaly 
otevřené zakončení, které díky mož-
nosti zasunutí duralové redukční vložky 
nabídlo i možnost nasadit klasický děle-
ný bowden v případě použití ráfkových 
brzd. Tato variabilita zůstala zachována 
dodnes u některých krosových nebo XC 
kol, která jsou v nabídce s oběma typy 
brzd.

Kdo neměl průchozí opěrky, musel 
dokoupit plastové samolepicí úchyty, 
které v horším počasí moc dlouho ne-
držely, případně šroubované vložky do 
opěrek, k nimž se hadička přichytila. To 

Problematiku hadičky kotoučových brzd ve vztahu 
k předním vidlicím jsme si probrali v předchozích dílech. 
Nyní obrátíme svoji pozornost směrem dozadu, tedy 
k zadní brzdě a jejímu vedení.

však vypadalo nevzhledně, stejně jako 
uchycení hadičky po celé délce staho-
vacími plastovými pásky.

Ze všech těchto systémů se nakonec 
vyvinuly buďto průchozí návarky nebo 
jen speciální nízké profily připomínající 
návarek, ovšem již bez horního válečku, 
zato s otvorem vespod. V těchto profi-
lech jsou dnes hadičky uchyceny buďto 
stahovacími pásky, nebo jen plastovými 
sponami, které se jednoduše zacvak-
nou do otvoru. Stahovací pásky mají 
výhodu v tom, že si můžeme přesně na-
stavit poměr délek hadičky na předním 
a zadním dílu rámu a stáhnutím je zafi-
xovat. Třetí alternativou jsou závity v rá-
mu a šrouby s podložkou, která tlačí ha-
dičku i bowden k rámu, toto řešení ale 
není tak časté. Spony bohužel umožňují 
hadičkám dopředný či zpětný pohyb při 
propršení, a tím i kontakt s rámem a ná-
sledné poškození laku či materiálu ve 
větší míře. Znásobeno používáním kola 
v blátě či na písečném podkladu, kdy se 
k hladkému povrchu hadičky přidá tato 
„brusná pasta“, je ohrožení určitých dílů 
rámu jasné. Při honbě celoodpružených 
kol za každým gramem a doslova titěr-
nými vahadélky přepákování, dimenzo-
vanými pro určitou míru zátěže, zname-
ná každý úbytek materiálu v kritickém 
místě ohrožení nejen daného dílu, ale 
hlavně jezdce.

Proč zmiňujeme tuhle problematiku, 
když výrobci už hadičku namontovali, 
a my bychom s tím neměli mít problém? 

Bohužel ne všichni nalezli optimální ře-
šení, nebo se jím zabývají, navíc někteří 
nechávají hadičkám výraznou rezervní 
délku, případně někteří jezdci si hadič-
ky sami zkracují a tato rizika nevnímají. 
Tam, kde výrobce nevidí s poškozením 
laku problém, může majitel perfekcio-
nista vidět za několik dní na odřeném 
laku doslova časovanou bombu, a to 
nemluvíme o známé schopnosti všeho, 
co se pohybuje po povrchu duralových 
rámů a tře o něj, materiál důkladně 
a hluboko brousit.

Když vezmeme v potaz zdvih zadní 
stavby na ose kola, což je dnes větši-
nou standardních sto milimetrů a více, 
musíme si uvědomit, že hadička prostě 

musí pracovat, a to dost výrazně. Záleží 
na jejím vedení vzhledem k systému, 
protože vrchem vedená hadička se ohý-
bá u sedlovky, kdežto spodní tažení má 
vliv na středové pouzdro a prostor ko-
lem čepu. Konkrétní problematiku, spo-
jenou s jednotlivými systémy odpružení 
si probereme detailněji příště.

(už)

Nepříliš časté, ale o to lépe vypadající 
řešení se závitem v rámu, kam se 
hadička uchytí pomocí imbusu 
a podložky. Někdy jsou podložky 
dělené, leckdy je jedna společná pro 
hadičku a dva bowdeny.

KAM S HADIČKOU 3KAM S HADIČKOU 3

Plastová podkova, 
která se jednoduše 
nacvakne do 
otvorů v návarku 
sice hadičku drží 
proti pohybu do 
stran, ale nezamezí 
jejímu posunu. Při 
pádu s protočením 
řídítek nebo 
vykopnutí hadičky 
ale posun hadičky 
či vycvaknutí 
plastu z návarku 
funguje jako 
pojistka proti 
poškození hadičky.

To, co u standardních rámů dělají 
nízké návarky s otvorem pro 
pásek, může u titanových rámů 
nahradit pouhý drát. Hlavní je, aby 
se mezi oba dráty vešla hadička 
a samozřejmě pod ně pásek, který 
zajistí nejlepší stažení.

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

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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Dali jste kolo k ledu? CHYBA!
Právě TEĎ je ten nejlepší čas...

lakovna
bez čekání na volný termín

... svěřit Vaše kolo do péče zkušeného mechanika

www.sterba-kola.cz

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

 ČR ZDARMA
staré kolo od Vás odkoupíme

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

Sada toho nejnutnějšího nářadí 
pro domácí dílnu se jmenuje Tool 
Box Compact S, přičemž esko 

na konci znamená, že jde o nářadí pro 
kola s vybavením Shimano. Céčko za 
názvem je určeno vyznavačům italské 
klasiky. My jsme zvolili japonskou verzi.

Sada nářadí je usazena v profilované 
pěně, pokrývající dno plastového kufří-
ku o rozměrech 200 × 340 mm. Pěna je 
poměrně tvrdá, takže nářadí v ní dobře 
drží i při převozu. Vyndávání 
z jednotlivých otvorů ale vy-
žaduje někdy trochu zabrat. 
Sada obsahuje kovový ný-
tovač s výměnným trnem, 
dík střední velikosti se dá 
použít jak pro dílnu, tak jej 
lze vzít s sebou i na vyjížď-
ku. Bičíkový klíč na kazetu 
doplňuje stahovák kazety, 
obojí s dlouhou rukojetí 
pokrytou odolným plastem 
velmi příjemným na omak. 
Další důležitý klíč je na in-
tegrované středové slože-
ní, nově jej lze využít i pro 
dotažení matic centerlock 
kotoučů na osách 15 mm. 
K němu bychom ale rádi 
viděli stahovák klasických 
klik či patnáctku na pedály, 

to ještě totiž nepatří pravěku. 
Trojúhelníkový centrklíč nabízí tři ve-

likosti niplů, ale díky menšímu hranaté-
mu tělu se s ním trochu hůře manipu-
luje. Nechybí sada lepení a plastových 
montpák. Plastový kartáč na pastorky je 
spíše méně častým pomocníkem v díl-
ně, ale budiž. Dobrou manipulaci nabízí 
trojramenný imbusový klíč s rozměry 4, 
5 a 6. Trochu jsme postrádaIi torx klíč 
na šrouby kotoučovek, ten totiž není 
ani součástí imbusového multiklíče. 
U něj chválíme kovové bočnice a odol-

né provedení při standardní velikosti. 
Zapomenout nesmíme ani na klíč pro 
demontáž šroubů převodníků. Tahle 
drobnost ušetří často spoustu času 
a nervů s protáčející se maticí. 

Pokud bychom měli tuto sadu shrnout, 
nabízí vše, co je v domácí dílně potřeba. 
Tedy s výjimkou zmíněného torx klíče, 
patnáctky a stahováku klik. Rozměry ný-
tovače a imbusů jsou univerzální, takže 
majitel uvítá možnost vozit je s sebou i na 
vyjížďku. To pro klasické dílenské nářadí 
větších rozměrů neplatí. Naproti tomu 

větší rozměr znamená lepší 
manipulaci, to platí ale pro 
profesionální dílnu, toto ná-
řadí by mělo sloužit hlavně 
hobby jezdcům pro domácí 
údržbu. Cena 1890 korun je 
sice vyšší, ovšem při sečtení 
cen jednotlivých kusů nářadí 
je výhodnější. Pro cesty na 
závody nebo do auta na do-
volenou s kolem má majitel 
alespoň všechno přehledně 
srovnané, což je hlavní smy-
sl tohoto kufříku. 

(už)

Compactní kufříkZnačka BBB kromě 
cyklodoplňků nabízí také 
nářadí, přičemž lze pořídit 
jak samostatné kousky, 
tak celé sady.

balení, materiál 
rukojetí

chybějící torx na 
kotouče

Značky Shimano a Fox stojí za 
zrodem nového standardu pevné 
osy průměru 15 mm. Na počátku 

byla idea zvýšit tuhost kontaktního místa 
patek odpružené vidlice a náboje před-
ního kola, aniž by se tím navýšila hmot-
nost. Toho se podařilo dosáhnout právě 
zesílením průměru osy z devíti milimetrů 
na patnáct a spojením patek kluzáků 
s průchozí osou, jako je tomu u sjez-
dových kol. Tam je však průměr pevné 
osy ještě o pět milimetrů širší a tedy osa 
je již příliš těžká na to, aby byla vhodná 
pro použití při cross country.

Kola Shimano WH-M778 ze sady 
Deore XT se od loňské verze WH-M775 
liší pouze použitím předního náboje pro 

15mm osu. Obě kola jsou zapletena 24 
nerezovými dráty, které jsou zeslabo-
vané ze dvou milimetrů na koncích na 
1,8 mm uprostřed. Náboje jsou připra-
veny pro přímé vedení drátů bez jejich 
ohýbání ve stranových přírubách, jak 
tomu bylo u starších modelů Shimano. 
Uvnitř najdeme klasické provedení loži-
sek s kónusy. Plášť ořechu je vyroben 
z oceli, což se oproti konkurenci ve stej-
né cenové hladině projeví vyšší celko-
vou hmotností nábojů, ale na rozdíl od 
duralových ořechů ocel poskytne vyšší 
životnost. 

Ráfky jsou připraveny pro bezdušové 
i klasické pláště a vnitřní přepážka po-
strádá otvory pro niple. Ty se šroubují 

přímo do závitů v těle ráfku, jejichž stěna 
je okolo závitů zesílena. Niple jsou kvůli 
hmotnosti vyrobeny z duralu a mají rudý 
elox. Součástí dodávky je také speciál-
ní centrovací klíč z duralu, jenž by měl 
zabránit stržení hran niple klasickým 
centrklíčem s ocelovou vložkou. Pokud 
však dojde vlivem pádu či nárazu k de-
formaci ráfku, je nasnadě, že nipl bude 
mít tendenci se ze závitu vytrhnout.

Hmotnost páru kol je i se zadním 
upínákem přesně 1800 gramů, což je 
oproti katalogové hodnotě provedení 
pro klasický přední upínák o necelých 
sto gramů více. 

Kotouče se připevňují na ozubené 
příruby standardu Shimano Centerlock. 

Kola Shimano XT 15 mmKola Shimano XT 15 mm
Kvůli většímu průměru přední osy je 
v setu přibalena ještě větší matka pro 
dotažení kotouče, která nemá vnitřní 
drážkování pro stahovací ořech, (který 
se používá pro dotažení kazety), ale má 
vnější drážkování pro klíč vnějších mi-
sek středového složení. 

Na ráfky jsme nasadili dušové pláště 
Maxxis CrossMark, které perfektně sedě-
ly a nikde neházely. Při jejich demontáži 
z ráfků byly do vnitřních bočnic tak za-
pasovány, že jsme prsty museli vyvinout 

větší sílu na jejich uvolnění, což svědčí 
o kvalitním usazení a dobrém těsnění. 

Za jízdy je znát, že hmotnost je sou-
středěna do středu kol a ráfky s du-
ralovými niply není těžké roztočit. 
Tuhost přední části s pevnou osou je 
výrazně lepší, než u klasického rych-
loupínáku, kde spojení náby a vidlice 
zajišťují pouze boční dosedací plochy. 
Patnáctimilimetrová osa je naproti tomu 
pevně uchycena v okách patek, takže 
spoj je mnohem pevnější a přesnost ří-
zení tudíž vyšší. Kola jedou zcela lehce 
a umožní celkem slušnou akceleraci. 
Absorpce rázů terénu není díky přímé-
mu tažení drátů na nijak vysoké úrovni, 
nicméně plně odpovídá hmotnosti kol 
1,8 kg a příznivé ceně páru 10 490 Kč.

(mig)

pevné spojení s vidlicí, tuhost, 
cena

možnost vytržení niple

Základem rukavic je pevná dlaň 
ze syntetické kůže Clarino, jíž 
v oblasti prstů nahrazuje vysoce 

pružná lycra. Konce ukazováku a pro-
středníku však mají bříška opět kryta 
panely ze syntetické kůže. Lycra je 
pak použita ještě ve spodní partii dlaně 
a na rozměrné pružné manžetě okolo 

zápěstí. Naopak horní část dlaně, kon-
krétně linie těsně pod prsty, je vybave-
na protiskluzovou výztuhou z materiálu 
Rubbertec. Zdvojení základního materi-
álu je aplikováno v oblasti mezi palcem 
a ukazovákem, tedy v nejchoulostivěj-
ším místě, čímž je zajištěna dobrá ži-
votnost. Příjemným doplňkem dlaně je 
poutko na spodní straně manžety, které 
usnadňuje natažení rukavice na ruku.

Rukavice je kompletně vybavena 
protivětrnou, paropropustnou membrá-

Chiba WindProtectChiba WindProtect
Zimní membránové rukavice Chiba WindProtect jsou 
určeny do teplotního rozmezí mezi minus pěti až plus 
deseti stupni Celsia. Jejich provedení nahrává maximální 
univerzalitě, kromě kola je model WindProtect vhodný 
například pro běžecké lyžování. Celková odolnost rukavic 
je nadprůměrná, což uživatel jistě ocení.

nou. Ta je přítomna jak na hřbetu, tak 
i na dlani, a tvoří tak jakousi vnitřní ru-
kavici. Hřbet je z části pokryt pružným 
nylonem, boční proužek tvoří pás lycry. 
Odolnost proti chladu je vynikající, do-
statečná je i míra tepelné izolace. Přesto 
však při teplotách pod bodem mrazu 
doporučíme tyto rukavice spíše do teré-
nu, kde není nápor proudu chladného 
vzduchu tak markantní.

Pochvalu zaslouží celkové usazení 
na ruce. Střih přesně odpo-

vídá anatomii, ideální je 
délka prstů i manžety 
okolo zápěstí, která 
je při jízdě vhodně 
překryta s rukávem 
bundy. Příjemně 
nás překvapila míra 
polstrování dlaně. 
Přesto že se měk-
čení na první omak 
nejeví příliš silné, 
v praxi účinně tlumí 
otřesy, a hlavně ide-
álně rozloží tlak mezi 
dlaní a třeba i členitěj-
ším povrchem gripu. 
Jedinou výtku máme 
k absenci reflexních 
prvků. Povedeným de-
tailem je naopak vyšité 
logo a protiskluzový sili-
konový potisk na vnějším 

kraji dlaně, v místě, které 
bývá v kontaktu s rohem.

Cena rukavic Chiba WindProtect je 
1049 korun. V nabídce jsou velikosti od 
XS do XXL, a to v celočerném nebo čer-
veno-černém provedení.

(kad)

anatomický střih, pružnost 
hřbetu, míra polstrování dlaně

absence reflexe
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Portfolio produktů australské 
designové značky Knog jsme 
představili v loňském čísle 

17. U blikaček a computerů je velmi 
netradiční a zároveň snadné jejich 
upínání na kolo, neboť místo běž-
ných plastových stahovacích pásků 
Knog používá lékařský silikon, tvořící 
vnější obal. Jeho součástí je i pružné 
„ucho“, které obejme řidítka, před-
stavec, sedlovku či rám a pouhým 
zaháknutím za připravený háček je 
komponent v mžiku připevněn. 

Do testu jsme si na zimní období 
vyžádali dvě blikačky – Frog a Gekko. 
Ty se obě prodávají ve verzi s červe-
ným a bílým světlem a je možné si 
vybrat ze spousty barev. Menší z nich 
Frog za 312 korun má jen jednu di-
odu s výdrží 80 hodin svícení a 160 
hodin blikání. Elektronické vnitřnosti 
se vkládají do silikonového těla a bli-
kačku napájí plochý článek baterie 
CR2032. Super-bright dioda má uda-
nou svítivost 10.000 milikandel a je 
vidět ze vzdálenosti půl kilometru. 

Stisknutím blikačky 
zboku můžeme vybrat mezi 
svícením a blikáním. Výhodou této 12 
gramů vážící blikačky je i možnost ji 
kromě na kolo upevnit třeba i na zad-
ní část přilby.  

Větší blikačka Gekko se třemi dio-
dami má udanou výdrž 30 hodin ve 
standardním režimu a až 220 hodin 
v režimu blikání. K dispozici jsou to-
tiž rovnou čtyři módy blikání pro čer-
venou a tři módy pro bílou variantu 
diod. Blikačka Gekko je již o něco 
robustnější, takže se do ní vejdou 
dvě mikrotužkové baterie AAA. Výkon 
i viditelnost této 53 g vážící blikačky 
jsou shodné jako u modelu Frog, ale 
víc diod je lépe vidět, nehledě na to, 
že nepravidelně blikající tři světýlka 
přitáhnou pozornost řidiče mnohem 
dříve, než jedna dioda.

Cena této blikačky je přesně dvoj-
násobná, takže se dá s nadsázkou 
říci, že oproti frogu dostaneme jednu 
diodu zdarma.

(mig)

Hei HeiHei HeiHei HeiHei Hei
KONAKONA

Tlumič Fox RP2 má na svém těle páč-
ku, kterou je možné tlumič přitvrdit do 
režimu ProPedal, kdy je jeho chod tužší, 
ale nečekané rázy pohltí. 

Jízda
Posed je crosscountryově naladěn, 

takže řídítka jsou středně vysoko, del-

ší představec je posunuje ku-
předu a nízké vlaštovky zajišťují 
příjemný úchop. Úhel hlavy 70° 
je přesně mezi XC klasikou 71° 
a all mountainovými 69°. Kolo 
je slušně ovladatelné ve vý-
jezdu, kdy nejankovatí a ne-
chá se dobře vést i v prudkém 
sklonu. Větší délka zadní stav-
by 432 mm a strmější úhel sed-
lovky 73,5° nahrává tomu, že se 
přední kolo ve výjezdu prakticky 
nezvedá a těžiště je posunuto 
víc kupředu.

Ve sjezdu je pak Hei Hei o ně-
co stabilnější a klidnější, než klasické 
XC stroje, do smyku se jen tak neutrhne 
a také není přehnaně točivé. 

Zadní stavbu jsme zavírali pouze na 
tvrdém povrchu, v lese je lepší nechat 
tlumič pracovat. Pohupování vlivem 
šlapání je na pístnici znatelné v řádu 

milimetrů, takže při běžné jízdě nijak 
neruší, spoustu běžných nerovností vy-
žehlí a na delších tratích se odmění od-
dálením únavy. Při jízdě ze sedla je ale 
lepší tlumič přitvrdit, aby se pohupování 
zamezilo. Úroveň propedalu je z výroby 
nastavena jako střední, takže se nejed-

ná o tvrdý lockout, což se 
při silovém šlápnutí může 
projevit propružením tlu-
miče. 

Celkově se na kole 
dá jet velmi svižně, ve 
středně rozbitém terénu 
má nad pevnými rámy 
jasnou nadvládu, kterou 
neztrácí ani ve výjez-
dech. Dvanáct kilogramů 
váhy je hodnota zcela od-
povídající komponento-
vému osazení, v nabídce 
je pak ještě dražší verze 
Hei Hei Supreme. 

Pro koho? 
Kona Hei Hei bude 

ideálním strojem na del-
ší XC tratě v náročnějším 
terénu. Pokud bychom jej 
srovnali se shodně osa-
zeným pevným strojem, 
posedem a geometrií se 
mu zcela vyrovná a mír-
nou nadváhu vykoupí 
dostatek pohodlí, čímž 
zkvalitní jízdu a také od-
dálí jezdcovu únavu. 

➨ Dokončení ze str. 1

www.dirtparade.cz

SUNNY 24“

LEADER FOX

KOLA PRO CELOU RODINU
ČESKÝ VÝROBCE JÍZDNÍCH KOL ZNAČKY LEADERFOX

www.leaderfox.cz

SUNNY 24“

Blikačky KnogBlikačky Knog

montáž, vodo-
těsnost, design

cena

Technická specifikace:
Rám:  Kona Race Light Scandium
Tlumič:  Fox Float RP2 63 mm
Vidlice:  Fox 32 F80 RL 80mm
Kliky:  Shimano SLX
Pedály:  Shimano M520 
Přesmykač:  Shimano Deore
Kazeta:  Shimano SLX (11–32)
Přehazovačka:  Shimano XT Shadow
Řazení:  Shimano XT
Řídítka:  Kona XC/BC Deluxe Riser
Představec:  Kona XC/BC Deluxe
Brzdy:  Shimano SLX 160 mm
Kola:  Mavic Crosstrail 
Pláště:  Maxxis CrossMark 26×2.1"
Sedlo:  WTB Rocket V SLT
Sedlovka:  Kona XC/BC Deluxe
Hmotnost:  12,0 kg / 17"
Cena:  77 990 Kč

stabilita, ovládání

nižší zdvih

125 m
m

1078 mm

70°

Velikost 17"

432 mm

73,5°

570 mm

432 m
m
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Různá, často nelichotivá gesta nepa-
tří pouze k domácí politické scéně, ale 
někdy i k cyklistice. Při průjezdu cílem 
či na stupních vítězů nemusí být ničím 
výjimečným, zvlášť když na trati během 
závodu dojde k nějakým konfliktům 
mezi jezdci. Na mistrovství republiky 
v cyklokrosu odmítl na stupních vítězů 
druhý Šimůnek podat ruku vítěznému 
Štybarovi. Podle Šimůnkova názoru 
proběhly během závodu některé mo-
menty „za hranicí čestnosti“. Šimůnek 
byl proti přesile belgické stáje Fidea 
v jasné nevýhodě a proti soupeřům 
proto nemohl zdaleka tolik taktizovat. 
V cíli se Šimůnek snažil podat protest, 
ale u rozhodčích neuspěl. To všechno 
ale k závodní scéně patří…

Paralympijský cyklista Jiří Bouška 
jde částečně ve šlépějích svého ko-
legy Ježka. Po nesporném úspěchu 
v Pekingu, kde vybojoval stříbrnou 
a bronzovou medaili, se nejprve oženil 
se svou dlouholetou přítelkyní a hned 
poté začal vážně uvažovat o přechodu 
k profesionálům. Nyní už je v plné tré-
ninkové zátěži a musel dokonce oželet 
i svatební cestu. Takže doufejme, že je 
novomanželka dostatečně chápavá. 
To ostatně partnerky cyklistů všeobec-
ně bývají, neboť jim často ani nic jiné-
ho nezbývá…

Cyklistické taxi je například v Asii 
běžnou součástí dopravy. Rikši jsou 
tam stejně běžné, jako třeba v New 
Yorku žluté taxíky. Asijský řidič rikši 
musí být tedy zdatný cyklista, aby 
mohl vozit po městě vypasené evrop-
ské turisty. V Polsku je cyklistická ta-
xikařina o něčem jiném. Poláci zřejmě 
nejsou tak zdatní cyklisté, a proto se 
rozhodli zapojit klienty přímo do po-

honu cyklistického taxi. To má tři kola 
z automobilu a kromě sedadla řidiče 
ještě šest sedel pro klienty. Všichni se 
drží společného kruhu uprostřed a sa-
mozřejmě všichni šlapou. Nevýhoda 
je v tom, že klienti jedou pozadu nebo 
bokem a dívají se jeden na druhého. 
Tudíž příliš prostoru ke sledování okol-
ních památek jim nezbývá. Na to má 
dost místa řidič, který sedí čelem ke 
směru jízdy. Skoro to vypadá, že pol-
ské taxi bude spíše jen „šestiválcem“ 
poháněným cizinci ke spokojené pro-
jížďce jeho majitele.

Všichni, kdo pochybovali o Arm-
strongově zázračném návratu, jsou už 
teď jistě překvapeni nemalými plány 
amerického závodníka. Poté, co ozná-
mil své nové působení v týmu Astana, 
tedy vedle hvězdného Contadora, se 
premiérově přihlásil na Giro d’Italia. 
Takže chce věčným pochybovačům 
dokázat, že uspěje i na jiném podniku, 
než je legendární Tour. „Starou dámu“ 
má ale samozřejmě také v plánu, je 
koneckonců jejím sedminásobným 
šampionem. O získání osmého trium-
fu ale zatím pochybují skoro všichni. 
Nicméně Armstrong už dokázal hodně 
a tímto by po několikaleté odmlce všem 
doslova vyrazil dech. V sedmatřiceti 
letech ale prý už není vše tak růžové, 
Armstrong řekl: „Z postele už vstávám 
o něco pomaleji“.  Snad díky tomu ne-
zmešká nějaký důležitý start…

Když celou Amerikou mávaly volby 
do úřadu prezidenta, na Sportlifu byl 
k vidění panáček v amerických ná-
rodních barvách a ještě k tomu tříma-
jící plášť Sweetskinz v tomtéž odstínu. 

Nechceme usuzovat, pro koho by za-
městnanci firmy Northwave hlasovali 
ve volbách, ale vzhledem k barvě pleti 
oné figuríny se klonili spíše k posta-
vě Johna McCaina. Nebo šlo možná 
o poctu dnes už bývalému prezidento-
vi, který je vášnivým bikerem.

Od kutilství až do repre
Dlouhán se v kolech vrtal od dětství a své první kolo rozebral již 

v deseti letech. Za velký úspěch považoval to, že po rozebrání tor-
péda ho dokázal složit zpět tak, že zase fungovalo. Kdo si tuto proti-
šlapací brzdu vybavuje, jistě chápe, že to v deseti letech nemusí být 
zas tak jednoduché. Rozebírání a opravy součástek kol v domácím 
prostředí byly za předchozího režimu nutností, servisy kol tak, jak je 
známe dnes, v té době nefungovaly a každý byl sám sobě mecha-
nikem. 

Po převratu Dlouhán zrovna nastoupil na střední školu a tak začal 
v době boomu horské cyklistiky po škole docházet do nově vznik-
lého obchodu HET sport pomáhat stavět kola. To mu nejen přines-
lo spousty cenných zkušeností, ale také byl na správném místě ve 
správný čas, když nově vzniklá formace České Spořitelny (1994) 

potřebovala mechanika na závody. Odtud byl již jen krůček k reprezentaci, pro niž 
Dlouhán pracoval od roku 1996 až do letoška. 

V prvním díle se podíváme na komponent, jenž má lví podíl na našem výkonu 
– řetěz. Jak často jej závodníkům měníš a jak se o něj staráš?

Řetěz je jednou z nejdůležitějších a zároveň nejopomíjenějších součástek. Já ctím 
pravidlo, že co je čisté, nemůže být rozbité, a tak řetězům svých svěřenců dopřávám 
pravidelnou očistu neustále. K dobrému vyčistění vám postačí pouze štětec a dobré 
odmašťovadlo, pro méně zdatné je lepší pračka. Diky pravidelnému mytí vždycky 
odstraňuji nečistoty pouze z jednoho závodu a nemusím se tak trápit se starými 
nánosy, nasbíranými za několik tréninků a vyjížděk. 

Řetěz se v běžném provozu mění vždy, jakmile měrka propadne dovnitř, ale před 
důležitým závodem vždycky nasazuju nový. Nemůžu riskovat roztržení starého řetě-
zu nebo nějaké jeho „střílení“. U našich nejlepších závodníků většinou jeden řetěz 
vydrží řádově 300–500 km podle zátěže, počasí, nebo důležitosti závodu. I pro běž-
ného cyklistu je mnohem lepší měnit řetězy včas, než dojíždět jeden řetěz na doraz. 
Pak už totiž nezbývá nic jiného, než vyměnit i kazetu a převodníky, protože opo-
třebovaný řetěz zničí jejich zuby. Nový řetěz pak na ojetých zubech nesedí a střílí 
a vyjížďku si zkazíme nefunkčním pohonem.

Kolik kusů má sponzorovaný jezdec k dispozici na sezónu?
Tým má na sezónu k dispozici zhruba 150 řetězů, tj. 25 řetězů na závodníka. To 

ale neznamená, že bychom je zahazovali jak na běžícím pásu. Je třeba si také uvě-
domit, že se nejezdí jen na horském kole, ale trénuje se hlavně na silničním kole 
a v týmu mám vždy okolo deseti svěřenců.

Používáš spojky, nebo řetěz nýtuješ?
Řetězy vždycky nýtuju, spojku používám pouze na náhradní řetězy do depa na 

závodech. Důležité je také používání originálních nýtů.

Tolik tedy řetěz a příště se podíváme na pláště. (mig)

Dlouhánova poradnaDlouhánova poradna
V novém seriálu o servisní problematice se s námi o své mnohaleté 
zkušenosti podělí jeden z nejpovolanějších lidí v cyklobranži, mechanik 
ČS MTB Teamu a reprezentačního družstva Jan Přistoupil. Některým 
čtenářům možná toto jméno nic neřekne, ale jeho přezdívka Dlouhán je 
jistě dostatečným zaklínadlem, které stojí za mnohými úspěchy našich 
reprezentantů.

výborná tepelná ochrana, cena nenalezli jsme

O vánocích uhodily mrazy a tak 
nastal ideální čas pro test teplých 
rukavic Pell’s Optimum 

za 570 korun. Ty jsou ušity 
z odolného materiálu Amara, 
jenž zároveň poskytuje i čás-
tečné odvětrání. Ruce se 
tak i přes výtečné zateple-
ní uvnitř téměř nepotí, tak-
že se nehromadí vlhkost, 
která by mohla následně 
mrznout. 

Klíčem k teplotní pohodě 
uvnitř je však přítomnost ma-
teriálu Outlast, jenž byl původně 
vyvinut pro kosmonauty NASA. Použitá 
technologie dokáže reagovat na rozdíly 
mezi teplotou lidského těla a okolního 
prostředí tak, že při nadměrném 
výkonu dokáže teplo absorbo-
vat a při ochlazení tělu teplo 
zase dodat. V rukavicích 
nám nebyla při jízdě v te-
rénu v mínus pěti stupních 
zima vůbec, při teplotě mí-
nus deset se zhruba po ho-
dině začala vkrádat zima do 
konečků prstů. To však pro 
běžný trénink považujeme za 
více než dostatečné. 

Tepelný komfort udržuje také pruž-
ný úplet, jenž výborně obepne zápěstí. 
Dlaňová část je vyrobena z umělé kůže 
s gumovým potiskem, takže rukavice 
zaručí jistý úchop na řídítkách. Na ma-

Rukavice z NASA

Brašnička značky Sport 
Arsenal nesoucí ozna-
čení 506 je kromě to-

hoto kódu nazývána také jako 
„Závodní“. Jak tento svůj druhý 
název splňuje, na to jsme se za-
měřili v testu.

Tělo brašničky je 16 cm dlou-
hé a výrazně úzké. To samo 
o sobě jasně směřuje k tomu, 
že ji lze použít v kombinaci 
s úzkým závodním sedlem, kde 
v žádném případě nebude ni-
kde přečnívat a samozřejmě se 
schová za sedlovku, aby zby-
tečně „nebrzdila“. Voděodolný 
materiál má slabší boky, ovšem 
spodní i vrchní partie nesou vy-
ztužení z pogumovaného mate-
riálu, takže nehrozí poškození 
o ližiny sedla nebo výraznější 
opotřebení vlivem kontaktu 
s blátem odlétávajícím od zadního kola. Uchycení k ližinám a sedlovce je řešeno 
jednoduchými pásky na suchý zip, takže demontáž je poměrně rychlá. Navíc toto 
provedení nehrozí zbytečnou vůlí a nepříjemnými zvukovými projevy, jako některé 
plastové úchyty bajonetového typu. Díky delšímu tělu je spojení ideální se sedlem 
více posunutým vzadu. Kdo vozí sedlo uchycené v sedlovce nadoraz vpředu, ten 
bude mít problém, protože ližiny mu neumožní uchycení pásku, nebo bude mít braš-
ničku téměř svisle. To je ale jen extrémní případ. Pásek na sedlovku je k brašně na-
nýtován, takže majitelé karbonových kousků pozor, při delším používání může dojít 
k otěru materiálu sedlovky, zde bychom raději viděli namísto nýtku klasický šev.

Vnitřní prostor je uzavřen zipem po třech čtvrtinách obvodu zadního čela brašny. 
To je navíc výrazně zkosené, takže přístup dovnitř je i přes užší tělo dostatečně kom-
fortní. Do brašničky se pohodlně vejde duše i multiklíč. Stejně jako ostatní brašny 
od této značky je součástí sada vlastního nářadí. Ta obsahuje imbusové klíče 3, 4, 5 
a 6, dále ploché klíče 8, 9, 10 a 15, přičemž u toho posledního je míra účinku daná 
krátkou rukojetí poměrně diskutabilní. Součástí plochých klíčů jsou i tři centrklíče. 
Nechybí samozřejmě lepení a tři montpáky. 

Nářadí tedy nebude patřit mezi vyloženě závodní kousky, ovšem je to bonus, který 
je vzhledem k ceně brašny 199 korun příjemným dárkem. Celkové provedení braš-
ničky ovšem názvu „Závodní“ odpovídá. Je štíhlá, drží na svém místě i v náročném 
terénu a pojme to nejdůležitější, co jezdec 
pro dojetí do cíle potřebuje. Žádné zbyteč-
né kapsy navíc, ani popruh pro blikačku. 
Bezpečnost je vyřešena širokým reflexním 
proužkem na zadním čele.

(už)

Závodní brašnaZávodní brašna

tvar, přístup dovnitř, nářadí

nýtovaný pásek

líkové hraně najde-
me změkčující polštářky 

a mezi palcem a ukazovákem 
je našit zpevňující panel kůže. 

Rukavice Optimum jsou pro zimní jíz-
du na kole zcela optimální a jejich cena 
570 Kč je s ohledem na komfort a použi-
té materiály velmi příznivá.  (mig)

Základem gripů o hmotnosti pá-
ru 120 gramů je 130 mm dlouhé 
plastové tělo s otvory uvnitř trub-

ky, kterými prochází naskrz pryžový 
potah úchopové části, zakončený po 
stranách drobným zvýšením a duralo-
vými objímkami s imbusovými červíky. 
Zakončení vnitřního plastu není nijak 
přetažené nebo tvarované, pouze má 
po obvodu dvě plošky s výřezem. Právě 
do nich dosedá tenký plech, který přes 
výřez zabraňuje kontaktu šroubů s ma-
teriálem řídítek. Duralové objímky jsou 
tedy pouze nasunuté na zakončení, je-
jich plochá partie po obvodu uvnitř za-
jišťuje imunitu vůči přetočení a dvojice 
červíků na imbus č. 2,5 zaručí dostateč-
né stažení k řídítkům. Zatímco někteří 
výrobci používají pouze dva imbusy 
na jeden grip díky integrované duralo-
vé vložce v plastovém těle, zde je kvůli 

Značka Acor má v nabídce 
několik provedení gripů 
s mechanickou pojistkou 
a pro tentokrát jsme 
si do testu zvolili verzi 
s duralovými objímkami 
a silnější úchopovou částí.

volně nasunutým objím-
kám zapotřebí dvojice v každé 
z nich.

Nasunutí na řídítka je bezproblémo-
vé, guma v otvorech klade jen minimální 
odpor. Při stisku povolených gripů je ale 
znát její výraznější průnik otvory a větší 
přilnavost. To vše pojištěno ještě čtveřicí 
imbusů znamená hodně jisté upevnění. 

Díky ploché části v ob-
jímce netrpí gripy 
nemocí svých před-
chůdců legendární 
značky ODI, u nichž 
se díky speciální-
mu profilu objímky 

plast uvnitř po čase 
vymačkal, a gripy tak 

měly nepatrnou vůli. To 
se nám u tohoto typu díky 
jednoduchosti provedení 

vytvořit nepovedlo.
Díky průměru úchopové části 

31 mm působí gripy silnějším dojmem 
a budou vyhovovat jezdcům s většími 
dlaněmi. Díky rozšířenému průměru gu-
my na koncích není přechod na duralo-
vé objímky tak výrazný, takže i při držení 
se na konci gripu není tlak objímky do 
dlaně tolik znatelný. Gripy mají slušnou 
absorpční schopnost, jemný vzorek 
nabízí hodně vysokou přilnavost a jisté 
držení. 

Cena 299 korun odpovídá kvalitě 
provedení, eloxované objímky i systém 
uchycení jsou dobře zpracované, gripy 
lze použít i na karbonová řídítka. Vybírat 
lze z červené, černé nebo zelené barvy 
objímek. (už)

uchycení, přilnavost materiálu, 
přechod k objímce

pocitově silnější

Silné gripy
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Pod zkratkou KPO se skrývá cyklistický klub z pražského 
Radotína, jehož stránky www.kpo.cz jsou hodně nabité. 

Úvodní strana se věnuje aktualitám, a že jich není málo. Drtivá 
většina je ze světa silniční cyklistiky, ale netýkají se jen závo-
dů. Jsou v nich i postřehy členů klubu, soutěže nebo ankety 
o počtu najetých kilometrů, z nichž nakonec vyjde průměrný 
cyklista. Koho zajímají výsledky z časovek nebo info ze závo-
dů, nalezne to tam také. 

Důkladnější členění je na levé straně vedle aktualit. Tam 
jsou pod sebou odkazy na časovky, kde nechybí datum čas 
a propozice jednotlivých závodů a samozřejmě teď po sezoně 
i výsledky. Zajímavostí je i důkladnější zaměření na trénink, 
kdy lze na biomatematickém modelu sledovat výkonnost 
profesionálních jezdců při světových podnicích. Fotogalerie 
z časovek je jen přehlídkou vítězů. Kilometry jsou odkazem na 
soutěž v počtu najetých kilometrů, přihlásit se může kdokoli. 
Tréninková tour je celoroční podnik, kdy se jednotlivé etapy 
tréninkových vyjížděk měří a samozřejmě hodnotí. Nechybí 

mapka a samozřejmě vyhodnocení jednotlivých etap. Akce 
jsou nabité pozvánkami na vyjížďky, informacemi ze schů-
zí nebo dalších cyklistických podniků. Činorodost klubu je 
opravdu hodně bohatá. Fyziologická poradna je věnovaná 
problematice zdraví a jízdy na kole, všem zájemcům zde radí 
odborník, takže nejde jen o nějaké postřehy ze života. Navíc 
kromě této poradny se objevují odborné rady tohoto druhu 
i v aktualitách. Tohle téma má na svých stránkách málokdo, 
takže doporučujeme.

Studnicí rad, informací a nápadů je trafika, kde každý nalez-
ne nějakou tu zajímavost – ať už o servisu, závodění či tech-
nice. Historie je ohlédnutí za uplynulými akcemi či soutěže-
mi, zajímavá je akce Šílený cyklista, což je ultramaratonský 
podnik. Nechybí fotogalerie a odkazy na cizí stránky. Stránky 
KPO doporučujeme všem, kdo to se silniční cyklistikou myslí 
opravdu vážně a hledají rady či informace, tady jich mají do-
statek.

Komerční část patří tentokrát firmě Aspire, která je dovoz-
cem značek GT, Schwinn, Mongoose a dalších. Na adre-

se www.aspire.cz je třeba se nejdříve zorientovat a dostat se 
do portfolia značek. Pak už nic nebrání brouzdat jednotlivými 
katalogy. Ty nabízejí stručnou historii značky, která je napří-
klad u GT velmi dobře popsaná. Kola jsou členěna podle ka-
tegorií a samozřejmě nechybí jednoduchý popis komponentů. 
Kromě přehledu všech kol dané značky nechybějí ani recenze 
z odborných časopisů, takže si váhavý zájemce může přečíst 
o některém stroji informace ovlivňující samotný výběr. Zatímco 
úvod stránek a propracování se k informacím vyžadují trochu 
práce, samotné katalogy značek už jsou jednoduše a přehled-
ně zpracované. Na stránkách nechybí také seznam prodejců 
daných značek, ale klasický e-shop jsme tam nenalezli. Záběr 
značek zahrnuje kola, pláště, mazadla i oblečení či běžeckou 
obuv, takže jde rozhodně o jednu z nejucelenějších nabídek 
na domácím trhu.

(už)

NA SÍTI

Princip funkce SPV trysky se zá-
klopkou a rozdílným tlakem před 
a za tryskou jsme vysvětlili v po-

pisu a něco také ukázal obrázek. Pro 
lepší pochopení celé funkce ale v tomto 
pokračování přikládáme detailní nákres 
postupné funkce SPV tlumení kompre-
se, kdy jsou dobře vidět rozdíly jednotli-
vých tlaků během zanoření tlumiče.

V klidovém stavu na prvním obrázku 
je patrná stejná hodnota tlaků v SPV ko-
moře i hlavním pístu tlumiče. Nižší tlak 
je pouze za tryskou, která je překryta 
záklopkou, jež brání vyrovnání tlaků ole-
je. Tlak oleje v hlavní komoře je přitom 
dán nafouknutím SPV ventilku na vyrov-
návací nádržce.

Druhý obrázek ukazuje, že jakmile je 
tlumič zatížen, tedy dostane odpovídají-
cí ráz, tlak oleje v hlavní komoře se zvýší 
a následně se otevře záklopka. Olej pak 
proudí volně tryskou za pístek, takže tlu-
mič se normálně zanořuje bez výrazněj-
šího tlumení. To fungovalo pouze před 
nárazem, než bylo dosaženo potřebné 
síly k otevření záklopky.

Třetí nákres ukazuje, že díky volné-
mu přepouštění oleje skrz trysku se tlak 
před i za pístem začne postupně vyrov-
návat. Tlumič tak buďto zajede maxi-
málně do zdvihu, případně do hodnoty 
odpovídající síle nárazu podle nasta-
veného tlaku vzduchové pružiny nebo 
podle síly ocelové pružiny. Při vyrovnání 
tlaků se ale záklopka dostane opět přes 
trysku, kterou uzavře, takže by mělo do-
jít k zamezení zbytečného chodu tlumi-
če až na dno zdvihu. Toto uzavření ale 
už na obrázku není.

Jestliže jste si nebyli v minulém dílu 
funkcí SPV příliš jistí, tentokrát už to mu-
sí být naprosto jasné.

(už)

TLUMIČE 3TLUMIČE 3
Ačkoli náš seriál 
o tlumičích 
uveřejňujeme v každém 
sudém vydání, 
tentokrát přímo 
navážeme hned na 
poslední díl. V něm jsme 
se totiž věnovali tlumení 
komprese regulovaným 
tlakem vzduchu, 
tedy principu SPV, 
který vyvinula značka 
Curnutt a používá jej 
hlavně výrobce tlumičů 
Manitou, firma Answer.

VAŠE DOPISY
Dobrý den, chtěl bych se poradit. S kamarádem-bikerem řešíme ideální nastavení 

sklonu sedla. Já tvrdím, že správně má být sedlo vodorovně, on, že má špička smě-
řovat lehce nahoru. Kde je pravda? Může se konkrétní nastavení sklonu týkat přímo 
konkrétního sedla, případně je sklon sedla závislý na výšce řídítek?

Díky za odpověď @Honza

Správný sklon sedla je celkem často řešenou otázkou. Pro drtivou většinu cyklistů, ať už 
bikerů či silničářů, platí, že ideální nastavení sedla je vodorovné. To se může provést buďto 
podle oka, nebo s pomocí vodováhy. Záleží ovšem nejen na tvaru konkrétního sedla, ale i na 
lidské fyziognomii. Pro lehké doladění se nemusíte obávat porušit pravidlo, zásadní je přede-
vším pohodlí. Vždy je nutné vycházet z vodorovného nastavení, ale není nezbytné jej na mili-
metry dodržet, zvlášť v případě, kdy je vám třeba lehce skloněná špička výrazně pohodlnější. 
Důležité je, aby jezdec ze sedla nesklouzával a zároveň aby jej špička netlačila a aby byla 
hmotnost jezdce na sedle rozložena co nejrovnoměrněji. Takže cílem správného nastavení 
nemusí být vodorovná rovina, ale optimální kompromis mezi zmiňovanými činiteli.

Pokud se zaměříme na vztah mezi sklonem sedla a výškou řídítek, pak zde může být sou-
vislost, ale pouze u opravdu extrémních případů, tedy například u sjezdových či freeridových 
kol. U nich se vysoko umístěná řídítka často promítnou do lehce zvednuté špičky sedla, 
kterou jezdec šlapající téměř v záklonu uvítá. (red)

U vyloženě zimních elastických kal-
hot je dnes již přítomnost protivětr-
né membrány na čelních panelech 

takřka standardem. Samozřejmě jsou roz-
díly v její funkci či elasticitě, v obou těch-
to kritériích je materiál AmFIB, používaný 
značkou Pearl Izumi, na absolutní špičce. 
Přesvědčily nás o tom dlouhodobě testo-
vané kalhoty AmFIB Bib Tight.

Přední díl je kompletně tvořen materi-
álem s membránou, zadní panely a lacl 
jsou ze středně zatepleného superroubaix. 
Výrazně nadprůměrná elasticita materiálů 
umožnila použití relativně jednoduchého 
střihu, který je pouze na středu zadního 
dílu doplněn dvojicí samostatných panelů. 
Horní je vybaven protivětrnou membránou, 
optimální usazení na těle zajišťuje půlměsí-
cový tvar spodního z nich a také precizně 
provedené ploché švy. Šířka střihu se zdá 
být i díky dostatečně dimenzované délce 
takřka univerzální. Kalhoty budou vyho-
vovat jak vyšvihaným jedincům, tak i jezd-
cům, kteří mají nějaké to kilo navíc. Skvělá 
pružnost materiálů je v tomto ohledu plu-
sem. Ještě více pak vynikne při výrazném 
ohybu nohy v koleni, kdy není patrný jaký-
koli nepříjemný tlak v oblasti kloubu. Lacl 
je vhodně široký a dobře rozkládá tah na 
ramenou. Jeho plné provedení se zatep-
lením není u vyloženě zimních kalhot na 
škodu. Pouze bychom uvítali snížení pro-
střední partie vpředu, při potřebě si odsko-
čit je tento díl zbytečně vysoký. Praktickým 
doplňkem jsou patnáct centimetrů dlouhé 
zipy na koncích nohavic, jejichž jezdce 
jsou odolné proti samovolnému nežádou-
címu rozepínání. Lem nohavic je vyba-
ven vnitřním protiskluzovým zakončením. 
I když jsou zezadu na kalhotách přítomna 
loga s funkcí odrazky, ocenili bychom větší 
množství reflexních prvků, například právě 
v okolí zmiňovaných zipů.

Odolnost proti větru i vodě je u kalhot 
vynikající, přední panely odvádí skvělou prá-
ci, aniž byla výrazněji snížena celková míra 
prodyšnosti. Chytrým řešením je instalace 
membrány v pase i dozadu, čímž se přede-
jde promočení vodou, stříkající od zadního 
kola. Absenci vnitřní polstrované vložky 
jsme u testovaných kalhot uvítali, neboť se 
tak zvyšuje jejich univerzalita. V případě ko-
la je většina jezdců zvyklá dospod používat 
běžné kraťasy s vložkou, jinak najdou kalho-
ty využití například při běžeckém lyžování.

Několikeré praní se na stavu kalhot nijak 
nepodepsalo, a to ani na podobě reflexních 
log. Nadprůměrná se zdá i celková odol-
nost materiálů. Kalhoty Pearl Izumi AmFIB 
Bib Tight jsou na trhu pouze v černé barvě, 
a to za cenu 3500 korun.

(kad)

Pearl IzumiPearl Izumi
AmFIB Bib TightAmFIB Bib Tight

střih, elasticita materiálů, 
zpracování

vyšší lacl vpředu, méně 
reflexních prvků



C
yk

lo
se

rv
is

 1
 /  
2
0
0
9

9

To platí hlavně pro malý 
a střední převodník, na velkém 
to tak výrazné není. Akcelerace 
je díky zdvihu a poměrně širo-
kým plášťům průměrná, tuhost 
rámu je dostatečně vysoká.

Pro běžnou jízdu ani nezapí-
náme propedal a necháváme 
tlumič funkční, nemá snahu ubí-
rat energii. Díky vzpřímenému 
posedu je jízda klidnější, nejde 
o žádný stroj s velkými sportov-
ními ambicemi, hlavní důraz je 
kladen na ovládání a hravost, 
přesto je jízdní projev lehký. 

Ovladatelnost biku s tímto 
zdvihem je přímo perfektní. 
Kratší stopa předního kola nabízí vý-
bornou točivost a okamžitou reakci 
na podněty od řídítek. Těžiště je v ro-
zumné výšce, takže kolo není nutné 

přemlouvat ke změně směru. Ve sjez-
dech je hravost hodně znát, ale nepře-
sahuje hranice zbrklosti a nestability. 
Rychlé tratě vyžadují zkušenější ruku 

jezdce, v pomalých a technic-
kých pasážích pak kolo lehce 
provede nástrahami i začáteč-
níka. Kyvka drží zadní kolo na 
povrchu i při odrazu ke skoku, 
naopak ve sjezdech je na hra-
nách znát trochu tvrdší projev. 
Ve výjezdech je i přes vzpříme-
ný posed poměrně dlouho znát 
stabilita, než se bike začne sta-
vět na zadní. Thorr je tedy hravý 
a dobře ovladatelný stroj.

Tlumič při běžné jízdě chodí 
zhruba do dvou třetin zdvihu 
a nijak netrápí jezdce ubíráním 
energie. Nicméně dopad ze 
skoku či velké nerovnosti oka-
mžitě přesvědčí jezdce o hloub-

ce zdvihu, který byl zatím skryt kdesi 
v rezervě. Ve stoupání a na rovině tedy 
funguje odpružení kultivovaně, svou 
pravou identitu ukáže až v těžších pasá-

žích a vyšším zatížení. Jedinou nevýho-
dou je ovlivnění tahu řetězu pružením, 
což se lehce projeví tahem za pedály 
hlavně v pomalých kořenitých pasážích 
a pak také menší aktivita pružení pod 
brzděním, daná jednočepovým systé-
mem. Propedal o třech úrovních je zde 
spíše bonusem do ostrých stoupání ze 
sedla než nutností. Chod přední vidli-
ce je naprosto perfektní, je to žehlička 
všech nerovností a díky pevné ose je 
nárůst tuhosti znát hlavně na ovládání 
pod brzdou v ostrých zatáčkách. 

Čtyřpístkové brzdy Hayes Stroker 
ACE v kombinaci s kotouči Shimano 
ukázaly hodně ostrý a rychlý projev. 
Dávkování je přesné, ale je třeba si 
zvyknout na rychlý nástup maximálního 
účinku. Použití shimano kotoučů je dá-
no kombinací nábojů této značky, což si 
vynutila přední pevná osa. Tento zpev-
ňující prvek je ale pro náročnou jízdu 
rozhodně přínosem.

Pláště WTB Prowler nabídly díky 
šířce solidní tlumení, ale zároveň jsou 
tím, kdo trochu brzdí kolo v akceleraci. 
Jejich hustý vzorek dobře drží na kame-
nech a členitém podkladu, ovšem na 

blátě příliš silné nejsou. Kombinace dílů 
XT a XTR fungovala přesně a spolehli-
vě, takže není co vytýkat.

Thorr je díky své ovladatelnosti, kulti-
vovanému chování odpružení a slušné-
mu osazení plnohodnotným a hravým 
endurem, které bude ideální pro dlouhé 
vyjížďky v hodně těžkém terénu, prolo-
žené hlavně spoustou technických pa-
sáží. 
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➨ Dokončení ze str. 1

Thorr FS 150 Limit
PELL’SPELL’S

Jenže doposud bylo možné si rezervoár s nápojem vézt jedině v batohu na zádech, což s sebou 
přináší nepříjemné pocení zad. Na trhu je celá řada lépe či hůře odvětraných batohů, ale zpocení 
nezabrání žádný. Na běžné vyjížďce to sice tolik nevadí, ale závodníci batoh prakticky nepotřebují. 

Proto vítáme vestičku CamelBak RaceBak z lehkého prodyšného materiálu QuickWick, která umožní vézt 
tekutiny na těle mezi lopatkami. Tím jezdci jednak nemusí zatěžovat kolo pod sebou bidony a zároveň mají 
vodu kdykoliv k dispozici bez nutnosti sahat pod sebe na rám. Umístění do horní části zad také ponechá 
volnou bederní část, která se potí nejvíce. 

Vesty byly úspěšně otestovány silničáři během loňských závodů Giro d’Italia a Tour de France a tým 
Garmin-Slipstream je bude oficiálně používat i v roce 2009. Závodník s hrbem může působit dost zvláštně, 
ale zde se jedná o zcela funkční a logickou evoluci, která přinese další zlepšení jízdního komfortu. 

V rychleschnoucí vestě má být pod rezervoárem vložka, která by se měla postarat o izolaci vody od těla 
a zabránit tak jejímu ohřívání. Rezervoár Omega Hydrotanium se plní osvědčeným otvorem HydroPouch 
a hadička je obalena neoprenem, takže ani v horkých dnech by se tekutina v hadičce neměla přehřívat. 

Nový RaceBak bude k dispozici v pánské a dámské variantě, přičemž pánský bude vážit 184 gramů 
a dámský 158 gramů. Barva bude pouze bílo-šedá, ale velikostní výběr bude dostatečný od S až po XXL. 
Do rezervoáru se vejdou až dva litry tekutin, což by mělo i v nejteplejších dnech stačit alespoň na dvě 
hodiny jízdy. 

(mig)

CamelBak bez batohu?
Americký CamelBak připravil 
pro rok 2009 několik novinek, 
z nichž nejvíce nás zaujala vesta 
RaceBak s integrovaným vodním 
rezervoárem. Ten konečně vyřeší 
problém jezdců, kteří odmítají 
zbytečné zatížení kola bidonem 
a místo na kole si tekutiny vozí 
radši na těle.

Technická specifikace:
Rám:  PELL’S 7005 Triple Butted, 

150 mm
Tlumič: Fox Float RP 23
Vidlice: Fox Float RLC 140, 15mm osa
Brzdy: Hayes Stroker ACE
Kliky: Shimano Deore XT
Řazení: Shimano Deore XT
Přehazovačka: Shimano XTR
Přesmykač: Shimano Deore XT
Náboje: Shimano Deore XT
Ráfky: Mavic EN 521
Pláště: WTB Prowler 2,3
Řídítka: PELL’S DH8 OV
Představec: PELL’S RX67 OV
Sedlo: PELL’S Camp
Sedlovka: PELL’S XR4
Hmotnost: 11,8 kg
Cena: 65 970 Kč

ovladatelnost, posed, chod 
pružení, výkon brzd

pomalejší pláště

130 m
m

1115 mm

68°

434 mm

73°

590 mm

475 m
m

605 mm
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Karbon vytrval 
Trojice karbonových hardtailů zůstala 

prakticky beze změn, netradiční mix zna-
ček komponentů se osvědčil, navíc použití 
bílých doplňků se ukázalo díky módní vlně 
tohoto odstínu jako nadčasové. Zapletená 
kola Mavic nahradila u dvou nejvyšších ty-
pů značka Fulcrum. Novinkou je ale výroč-
ní model, který staví na karbonovém rámu 
v trochu jiném provedení než zmíněná troji-
ce. Fialový retro model Team 15 věnovaný 
výročí značky je osazen vidlicí a koly DT 
Swiss, brzdami Formula R1 a sadou XTR. 

Biky Explosion získaly novou slitinu 
rámu Alloy U6, profilace trubek předního 
trojúhelníku zůstala zachovaná, zadní kar-
bonová vestavba a patky naopak získaly 
na masivnosti. Stříbrný kabát byl doplněn 
o černou a drobné stylizované křížky či 
kvítky, které se nenápadně prolínají celou 
kolekcí. Odpružení Fox a Rock Shox zů-
stalo, pouze model Explosion 90 pojede 
na kolech Fulcrum.

Odpružení posiluje
Trojice celoodpružených endur Blizzard 

je kromě přechodu ráfků na bílou beze 
změn. Zdvihy 130 mm vzadu zůstaly za-
chovány, předních 140 respektive 130 mm 
u dvou levnějších verzí taktéž. 

Zatímco vloni byly XC modely Wildfire 
tři a jejich zdvih 100 mm je předurčoval 

pro maratonské nasazení, letos jsou jen 
dva. Provedení rámů ze slitiny Alpine 
Custom 7005 DB Superlight ve čtyřče-
povém provedení s vahadlem na sedlové 
trubce je totožné, to samé až na drobné 
barevné změny platí pro osazení. Nejvyšší 
devadesátku nahradila zcela nová kon-
cepce odpružení na dvou strojích Vortex. 
Duralové rámy ze stejné slitiny jako mode-
ly Wildfire mají karbonovou zadní stavbu, 
kde je pružnost čepů nahrazena zploště-
ním materiálu před osou kola. Odpružení 
zajistil Fox a Rock Shox, brzdy jsou klasic-
ky Formula, nechybí doplňky Syncros ne-
bo Ritchey. Vortex 90 má zapletená kola 
Fulcrum, levnější 70 spoléhá na klasické 
výplety s ráfky Mach 1.

Sjezdové stroje Cyclone mají už léty 
prověřený rám, takže na zdvihu 250 mm 
a konstrukci není třeba nic měnit. Osazení 
tlumiči Fox a vidlicemi Marzocchi je za-
chováno, drobné změny jsou u brzd, kde 
se Formula prosadila i na střední model 
Cyclone 70 a nejpatrnější změna je v de-
signu, kde velkou měrou zavládla bílá.

Enduro/freeride biky Volcano si za-
chovaly zadní zdvih 150 mm, ovšem pru-
žinové tlumiče nahradily podstatně lehčí 
vzduchové modely od značek Fox a Rock 
Shox. Vidlice Marzocchi a Suntour zůstaly 
podobně jako profilace rámů nebo kom-
ponenty stejné. 

Kola pro tvrdší ježdění doplňují i pevné 
modely Quake a Stampede na masivních 
duralových rámech s odolnými kompo-
nenty a vidlicemi s pevnou 20mm osou.

XC pro všechny
Nejsilnější kategorie postavená na 

kompletně duralových rámech začíná mo-
delem Landslide, který dostal slitinu Alloy 
U6, stejně jako dva modely hned pod ním, 
černobílý kabát s drobnými křížky, vidlici 
Rock Shox Recon SL, osazení XT/SLX 
a hlavně kotoučové brzdy Formula K 18. 
Bike Torrent byl oživen barevně, naopak 
Tsunami získal spíše decentnější kabát. 

Tsunami si polepšil o kotoučovky Avid, 
které tak doplňují osazení komponenty 
z rodiny Sram. 

El Nino je na rámu ze známé slitiny 
Alpine Custom s vidlicí Rock Shox Tora 
a komponenty Deore/SLX. Model Flash 
s vidlicí Suntour a osazením Deore/SLX 
zůstal až na barevné zvýraznění beze 
změn.

Cenově dostupnější biky XC Fun začí-
nají modelem Thunder 70 s rámem ze sli-
tiny Alu 6061 Prestige s vidlicí Rock Shox 
Dart. Komponenty Deore/Alivio doplňují 
kotoučovky Avid Juicy 3. Levnější verze 
50, stejně jako biky Hurricane mají totožný 

rám. Tato kategorie sahá až po dětská ko-
la velikostí 24 a 20 palců. 

Dámy ozdobněji
Biky pro něžné pohlaví dostaly namísto 

stylizovaných plamenů ozdobnější a mo-
derněji vypadající ornamenty.

Vlajkový model El Nino WXC má rám 
ze slitiny Alu 6061 Prestige, bílou vidlici 
Rock Shox Tora, a hlavně bílé ráfky Mach 
1. Komponenty Deore a SLX doplňují no-
vě i kotoučovky Avid Juicy 3. Zbývající 
dvojice Thunder a Hurricane zůstala beze 
změn, takže odpružení Rock Shox a Sun-
tour, komponenty Deore/Acera, případně 
Alivio a samozřejmě kratší představce 

a dámská sedla. V nabídce je nově ještě 
nejlevnější model Heatwave WXC.

Nabídku zakončuje řada sedmi kroso-
vých kol s komponenty LX až Acera, no-
vinkou je trojice trekkingových kol s kom-
pletním vybavením a vlajkovým modelem 
osazeným ráfkovými brzdami Magura.

Čtveřice silničních kol začíná celokar-
bonovým modelem se sadou Ultegra, 
pokračuje dvojicí duralových modelů 
s karbonovou zadní vestavbou a osaze-
ním Ultegra či 105 a přechází přes model 
na sadě Tiagra až k celoduralové silničce 
na sadě Sora. 

(už)

Rock Machine má patnáctRock Machine má patnáctZnačka Rock Machine 
slaví v letošním roce 
své patnácté narozeniny 
a tento věk se nutně 
projevil i změnami v její 
kolekci. Nekonalo se 
sice takové hromobití 
jako vloni, kdy došlo 
k radikální změně na postu 
odpružených vidlic a objevil 
se karbon u týmových 
modelů, ale zrodilo se 
několik bonbonků v podobě 
výročního modelu či 
celoodpružených XC 
speciálů.

Skládačky jsou dnes na hony vzdá-
leny tomu, co jste vídali před sa-
moobsluhou za totality. Současné 

modely využívají pevné duralové rámy, 
přehazovačky a v některých případech 
třeba i kompletní odpružení. Skládací kola 
jsou ve světě stále populárnější a mohou 
řešit dopravní otázku v auty přeplněných 
městech. A zatímco na západ 
od nás se tato kola těší stále 
větší oblibě už řadu let, u nás 
se skládací trend začíná tepr-
ve pomalu rozjíždět. A právě 
z toho důvodu se na čes-
kém trhu objevuje typ Giant 
HalfWay Lite.

Při prvním letném pohledu 
se zdá, že je to jen „obyčejná“ 
moderní skládačka. Duralový 
rám s mohutným pantem 
uprostřed nosné trubky, dlou-
há zasunovací sedlovka a pře-
klápěcí sloupek vidlice a řídítek 
nad hlavovým složením. Snad 
jen ten radiální výplet vpředu 
se při pohledu na kolo z pravé 
strany jeví jako něco aspoň 
trochu zajímavého. A co takhle 

kolo otočit a kouknout na něj zleva? A ejhle, 
tady něco chybí! Nebo nechybí? Vypadá 
to, že to tak má skutečně být. Zatímco 
Cannondale má svou Lefty, Giant HalfWay 
je výjimečný absencí ramene vidlice právě 
na levé straně. A to vpředu i vzadu! Oba ná-
boje jsou tedy uchyceny pouze jednostran-
ně. Žádná obava z omezené tuhosti kola ale 

není na místě. Naše projížďka potvrdila, že 
jízda je zcela srovnatelná s klasickou sklá-
dačkou této velikosti. Maximálně bytelná 
pravá strana zadní stavby i přední vidlice 
zde dokázala účinně zastoupit asymetric-
kou koncepci s jednostranným uložením 
kol. Vedle konstrukce rámu se mohou ne-
všední koncepcí pochlubit i čelisťové brzdy 

s centrálním tahem, vzdáleně 
připomínající dnes již histo-
rické provedení Campagnolo 
Delta.

Malé rozměry „zlomené-
ho“ kola vám umožní bezpro-
blémové cestování met rem, 
tramvají i vlakem. Mít tuto 
skládačku nastálo v kufru 
auta také může přijít vhod. 
Byť je skládací koncepce 
kol především praktickou 
záležitostí, řadě jejich uživa-
telů jde v prvé řadě o image. 
A právě z tohoto pohledu je 
nevšední koncepce modelu 
Giant HalfWay Lite trefou do 
černého. Cena kola je 10 990 
korun.

(kad)

Skládací jednonožecPetru Tlamkovou jste již v předcho-
zích číslech mohli několikrát za-
hlédnout, stejně tak i některé její 

články o oblečení. Petra se může směle 
zařadit mezi nejlepší české závodnice, 
neboť mezi její skalpy patří vítězství v Čes-
kém poháru v půlmaratonu či spousta 
dílčích vítězství v českých maratonech, 
včetně Malevilu a malých Sudet. Za více 
jak desítku let závodění nasbírala spousty 
zkušeností, o které se se svými kolegy-
němi v sedle ráda podělí. V povánočním 
čase se samo nabízí téma shazování kil, 
které mnohé ženy řeší právě cyklistikou… 

Jak na špeky?
A je to zase tady: po svátečním koloto-

či návštěv tetiček a babiček, ochutnávání 
tradičních lahůdek a po hodinách „televiz-
ního obžerství“ nemůžete dopnout džíny 
a vaše oblíbené koktejlky nesnesitelně 
svírají křivky, které se v jistých partiích za-
oblily více, než je zdrávo. Ke slovu přichá-
zejí novoroční předsevzetí typu „za měsíc 
shodím 10 kilo“ nebo „už nikdy nebudu 
jíst čokoládu“. Naděje mnohých se upírají 
i k fenoménu dnešní doby, davovému ší-
lenství zvanému spinning. Vždyť co může 
být pro kondici a štíhlou linii lepší, než se 
hodinu či dvě potit při energickém šlapání 
do pedálů? Navíc v partě kamarádek a za 
poslechu speciálně vybrané hudby, která 

Dámské okénkoDámské okénko
má za úkol člověka pořádně „nakopnout“ 
k maximálnímu úsilí… Skutečnost je však 
poněkud jiná a tak nebude na škodu si 
vysvětlit základy provozování sportovní 
aktivity cílené na snižování váhy.

Vysoká zátěž nezeštíhluje! 
Prvním předpokladem je si uvědomit, že 

intenzivní trénink se nerovná intenzivnímu 
hubnutí! Tělo totiž zhruba první půlhodinu 
fyzické zátěže získává energii potřebnou 
pro práci svalů z cukrů neboli sacharidů. 
Poté dochází k „přepnutí“ na spalování 
tuků, ale pouze v případě, že zátěž není 
příliš vysoká. Pokud intenzita překročí ur-
čitou hranici, metabolismus tuků je bloko-
ván a ke slovu přicházejí opět sacharidy. 
Výsledkem takového tréninku je vyčerpání 
sacharidových zásob a následný vlčí hlad, 
v horším případě noční nájezdy na lednič-
ku. Dalším efektem je nárůst svalové hmo-
ty, zejména v oblasti stehen a zadečku. 
Dámy dychtící po útlých „modelkovských“ 
nožkách zřejmě příliš nadšené nebudou, 
někdo větší svaly přivítá.

Pomalou jízdou k cíli 
Vraťme se však k našemu tématu jak na 

hubnutí s pomocí spinningu. Pro spuštění 
onoho tolik žádoucího procesu spalování 
tuků je třeba, aby se tepová frekvence bě-
hem zátěže pohybovala v pásmu mírné 
a střední, případně i submaximální inten-
zity, to znamená 50 – 60, respektive 85 % 
z maximální tepové frekvence (Tfmax). Tu 
určíme zhruba tak, že od čísla 220 ode-
čteme svůj věk. Hodnota Tfmax je velmi 
individuální a její přesné určení je možné 
pomocí zátěžového testu. Pro naše účely 
je však výše uvedená metoda plně dosta-
čující. Dejme tomu, že v pětatřiceti letech 
chceme shodit nějaké to kilo a celkově si 
zlepšit fyzickou kondici. Naše maximální 
tepová frekvence je tedy 220 minus 35, 
čili 185 tepů za minutu. Pásmo optimální 
zátěže se tedy pohybuje od 92 do 157 
tepů za minutu, přičemž většina tréninku 
by se měla odehrávat ve spodní polovině 
rozmezí. Potíž je v tom, že klasické hodiny 
spinningu nás nutí šlapat s poměrně vyso-
kou zátěží a často jít ze sedla, následkem 
čehož nám tepovka „vyletí“ a trénink pro-
bíhá ve zcela jiném pásmu, než potřebu-
jeme. 

Ideálním řešením budou hodiny se-
stavené přímo pro cílené snižování váhy. 
Kromě žádoucího posunu ručičky na váze 
směrem dolů dávají jezdci i příjemný po-
cit, že ve svém snažení není sám a že se 
s ním potí a funí i další hubnoucí „účastní-
ci zájezdu“.

Kdo nepije, nežije 
Nedílnou součástí sportovních aktivit 

je pitný režim a strečink. Jelikož při spin-
ningu nedochází k ochlazování vzduchem 
jako při jízdě na kole, je intenzivní pocení 
příčinou značných ztrát tekutin v poměrně 
krátkém čase a je tedy nutné dostatečně 
pít. Dobrou službu nám udělá i obyčejná 
voda, ale nejvhodnější jsou iontové spor-
tovní nápoje. Kromě tekutiny nám dodají 
i něco málo minerálních látek, které z těla 
odcházejí s potem. Některé nápoje obsa-
hují také L-karnitin pro lepší využití tuků 
během fyzické zátěže, vitamíny a povzbu-
zující látky jako je kofein či guarana. Je 
nutné pít dříve, než se dostaví pocit žízně 
a obecně platí, že člověk je schopný zpra-
covat maximálně 0,8 litru tekutin za hodi-
nu. Nejlepší je tedy klasická „zlatá střední 
cesta“.

Cvičme v rytme
Co se týká strečinku neboli protahová-

ní, měl by proběhnout jak před, tak i po 
tréninku. Existují speciální cviky pro cyk-
listy, které mají za úkol protáhnout zkrá-
cené a ztuhlé svaly a buď je připravit na 

sportovní aktivitu, nebo naopak uvolnit po 
jejím skončení. Pravidelné cvičení snižuje 
riziko natažení svalů a šlach, poskytuje 
také určité zklidnění mysli po fyzickém vý-
konu. V každém kvalitním spinningovém 
centru by tudíž mělo být samozřejmostí, 
že součástí lekce je i odborně vedený 
strečink. 

Noční obžerství přejde samo
Po lekci spinningu je normální něco 

sníst a vrátit tělu část vydané energie, ji-
nak se lekne „hladomoru“ a bude si sa-
mo vytvářet tukové zásoby na horší časy. 
Neměli bychom se samozřejmě přecpat 
svíčkovou se šesti ani bůčkem, ale svůj 
úkol ideálně splní miska cereálií, müsli ty-
činka, ovoce či mléčné výrobky. Pokud tě-
lu dodáme, co si žádá, bude příště ochot-
něji čerpat z již vytvořených tukových zá-
sob a nebude nás v noci budit hlad. 

Je nasnadě, že pokud tělo krmíme ne-
správně několik let, nenaučí se stravovat 
vlastní zásoby po dvou trénincích, ale 
bude to jistě chvilku trvat. Pokud však 
pochopíme, co si tělo žádá a jak fungu-
je, jistě se nám samo odvděčí pevnějšími 

křivkami bez faldů a také psychika zažije 
nebývalou renesanci. 

Takže hurá do sedel, ale s rozvahou. 
Budeme-li tělo trápit v maximálních tepech 
a následně týrat hladem, bude místo tuko-
vých polštářů stravovat vlastní svaly! 

V příštím díle se budeme věnovat pro-
blematice odvěké války sedlo versus 
dámské pozadí. (pet)

Vzhledem k tomu, že 
cyklistice se věnuje i velké 
množství žen, jsme přizvali 
do našeho redakčního 
týmu novou posilu, 
která bude na stránkách 
Cykloservisu provozovat 
Dámské okénko.

Explosion 90 Team 15
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THORR FS 150  novinka 2009
Celoodpružené modely THORR jsou univerzální All Mountain kola, pro jezdce vyhledávající drsné sjezdy a technické traily, 
ale přitom se neleknou ani celodenní vyjížďky v náročném terénu. Díky pohodlnému posedu s jistým vedením kola a účinným 
přenosem síly bude každá vyjížďka zábavou. THORR FS využívá, stejně jako XC modely Ridelight, vlastní konstrukci pružení 
PSSP. Zadní stavba je zde s rámovým trojúhelníkem spojena pomocí CNC prvku a těsněných průmyslových ložisek velkého 
průměru, které zaručují výbornou boční tuhost, dlouhou životnost a minimální nároky na údržbu. Rám nabízí komfortní zdvih 
150 mm prostřednictvím inteligentních tlumičů Fox Float RLC nebo Fusion O2 R-PV se širokou škálou nastavení.

Sportovní hodinky Junsd JS-704B 
jsou nejdražším modelem v na-
bídce značky a jsou doslova 

nabité měřicími schopnostmi. Pro 
cyklisty je zásadní informace, 
že ovšem nedisponují běžný-
mi funkcemi cyklocompu-
teru, takže rychlost nebo 
vzdálenost nezbývá než 
měřit klasicky přístrojem 
na řídítkách. 

Klasický tvar má prů-
měr 50 mm a přes zápěs-
tí napříč dokonce 65 mm, 
takže se nejedná o žádný 
miniaturní kousek. Tělo 
z odolného plastu by mělo 
být vodotěsné až do hloub-
ky 35 metrů, tolik jsme ale ne-
zkoušeli. Ovládání tvoří čtveřice 
tlačítek, páté je spínač podsvícení 
displeje. I přes větší rozměry hodin-
ky na ruce sedí dobře, při delší jízdě 
v terénu může však na zpocené ruce 
gumový řemínek lehce tahat za chlu-
py, takže není od věci usadit hodinky 
pomocí pěnové výstelky na řídítka. 

Klasické funkce měřiče tepu zajišťuje přiložený 
hrudní pás, funkčnost je i na řídítcích slušná, pou-
ze je třeba zajistit kvalitní spojení snímače na hrudi 
s pokožkou. Měřen je aktuální tep a procentuální 
zátěž srdce. Mnohem důležitější je ovšem funkce 
výškoměru. Ta je zajištěna pomocí finského sníma-
če, navíc jí k přesnějším údajům napomáhá i baro-
metr, který je doplněn americkým senzorem kom-
pasu. Takže okamžitá nadmořská výška je měřena 
nejen na základě tlaku, ten je navíc ještě upřesněn 

Běžný cyklista si sice vystačí 
s tachometrem měřícím 
vzdálenost a různé rychlostní 
údaje, hloubavější nebo náročnější 
cyklisté či vyznavači sportů 
v přírodě však touží vědět více.

pomocí funkce výškoměru a kompasu. 
Údaje o okamžité nadmořské výšce jsou do-
plněny ještě minimální a maximální dosaženou výš-
kou, kterou přístroj zaznamenává, a také celkovým 
převýšením. Vertikální rychlost ukazuje hodnotu 
změny výšky, a komu je i to málo, může si ověřit 
venkovní teplotu, to přístroj také umí. Bohužel na 
ruce je tento údaj lehce matoucí, protože senzor 

bere v potaz i teplo těla, takže je lepší hodin-
ky sundat. 

Klasické funkce hodinek a stopek 
doplňuje zmíněný tlakoměr nebo 

samostatný kompas, symbol 
slunce, mraku nebo deště je 

jakousi předpovědí počasí 
založenou na naměřeném 
tlaku a teplotě, samozřej-
mě ve spolupráci s danou 
výškou. Hodinky Junsd 
mají tedy tolik funkcí, že 
je třeba opravdu dlouho 
studovat návod, aby je 
člověk všechny využil. 
Nicméně výškoměr se 
nám velice osvědčil a při 

porovnávání s pevně umís-
těnými údaji o nadmořské 

výšce se výrazněji nelišil.
Ovládání za jízdy je trochu 

méně pohodlné, navíc to odvádí 
pozornost od jízdy. Neustálé zjiš-
ťování srdeční frekvence a nadmoř-
ské výšky ale za chvíli omrzí, takže 
nakonec dojde jen na celkové pře-
výšení či minimální nebo maximální 
dosaženou výšku. Cena 2950 korun 

není nejnižší, ovšem množství funkcí jí naprosto od-
povídá. Kdo si tedy rád pohlídá kde je, jak na tom 
je, jak je vysoko a zda mu není zima, může po téhle 
šikovné hračičce sáhnout.  

(už)

Nadupané hodinky

množství funkcí, ovládání

absence cyklofunkcí

Slovenská Dema vstupuje svým 
novým topmodelem Lottus do 
elitní třídy karbonových XC biků. 

Původní nejvyšší typ Ferrara novinka 
sesazuje na druhý post, a vrchol tak 
obsazuje superlehký závodní stroj s in-
tegrovanou sedlovkou a kompletním 
osazením XTR.

Z konstrukce rámu již na první po-
hled vyzařuje určitá robustnost, což 
při testovacích jízdách potvrdila jeho 
skvělá torzní tuhost. Profilace jednotli-
vých trubek opticky vychází z klasického 
kruhového průřezu, ovšem pro navýše-
ní efektu je u horní a spodní trubky pou-
žit šestiúhelníkový průřez. Zadní stavba 
působí spíš subtilně, což platí přede-
vším o sedlových vzpěrách s útlou horní 
monostay konstrukcí. Naopak spodní 
část, vycházející plynule ze středového 
pouzdra, je hodně široká pro maximální 
navýšení tuhosti v této oblasti rámu.

Prodloužená sedlová trubka, či chce-
te-li integrovaná sedlovka, využívá po 
celé své délce průměru 34,9 mm, takže 
už na pohled působí hodně mohutně. 
Duralový zámek umožňuje jemné výš-
kové doladění, stažení k sedlové trubce 
je vyřešeno dvojicí protilehlých šroubů. 
Ideálně funkční je i nastavení sklonu 
sedla.

Mezi luxusně vyhlížející detaily rá-
mu patří nepřehlédnutelné leštěné 
duralové patky, do nichž jsou zasa-

zena a zalepena rame-
na zadní stavby. Vedení 
řadicích lanek a hadičky 
zadní brzdy je instalová-
no na vrchní straně horní 
trubky. Po funkční strán-
ce bezproblémové, z hle-
diska estetiky bychom 
dali přednost spodní 
straně.

Prostě Lottus
Legendární sportovní 

vozy Lotus sice mají v názvu o jedno „t“ 
méně, ale i tak se nejedná o podobnost 
čistě náhodnou. V obou případech totiž 
jde o skvěle ovladatelné stroje, které pů-
sobí svému majiteli potěšení a nevšední 
sportovní zážitek.

Dema Lottus je 9,35 kilogramu vá-
žícím, čistokrevně závodním vyba-
vením. K jeho hlavním kladům patří 
skvělá akcelerace, daná již zmiňovanou 
skvělou tuhostí rámu a nízkou hmotnos-
tí. Lottus již při prvním šlápnutí nenechá 
nikoho na pochybách, k čemu je určen. 
Jeho doménou jsou rychlé, spíše méně 
technické XC tratě. Ovladatelnost patří 
k průměru třídy. Bike není nadměrně živý 
a ochotně vede přímý směr, ovšem již 
menší impuls od řídítek nebo změny 
těžiště se setkává s rychlou odezvou.

Rám není nijak přehnaně dlouhý, tak-
že i při dodržení čistě závodní pozice 

nenutí jezdce k nadměr-
nému nepříjemnému nata-
žení. Výjezdy zvládá lottus 
na jedničku, k čemuž mu 
pomáhají níže umístěná 
řídítka i vhodně dlouhý 
představec. Vrchařské do-
vednosti skvěle předvede 
i v hodně prudkých výjez-
dech, kde nemá výrazné 
tendence se stavět na zad-
ní a dokáže ho zkrotit i mé-
ně zkušený jezdec. I když 

je lottus určen primárně pro závodníky, 
nejsou jedinými, kdo mohou tento bike 
k maximální spokojenosti sedlat.

Ve sjezdech je nutné přihlédnout 
k tomu, jak je lottus konstruován. Je 
to lehký bike pro rychlou jízdu, takže 
v kamenitých pasážích je nutné počítat 
s o něco horším vedením, a především 
je zapotřebí „ubrat plyn“. Díky nízké 
hmotnosti má kolo tendence se trochu 
rozskákat a navíc úzké pláště Maxxis 

MaxxLite285 patří do kategorie „ultra 
thin“. I přes skvělou odvalovací schop-
nost, akceleraci a celkem slušné vedení 
na suchu bychom zde preferovali o ně-
co univerzálnější vzorek, byť za cenu 
trochu vyšší obvodové hmotnosti kol.

Po stránce jízdního komfortu nelze od 
rámu čekat zázraky, jeho priorita je oči-
vidně spíš ve skvělém přenosu energie. 
Rozhodně ale nepatří mezi vyloženě tvr-
dé, prodloužená sedlová trubka dokáže 
pohltit část otřesů a totéž platí o zadní 
stavbě.

XTR & SID
Osazení je skutečně nekompromisní. 

Sada XTR včetně stejnojmenných za-
pletených kol je bezchybná. Logo XTR 
nesou i standardně dodávané SPD pe-
dály.

Vidlice Rock Shox SID Race se zdvi-
hem 80 mm se ke kolu výborně hodí. 
Zdvih je pro ryze závodní XC rám dosta-
čující, připomínky nelze mít ani k tuhosti 
vidlice. V dobrém dosahu pravého pal-
ce je dálkové ovládání lockoutu, který 
určitě závodník rád využije.

Ke karbonovým řídítkům a představci 
Ritchey WCS jsou tak trochu netradičně 
vybrány příjemné gripy WTB s bočními 
duralovými zámky proti protočení. Od 
WTB pochází i hodně pohodlné sedlo 
ViGo SLT Carbon Ti.

Cena 99 999 korun odpovídá výbor-
nému rámu i použitému osazení, které 
je po všech stránkách vyvážené. Stejně 
jako jízdní vlastnosti. 

LottusLottusLottusLottus
DEMADEMA

Technická specifikace:

Rám: Carbon Monocoque Race IST
Vidlice:  Rock Shox SID Race 80 mm 

PopLock
Kliky: Shimano XTR
Brzdy: Shimano XTR
Řazení: Shimano XTR
Přehazovačka: Shimano XTR
Přesmykač: Shimano XTR
Kola: Shimano XTR
Pláště: Maxxis MaxxLite 285 2.0
Řídítka: Ritchey WCS Carbon
Představec: Ritchey WCS 4Axis
Sedlo: WTB ViGo SLT Carbon/Ti
Hmotnost: 9,35 kg
Cena: 99 999 Kč

tuhost, nízká hmotnost, špičkové 
osazení

málo univerzální pláště

120 m
m

1048 mm

71°

425 mm

72,4°

458 / 647 m
m

581 mm
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Amulet se vždy snažil jít svou vlastní 
cestou a také se mu to vyplácelo. 
Po kole této značky proto sáhli zá-

jemci o designově nevšední, kvalitně osa-
zený stroj za příznivou cenu. Amulet se 
nikdy nebál barev a u kolekce 2009 je to 
patrné více než kdykoli předtím. Designy 
jsou propracované do posledního detailu, 
každá sebemenší linka zde má svou úlo-

hu a význam. Při podrobném prozkoumá-
ní rámů je smysl pro detail patrný z kaž-
dého záhybu či typu písma. Skvělý kabát 
ale nijak nezastínil technickou vyspělost. 
Objevily se nové karbonové rámy u elitní 
kolekce horských a silničních kol, výraz-
ného rozšíření se dočkala série dám-
ských sportovních a závodních modelů, 
nadále silná je značka i svou nabídkou 
kvalitních krosů. Amulet je sice již plno-
letý, rozhodně ale nezačal přibírat, velice 
nízká váha je pro něj stále charakteristic-
ká. Jeho „dieta“ se i nadále odráží v ná-
zvech vrcholné série XC biků. Topmodel 
nese označení 8.990, což odpovídá jeho 
hmotnosti v gramech!

Superlite
Nové karbonové monokokové rámy 

MTB série představují po konstrukční 
stránce klasiku, vše je zde podřízeno 
optimálnímu poměru mezi co nejvyšší 
tuhostí a nízkou hmotností. Zajímavým 
prvkem je soudkovitě tvarovaná hlavo-
vá trubka a patrný schůdek uprostřed 
horní trubky, zadní monostay vzpěra je 
osvědčenou konstrukcí. Na tomto rámu 
je postavena trojice top modelů, tedy 
typy 8.990 SH, 8.990 SRAM a 9.600. Ty 
shodně využívají vidlice Fox FRLC 100, 
přičemž první jmenovaný sází na kom-

PLNOLETÝ AMULETPLNOLETÝ AMULET
Při představení nové kolekce domácí značky Amulet, 
které se odehrálo na brněnském veletrhu Sport 
Life, zněla slova chvály a uznání. Letos slaví Amulet 
osmnácté narozeniny a jeho kola jsou nejen dospělá 
po technické i designové stránce, ale především jsou 
nepřehlédnutelná.

pletní osazení XTR v kombinaci s koly 
Mavic CrossMax SLR, další využívá díly 
Sram X.0 a kola Fulcrum Red Metal Zero 
a poslední z trojice je postaven opět na 
kolech CrossMax a dílech XTR a XT.

Následující typy 9.700 a 10.300 si vza-
ly za základ osvědčený duralový rám ze 
slitiny 7005 T6 Superlite Exo s využitím 
karbonové vestavby, tvořící podsedlo-

vé vzpěry s horním monostay napoje-
ním. Tentýž superlehký rám byl použit 
na topmodelech kolekce 08 a charak-
terizuje jej výrazná biaxiální profilace 
spodní trubky s maximálním rozšířením 
v oblasti u středového pouzdra. Další 
modely závodní série jsou již postaveny 
na kompletně duralových rámech, opět 
ze slitiny 7005 T6 Superlite Exo s nepře-
hlédnutelnými, precizně vyfrézovanými 
můstky zadní stavby.

Pro radost z jízdy
Série XC Core představuje klasic-

ké stroje pro sportovní cross-country, 
ovšem již bez závodních ambicí s při-
hlédnutím k maximální radosti z jízdy. 
Bytelnější rámy ze slitiny 6061T6 Lite 
nabízí živější geometrii, a tudíž snadnou 
ovladatelnost v techničtějších pasážích. 
K vyloženě sportovním modelům zde 
patří typy Rival, Fanatic a Maniac.

Pro městské borce je připraven typ 
Gruppe ze série Hazard Zone. Tento 
cenově dostupný bike je postaven na 
maximálně odolném rámu s využitím 
hydroformního tvarování mohutných 
trubek. Do celkové koncepce výborně 
zapadá i vidlice RST Launch.

V případě dámských modelů je při-
pravena série Cats s podtitulkem „tren-

dy, cool, sexy. Sportovní biky zde před-
stavují typy Night Cat a Crystal Cat. Pro 
dámy závodnice je zde však novinka 
v podobě modelu 11.400 s dodatkem 
W. Jedná se tedy o dámskou alternativu 
běžné „jedenáct čtyřky“, ovšem s upra-
venou geometrií, dámským sedlem WTB 
a bezchybným designem kombinujícím 
bílou s oranžovou.

V-Max 128 & cross
Trojice silničních modelů řady V-Max 

128 se pro letošní rok rozrostla o dva 
topmodely postavené na karbonových 
rámech. Stejně jako v případě závod-
ní MTB série se i zde výrobce držel 
stylistické jednoduchosti a kruhových 
průřezů hlavních trubek. Optimální tu-

host rámu by měla být zajištěna i šir-
ší monostay vzpěrou zadní stavby. 
Použitá grafika, fonty písma a luxusně 
vyhlížející kombinace černé se zlatou 
a bílou navozují dojem italské klasiky. 
Karbonovou novinku lze volit s osaze-
ním Ultegra či Dura-Ace, samozřejmě 
v provedení 09.

Luxusní krosová kola jsou silnou 
zbraní Amuleta. To platí jak o nejvyšším 
typu Voyager s díly Deore XT a SLX, tak 
i o nižších Route 75, Route 66 či Route 
55. Základem těchto modelů jsou lehké 
rámy ze slitiny Prolight Alu 6061 T6, zá-
sadní je zde ale také jasná orientace na 
maximální komfort jezdce.

Amulet, to jsou především 
detaily!

Málokterá značka věnuje takovou 
pozornost detailům, jako právě Amulet. 
Barevné sladění rámů s vidlicemi, sedly 
či představci je dotaženo k dokonalosti 
pomocí barevné anodizace podsedlo-
vých objímek či výměnných držáků pře-
hazovačky. Výšivky na sedlech dokona-
le korespondují s grafickými prvky na 
rámech. Tomu se zkrátka říká absolutní 
nadšení pro design. Amulet 2009 je ta-
kovým splněním designového snu.

(kad)

8.990 SH 9.700

11.400 W Disc V-Max 128

Brýle IXS Storm DH jsou určeny pro použití při adre-
nalinových disciplínách, jako je sjezd, freeride a four 
cross, ale na rozdíl od motokrosových a bikových 

brýlí se hodí i na zimní sporty. Součástí balení jsou tři vý-
měnná skla, z nichž jedno tmavé je zdvojeno, a tudíž v zimě 
nedochází k nechtěnému zamlžení. Na letní disciplíny pak 
stačí zdvojené sklo vyměnit za jednoduché, v sadě najdeme 
kouřové do slunečného počasí a jedno čiré bezbarvé s UV 
filtrem 400. Proti poškrábání při transportu je určen látko-
vý pytlík se zdvojenou stěnou. Všechna skla jsou potažena 
vrstvou proti zamlžování a poškrábání, takže se nedoporu-
čuje je zevnitř leštit. 

Bílé gumové obroučky jsou dostatečně vypolstrovány 
a molitany nikde neškrábou. Brýle jsou odvětrány nad i pod 
skly otvory, které jsou opět překryty molitanem proti vniku 
nečistot k očím. Gumová upínací páska je zespodu pod-
lepena silikonovými proužky, aby brýle neklouzaly z přilby. 
Uprostřed je přezka, kterou lze snadno rozepnout i v zim-
ních rukavicích a výborné je dvojí stahování na obou půl-
kách pásky. 

Brýle jsme úspěšně vyzkoušeli v zimních měsících, viditel-
nost z nich je maximální a po chvíli jezdec zapomene, že ně-
jaké brýle na očích má. Výměna skel je velmi snadná, stejně 
tak nasazení i sejmutí. Cena brýlí 1559 korun sice patří k těm 
vyšším, ale v ceně máme troje skla, což zvyšuje jejich použi-
telnost na celý rok. Pouze jsme postrádali trny na bocích skel 
pro možnost nasazení trhacích průhledných krytů do mokra 
a bláta, jak to mají čistě bikové a motokrosové brýle. 

(mig)

výborné usazení na 
obličej, tři skla v sadě, 
drží pevně na přilbě

absence trnů na 
trhací skla do 
mokra

IXS Storm DH


