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také přenos síly a jízdní komfort. Pro model Hawk C1 použil vý-
robce kvalitnější celokarbonový rám, než bývá u čtyřicetitisícových 
kol zvykem, takže základní stavební kámen tohoto biku rozhodně 
nebyl podceněn, a tentýž základ by si podle nás zasloužil klidně 
kompletní ikstéčko. Ovšem i použitá kombinace Deore SLX/Deore 

XT je z funkčního hlediska fantastická, 
zvlášť zaměříme-li svou pozornost třeba 
na brzdy, jejichž výkon byl ještě znásoben 
montáží 180mm kotoučů. A jakoukoli kri-
tiku si nezaslouží ani vidlice SR Suntour 
Epicon XC RL-R se stomilimetrovým zdvi-
hem. Poslední generace epicona je hodně 
vyspělá jak technicky, tak i svým kultivova-
ným projevem. Nechybí snadno ovladatel-
ná páčka dálkového lockoutu ani skoro již 
nepostradatelná přední pevná osa, nabízejí-
cí velmi snadnou manipulaci při vyjmutí, či 
naopak zajištění kola.

Apache Full Carbon
Monokokový rám je v případě testované-

ho modelu v řadě svých detailů pastvou pro 
oko a nejde jen o elegantní matně černý lak 
s precizně provedenou zeleno-modro-bílou 
grafi kou. I když je nutné přiznat, že právě 
kabát rámu je zde tím, co jako první upoutá 
pozornost, společně s typicky prohnutou 
horní trubkou, v jedné linii přecházející 
v monostay vzpěru zadní stavby. Vpředu 
najdeme kónickou hlavu s 1,5" spodním 
ložiskem, přičemž vytvarování této partie je 
efektní a přitom stylisticky čisté.

Nejluxusnější devětadvacítka v nabídce značky Apache je typic-
kým zástupcem své kategorie – s cenovkou 42 990 korun se 

jedná o skvělý bike pro maratonské a cross-country nasazení. Jeho 
velká kola obutá osvědčenou klasikou Racing Ralph zvládají terénní 
nástrahy s naprostou bravurou, podobně sebevědomě však působí 

Asi nikdo ze skalních fanoušků moun-
tainbikingu nemine ani dnes značku 

Yeti bez povšimnutí. Jejich chlupatý sněžný 
muž driftující na svém biku byl ozdobou 
hlavové trubky dokonalých strojů a ani no-
vé logo s cepínem neztrácí nic z kultovnos-
ti, která provází tahle kola. Yeti je legenda, 
pojem a v současnosti také velký inovátor, 
který aktuálně přešel od otáčení ložiska 
ke dvojici kluzných čepů, takže Yeti se s tro-
chou nadsázky opravdu neotáčí, ale klouže, 
jenže tomu všemu předcházela spousta udá-
lostí, tak se na „sněžného muže“ podívejme 
nejdříve trochu blíž.

Firma Yeti jako taková byla založena ro-
ku 1985 Johnem Parkerem, který svářel ku-
lisy v Hollywoodu a později se stal bikovým 
designérem a závodníkem a také propagá-
torem a patronem bikingu, když měl dost 

Apache Hawk 29" C1
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Pokračování na str. 4 – 5 

společného s organizací NORBA. Firma 
Yeti Cycles, kterou provozoval s několika 
přáteli a byla odpovědí na otázku, co dál 
s životem po těžkém úrazu, sice původně 
sídlila v Kalifornii, ale John ji přestěhoval 
do Duranga v Coloradu. Durango tehdy 
bylo mekkou mountainbikingu a s touto 
oblastí je spojena řada jezdců, včetně legen-
dy Johna Tomaca, jehož Yeti se silničními 
berany a diskovým kolem Tioga je dodnes 
lahůdkou. Nelze opomenout tyrkysovou 
barvu, která je i dnes synonymem kol Yeti, 
kterou tenkrát zvolila Johnova žena Linda. 
Ještě dnes si pamatuji fotku Johna Parkera 
na starém motocyklu Indian Scout z roku 
1931, kterou jsem obdivoval ve spojitosti 
s touto značkou kdysi v devadesátých letech 
na stránce jednoho magazínu.

Pokračování na str. 11 

Pokračování na str. 7 

Klasika narostla do šířky
Fatbike už jsme testovali ve dvou varian-

tách a v obou případech šlo o dražší modely 
a test hlavně na sněhu. Zvědavost, jak si po-
vede cenově dostupné provedení v terénu, 
kde běžně proháníme své celoodpružené 
biky, nás zavedla do sedla tohoto tlouštíka. 

Jeho rám vychází z celkového designu 
kol Rock Machine, takže profi lace hliní-
kových trubek vyznává horní obloukovitě 
prohnutou trubku Sharkspine s ostřejší-

mi boky vpředu, vzadu navazující plynule 
na sedlové vzpěry. Zadní stavba sedlovými 
vzpěrami nebo provedením patek rovněž 
nevybočuje z designu kolekce, ovšem hlavní 
rozdíl je v šířce. Boční vyhnutí řetězových 
vzpěr kvůli 190mm šířce náboje je nepře-
hlédnutelné a tomuto diametru odpovídá 
i široké středové pouzdro, zaručující klikám 
optimální řetězovou linku. 

Vše pak korunuje pevná přední vidli-
ce, rovněž z hliníkové slitiny, s drobnými 

patkami o rozchodu 150 mm a hodně by-
telnou partií napojení ramen na sloupek, 
vybavenou navíc navařenou výztuhou.

Pokud půjdeme po detailech, vedení 
bovdenů pod horní trubkou neruší a mo-
derní PM úchyt třmene brzd nechybí ani 
vzadu, byť není uvnitř stavby, ale klasicky 
na patce. Nenápadné, ale o to praktičtěj-
ší jsou závity jak na vidlici, tak sedlových 
vzpěrách, určené pro montáž předního 
a zadního nosiče, fatbike přece jen počítá 
s expedicemi na těžko víc než klasický bike. 

Komponentové osazení mechanickými 
kotoučovkami je poplatné ceně, ovšem přes 
větší odpor páky jsou lankové brzdy Tektro 
po zajetí destiček docela přesně fungující 
kotvou.

Rock Machine Avalanche 30

Unikátní YetiFatbikem dnes cyklistu 
neohromíte, protože 
se z exotiky změnil 
během roku v masově 
dostupnou záležitost 
a jeho rozšíření 
i ve středních cenových 
hladinách tak vrhlo 
do českých lesů řadu 
těch, kdo hledají 
odlišné pojetí bikingu. 
Dostupnější ze dvou 
nabízených modelů 
Avalanche domácí značky 
Rock Machine patří 
právě do této oblíbené 
cenové kategorie a pro 
seznámení s tlustými 
plášti je to zábavný 
společník.
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Zeyerova 110/12
702 00 Ostrava

tel.: 603 984 925
info@airoo.cz

Plzeňská 296/233a
Praha 5 – Motol

tel.: 603 869 960
praha@airoo.cz
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CHRONO

MAX1 na kónusy
Doplňků a dílů s logem MAX1 patří-

cím do porfolia společnosti Cyklomax 
je stále víc a tenhle vlastní „brand“ nenabízí 
jen stylovky, ale také praktické kousky pro 
domácí nebo profesionální dílnu. 

Vyzkoušeli jsme při servisu nábojů kó-
nusový klíč MAX1 v nejpoužívanějším 
rozměru 15 mm, který je na většině zad-
ních nábojů. V kolekci samozřejmě nechy-
bí i další rozměry pro přední či atypické 
rozměry kónusů, ale patnáctku a třináctku 
by měl mít doma každý, kdo se chce občas 
věnovat kontrole kuličkových drah ve svém 
náboji.

Klíč je vyřezaný laserem z Cr-Mo oceli 
a má celkem příjemně pogumovanou ruko-
jeť, která díky tloušťce netlačila do dlaně. 

Celková délka 195 mm zajišťuje dostateč-
nou páku, takže se s klíčem příjemně pra-
cuje a dvojice otvorů pro zavěšení na desku 
s nářadím zde nechybí. Co se týče odolnos-
ti vůči vymačkání, v tomto testu materiál 
obstál. Pokud bychom jej chtěli porovnávat 
s konkurencí, některé levnější klíče jsou 

z trochu měkčího materiá-

lu a postupně se trochu vymačkají, než by 
třeba praskly. Toto provedení za 149 korun 
je spíše tvrdší, ale ne natolik, abychom 
měli pocit, že se materiál musí při extrém-
ním záběru roztrhnout, což jsme testovali 
na matici ve svěráku. Tloušťka 2 mm je 
odpovídající drážkám v kónusech a celkově 
toto tuhé nekroutící se provedení nabídne 
delší životnost hran, takže jej doporučíme 
i pro častější použití. 

(už)

V k š li j ři i áb jů kó

obstál. Pokud bychom jej chtěli porovnávat y j j p
s konkurencí, některé levnější klíče jsou 

z trochu měkčího materiá-

Stále ještě novotou vonící topmodel mezi 
silničními přilbami Giro jsme již před 

nějakou dobou představili, nyní přišla na řa-
du praktická zkušenost, nabytá na základě 
dlouhodobého používání. Synthe, tedy 
přilba za 5999 korun, je v mnoha směrech 
výstřední, ale nás úplně nenadchla. Určitě 
není špatná, ale čekali jsme více, byť využívá 
řadu zajímavých konstrukčních řešení. A de-
sign, jehož hodnocení bývá samozřejmě vždy 
subjektivní, byl možná největším zklamáním 

– zvlášť od značky, která v minulosti přived-
la na svět velmi atraktivní modely Atmos, 
Ionos, Pneumo a další. Ale abychom nové-
mu topmodelu nekřivdili, ze zadobočního 
pohledu vypadá hodně zajímavě.

Z hlediska konstrukce se jedná o „in-
-mold“ klasiku, přičemž důraz byl při vý-
voji kladen na nízkou hmotnost a aerody-
namiku, s níž souvisí o něco menší celková 
plocha ventilačních otvorů, než jsme byli 
u nejlepších závodních modelů Giro dosud 
zvyklí. Hmotnost 230 gramů v prostřední 
velikosti M sice neláme rekordy své třídy, 
ale právě váha je vedle samotného usazení 
na hlavě jedním z faktorů, jenž zaslouží 
pochvalu. Jinými slovy – uživatel o přilbě 
na hlavě skoro neví, Synthe se totiž tvá-
ří ještě o dost lehčí, než kolik je navážená 
hodnota, a vytvarování vnitřní části skeletu 

je skutečně precizní. Upínací systém Roc 
Loc Air je typický nejen vyloženě mini-
malistickým seřizovacím mechanismem 
na zátylku, s možností výškové regulace, 
ale také přítomností celoobvodové plastové 
čelenky s naprostým minimem polstrování, 
použitého jen v partii čela. Hodně se nám 
líbily tenké upínací popruhy Slimline, jež 
jsou vzadu ke skeletu uchyceny pomocí 
stříbrného plastového dílu, v jehož středu 
najdeme logo značky. Další z netradičních 

„vychytávek“ je port pro zasunutí nožiček 
brýlí, který najdeme na přední straně, hned 
vedle nápisu Giro.

Praktické zkušenosti s přilbou jsou leh-
ce protichůdné. Dokonalý vnitřní tvar 
z našeho pohledu lehce kazí použití celo-
obvodové čelenky, která nám v partii čela 
nebyla nejpříjemnější, byť je vůči skeletu 
pružně uchycena. Kvalita usazení na hlavě 
je však vynikající, v tomto směru je Giro 
řadu let naprostou špičkou. Odvětrání je 
dostačující, i když podle nás nedosahuje 
kvalit předchozích silničních topmodelů. 
Aerodynamika je sice možná důležitá, ale 
subjektivní pocit testerů byl takový, že v je-

jím jménu byla obětována část ventilace. 
Port pro zasunutí nožiček brýlí je chytrým 
nápadem, co ale vyloženě neodpouštíme, je 
úplná absence refl exních prvků. To je však 
případ velkého množství současných přileb, 
nejen značky Giro.

Jako celek nás tedy model Synthe úplně 
nepřesvědčil. Je sice propracovaný do po-
sledního detailu, současně je však důkazem, 
že se možná designéři dostali tak trochu 
do slepé uličky. Z hlediska usazení na hlavě, 
kvality zpracování či hmotnosti se však stá-
le jedná o typického zástupce značky Giro, 
vždy vyhlášené svou precizností.

(kad)

Giro Synthe

usazení na hlavě,
zpracování, nízká hmotnost

průměrné odvětrání, absence reflexe, 
cena

Pumpička na všechno

výkon, uni-hlavice, hmotnost nenalezli jsme

Co se týče minihustilek, zvolit 
vhodný univerzál je občas 

docela problém, zvlášť když jezdí-
me na silnici i na biku a navíc ješ-
tě holdujeme plnému odpružení. 
Vsadit pro každé z kol na hustil-
ku s jiným objemem a výkonem 
je nejčastější řešení, doma pak 
máme ještě speciální hustilku 
na tlumič.

Skloubit všechny tři varianty 
do jedné s sebou vždycky přináší 
určitý kompromis, nicméně u tes-
tované hustilky XLC Mini Pump 
PU-A07 za 899 korun se to poda-
řilo celkem úspěšně, pro všechny 
tři účely je velice dobře využitel-
ná. Hliníková pístnice i rukojeť 
s celkovou délkou 165 mm jsou 
ještě o 20 mm prodloužené hla-
vicí hadičky, která je ve složeném 
stavu zasunutá do těla hustilky. 
Pro huštění ji lze o 120 mm vy-
sunout a nasadit na auto či galus-
kový ventilek díky univerzálnímu provedení. Odjišťovací ventil pro 
autoventilek je aretován z boku hlavice drobným šroubkem, který 
stačí lehce povolit rukou a ventil se pak snadno zasune proti odporu 
pružinky dovnitř, při použití galuskového ventilku. Naprosto per-
fektně funkční řešení a díky schopnosti hustilky vyvinout tlak až 
160 psi využitelné i pro autoventilky vidlic a tlumičů.

Samozřejmostí je držák na rám s pryžovou pojistkou, a hustilka 
díky designu rozhodně neudělá ostudu ani na drahém modelu, ale 

to hlavní je výkon a manipulace. Jednopístové provedení se 
totiž i přes střední průměr ukázalo produkovaným objemem 
vzduchu jako naprosto dostačující i pro objemnější bikové 
pláště, ale samozřejmě s ním nemůžete hustit fatbike, tedy 
pokud se nechcete dokonale zahřát a strávit tím dopoledne. 
Běžný bikový plášť je v dané kategorii minihustilek naprosto 
v normě a ideální je pak výkon pro silničku, kde uživatel 
ocení maximální hodnotu tlaku. Ta u silničky nepředstavuje 
výraznější dřinu, ergonomie úchopu sice u profi lované ru-
kojeti nijak netrpí, na druhé straně, u pístu to není z téhož 

hlediska nijak řešené.
Maximální dosažitelný tlak 

sice u některých tlumičů pracu-
jících s hodnotou až 300 psi sice 
není pro tento případ optimální, 
ale pokud vám někde ufoukne 
tlumič, případně si nechtěně 
upustíte moc a jezdíte s tlumi-
čem nahuštěným na nižší tlak, 
dokáže vás tahle hustilka zachrá-
nit. U vidlice je to pak vhledem 
k používaným tlakům kolem 100 
psi naprosto funkční záležitost, 
a ani při demontáží z ventilku 

vidlice jsme neměli problém s výraznější ztrátou části tlaku. Jako 
záchrana pro vzduchové odpružené jednotky, která váží i s držákem 
98 gramů, je to ideální záležitost. Někdo sice opláče absenci mano-
metru, ale pro přesné nastavení tlaků je třeba mít speciální hustilku 
na tlumiče, tohle je prostě univerzál pro pneumatiky, schopný váš 
tlumič nebo vidlici po cestě doladit podle citu. (už)

Značku 3F Vision zná-
me především díky 

její velice široké kolek-
ci brýlí, sportovních 
i čistě cyklistických. 
V nabídce 3F však 
najdeme také ruka-
vice, a to nejen ty 
zimní, ale rovněž 
letní – bezprsté 
i prstové. My jsme 
vyzkoušeli jednu 
z letošních novi-
nek, a sice rukavice 
s kódovým označe-
ním 2110, s cenov-
kou 429 korun.

Základem ru-
kavic se stala dlaň 
z odolné syntetické 
kůže Amara, doplněné čtveřicí gelo-
vých insertů zajišťujících lepší tlumení 
otřesů. Dlaňová část je členěna poměr-
ně jednoduše, ovšem rozložení tlaku je 
velmi příjemné, ať už svíráme hrubší 
bikové gripy, či omotávku silničních 
řídítek. Ani při sevře-
ní se dlaň nadměrně 
nekrabatí, na čemž 
má zásluhu i příkladně 
provedený anatomický 
střih rukavic jako celku. 
Propracovaněji působí hřbet-
ní část, jež kombinuje hned 
čtyři různé materiály – pro co 
nejlepší tvarovou a velikostní při-
způsobivost, ale i z důvodu prodyš-
nosti či celkové odolnosti. Standardní 
lycra je zde zkombinována s vysoce elas-
tickou tenkou nylonovou pleteninou, dále 
s froté materiálem na palci a se syntetickou 
kůží na vnější malíkové straně. Zapínání 

je řešeno klasicky, tedy páskem se 
suchým zipem, jemuž nechybí plas-
tická grafi ka a nápis 3F.

Celkově nemáme k rukavicím 
připomínky, z hlediska usazení 
na ruce jim skutečně není co vy-

tknout. Jejich provede-
ní je sice dostatečně 
vzdušné na letní použi-
tí, ale současně nabídne 

příjemný komfort i při 
„přechodových“ teplotách 

mezi dvanácti a patnácti 
stupni. Nám proto rukavice 

dělaly spolehlivé parťáky při 
najíždění kilometrů na samém 

počátku jara. Životnost rukavic 
je bezproblémová, přestože u nich 

nenajdeme výraznější zesílení nejna-
máhanějších partií dlaně či prostoru 

mezi palcem a uka-
zovákem. Ocenili 

jsme přítomnost 
klasického froté 
„potítka“, které 
přijde ke slovu 
zvlášť v letním 
horku. Stejně tak 
spokojeni jsme 
byli se snadným 
natahováním i sta-
hováním propoce-
ných rukavic – střih 
je sice anatomický, 
ale současně nikoli 
zbytečně těsný, tedy 
za předpokladu zvo-
lení odpovídající veli-
kosti.

(kad)
provedení dlaně, 
anatomický střih nenalezli jsme

3F také na ruce
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Elektrokola se stala pro cyklistické firmy 
dalším směrem, kde získat nové zákaz-

níky a oživit svoji ekonomiku, a pro necyk-
listické nadšence naopak výzvou, kde lze 
uplatnit netradiční design a uchopit nové 
výzvy. 

Jednou z takových je britská značka 
Caterham, která se zabývá především de-
signem a výrobou neotřelých sportov-
ních automobilů, jež jsou moderní verzí 
na legendární Lotus 
Super 7. A přestože 
v nabídce nechybí de-
signy respektující ori-
ginální původ, převládá 
moderna v pestrých 
odstínech, a nechybí 
ani aerodynamické 
provedení. Snad kvůli 
zkušenostem z výroby 
těchto vozů, nebo jen 
kvůli touze přijít s ně-
čím neotřelým, vznikly 
v hlavě tvůrců dva ori-
ginální koncepty elekt-
rokol Caterham. 

To první z nich, mo-
del Classic s hliníko-
vým rámem, na první 
pohled neoplývá ni-
čím výjimečným, tedy 
až na imitaci motoru 
ve tvaru V, která uvnitř 
skrývá funkční 250W 
středový elektromotor 
Panasonic. Tahle mo-
derní variace na starý 
motocykl či motokolo 
oslní především doko-

nalým retro designem 
s odpruženou přední 
vidlicí a sedlem s mož-
ností nastavit tři pozi-
ce. Třírychlostní zadní 
náboj ukrývá i brzdu, 
vpředu je mechanická 
kotoučovka a baterie 
se ukrývá v imitaci ná-
drže. Je to také trochu 
variace na téma fatbi-
ke, protože obutí vý-
razné šířky už nespadá 
do běžné kategorie, ale 
jsou to fatbikové pláště s dezénem ve tva-
ru jakéhosi pavouka objevující se na běž-
ných fatbicích určených spíše na silnici či 
na pláž.

Druhým obrem z dílen Caterhamu je 
futuristický elektrobike Carbon, který se 
v sobě snaží skloubit motocykl, kolo a snad 
i lunární vozítko. Maximum karbonu a ob-
ráběných duralových dílů dalo vzniknout 
unikátnímu rámu, který kolo připomíná 
opravdu jen vzdáleně. Přední paralelogra-
mová vidlice má karbonové nohy a využívá 
vzduchový tlumič Marzocchi, který je rov-

něž přítomen i na zadní kyvce jednoznač-
ně odkazující k motocyklové konstrukci. 
Rám bude ve třech velikostech a částečně 
lze nastavit posed, takže by měl na pedály 
dosáhnout jezdec každé výšky. Fatbiková 
kola a 4,8" obutí Surly už nenechají nikoho 
na pochybách, kam všude se lze na tomhle 
monstru vydat, a pokud se obáváte, že to 
neušlapete, je to zbytečné. Středový mo-
tor Panasonic s parametry 36V/250W vás 

hezky popožene a lze 
volit z osmi rychlostí 
díky náboji Shimano 
Nexus. Drobný LCD 
displej na řídítkách 
pak informuje o všech 
funkcích pohonu a bo-
hužel ofi ciální rychlost 
25 km/h vypadá pro 
tenhle stroj skoro ja-
ko zbytečné omezení. 
Obří kotouč přední 
hydrauliky Magura by 
zastavil snad i vlak, vza-
du už je klasika, ale tím 

už víceméně podobnost s kolem končí, je to 
prostě designový tahák a sami jsme zvědaví, 
jaká bude jeho cena.

Pokud bychom se chtěli na dvoukolo-
vou divizi Caterham podívat úplně, pak 
nevynecháme motocykl Brutus, který už je 
ovšem mimo tuhle rubriku, protože jezdí 
na benzín, ovšem design je hodně podob-
ný oběma elektrokolům. Takže jestli vám 
v garáži stojí roadster téhle anglické značky, 
můžete si časem vedle něj postavit i dvě za-
jímavá elektrokola nebo motorku.

(už)

E-KOUTEKČím letos pružíme?
RST – kvalita za příjemnou cenu

Letošní kolekce není nabitá novinkami, ty 
se tak nějak prolínají vývojem postupně, 

a v podstatě největší inovace přišla před ně-
kolika lety s představením modelu F1RST, 
který snesl závodní zatížení a přinesl velice 
příznivé hmotnostní parametry za dostup-
nou cenu. Slušelo by se tedy začít kategorií 
XC vidlic, ovšem značka rozděluje svůj sorti-
ment podle průměrů kol, takže začněme tím 
největším, tedy modely pro 29" kola.

Těm vládne XC vidlice Champ 29-15 
TRL za necelých jedenáct tisíc korun, se 
vzduchovým odpružením a duralovým 
sloupkem průměru 11/8" s 32mm prů-
měrem vnitřních noh z hliníkové slitiny 
7050. Vnější nohy z magnezia mají patky 
na 15mm pevnou rychloupínací osu a loc-
kout je ovládán páčkou z řídítek. S 200mm 
sloupkem váží vidlice 1,82 kg a nabídne sto 
milimetrů zdvihu. Druhá v pořadí je výraz-
ně levnější vidlice Aerial 29 TNL s 32mm 
šavlemi z oceli, vnějšími nohami z mag-
nezia, patkami na rychloupínák a 100mm 
vzduchovým zdvihem kroceným olejovou 
patronou s lockoutem na korunce. Tento 
model už váží 2,4 kg, ovšem za necelé tři 
tisíce korun je to naprosto standardní údaj. 
Nejdostupnější je typ Blaze 29 TNL se 
stejným průměrem vnitřních noh, vnějšími 
z Alu 6061 a 100mm vzduchovým zdvihem 
kroceným olejovou patronou s lockoutem 
na korunce. Tady už se ovšem hmotnost do-
stává na 2,84 kg a cena je hodně příznivých 
2390 korun.

Vidlice v novém standardu 27,5 palce za-
hrnují dvojici modelů Champ 27.5, ovšem 
ten o tisíc korun levnější je na rychloupínák. 
V této kategorii následuje model F1RST 

27.5 ve verzi s rychloupína-
cí pevnou 15mm osou nebo 
na standardní rychloupínák. 
Vzduchové odpružení, olejové 
tlumení a lockout na korunce 
s možností dokoupení ovládá-
ní z řídítek. Vnější magneziové 
kluzáky jezdí po 32mm vnitř-
ních nohách z Alu 7050 a zdvih 
je 100 mm, při hmotnosti vidli-
ce 1,96 kg na pevnou, respektive 
1,91 kg standardní osu. Ceny 
jsou 6490 a 5990 korun pro ver-
zi s 15mm pevnou a standardní 
osou. Následují modely Aerial 
a Blaze, pouze upravené pro tento 
průměr kol.

Šestadvacítkové modely jsou 
nejpočetnější kategorií, protože 
sahají napříč spektrem všech ka-
tegorií bikingu. Vládne jim dvou-
korunková sjezdová vidlice Killah 
s 36mm průměrem vnitřních 
noh z Alu 7050, vnější kluzáky 
na pevnou 20mm osu jsou z mag-
nezia. Vinutá pružina a elastomer 
zajišťují 180 mm zdvihu tlumené-
ho olejem a sjezdaři si mohou díky 
němu z vnějšku regulovat jak odskok, 
tak kompresi. S celkem příznivou hmotností 
3,2 kg a cenou těsně pod deset tisíc korun lze 
říci, že jde poměrem cena/výkon o vynikající 
kousek. O tisíc korun levnější je jednoko-
runková vidlice Stitch Air určená pro enduro 
a freeride, kam ji řadí jejích 160 mm vzdu-
chového zdvihu, tlumení a průměr vnitřních 
noh, i materiál je stejný jako u sjezdové se-
střičky Killah. Hmotnost 2,26 kg s pevnou 

20mm osou je vzhledem k ceně velice slušná 
hodnota. Varianta Stitch Super sice vypadá 
podobně, ale černěné vnitřní 36mm nohy 
jsou z oceli, uvnitř se ukrývá vinutá pruži-
na a vnější kluzáky jsou stejné s dražší verzí. 
Hmotnost už vyskočila na 2,76 kg, ale ce-
na nám klesla na 5690 korun. Další vidlicí 
pro tvrdší jízdu je Space Jump určená svým 
100mm vzduchovým odpružením a pevnou 
20mm osou na dirt. Lze regulovat pouze od-
skok a za 5990 korun vám tahle vidlice zatíží 
předek 2,63 kilogramu. Levnější obdoba této 
vidlice je Dirt RA, která má 32mm vnitřní 

nohy z oceli, vnější z Alu 6061, patky 
na rychloupínák a lze u ní regulovat 
odskok z vnějšku. Hmotnost obou 
verzí se zdvihem 100 a 130 mm je 
lehce přes tři kilogramy, cena je pod 
tři tisíce korun. Trailový model Titan 
Air nabídne 140 mm vzduchového 
zdvihu s možností blokace na ko-
runce či z řídítek a olejovou regulaci 
odskoku. Vnější kluzáky z magnezia 
jezdí po 32mm vnitřních nohách 
z Alu 7050, pevná 15mm osa je 
samozřejmostí, příjemná je hmot-
nost 2,14 kg i cena 6490 korun. 
Další variace na šestadvacítky jsou 
v několika provedeních mode-
lu F1RST, včetně nejlehčí verze 
Platinum (1,52 kg), pokračují 
levnějšími typy Aerial, Blaze až 
po nejdostupnější typ Capa.

Pokud bychom chtěli být 
úplní, nesmíme zapomenout na 
24" modely, kde lze pro malé zá-
vodníky sáhnout po vzduchové 
F1RST nebo dostupnějších ty-
pech Aerial a Capa, případně 
modelu Capa na dvacetipal-

cová kola. Kolekce samozřejmě 
zahrnuje i řadu krosových vidlic, kterým 
vévodí vzduchové Vogue Air či Vivair se 
zdvihy 75 a 60 mm v cenách 5990 a 4190 
korun. Levnější Vita či Neon už spoléhají 
na vinutou pružinu. RST tedy svojí kolekcí 
pokrývá kompletní spektrum jízdních stylů 
i cenových možností uživatelů a chybí snad 
jen vyšší zdvihy u vidlic pro kola větších prů-
měrů, ale uvidíme, co přinese příští sezóna.

(už)

Historie vidlic RST se začala psát už v roce 1972, kdy byla 
založena fi rma Dah Ken Industrial Co.Ltd. jako výrobce 
dílů pro automobily a motocykly. V roce 1990 se fi rma 
rozhodla soustředit na výrobu odpružených vidlic pro jízdní 
kola pod značkou RST. Pětadvacet let zkušeností, výroba 
vidlic i pro některé světoznámé značky a v současnosti 
zastoupení na horských i krosových kolech mnoha značek, 
a to nejen v nižších cenových hladinách, ale průnik do stále 
vyšších cenových a kvalitativních pater, to je aktuálně RST.
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Seznam prodejcu a více o znacce na www.maloja.cz

Unikátní Yeti
První vítězství ve světovém poháru přišlo 

právě v Durangu v roce 1990, rok před pře-
stěhováním fi rmy. Následovala léta úspěchů 
jezdců jako John Tomac nebo Missy Giove, 
Jimmy Deaton, Juli Furtado a řada technic-
kých inovací. Nakonec John Parker svoji 
fi rmu prodal společnosti Schwinn v roce 
1995 a následně ji v roce 1999 koupila 

lyžařská značka Volant. Během těchto let 
sláva značky trochu upadala a nic nového 
se v podstatě nedělo až do roku 2001. Dva 
zaměstnanci se domluvili a společnost od-
koupili, a tak se začala psát nová úspěšná 
éra sněžného muže. Jedním z oněch dvou 
zaměstnanců je Chris Conroy, který je 
v současnosti prezidentem a generálním 
manažerem společnosti, která nyní sídlí 
v coloradském Goldenu.

V uplynulých letech spatřila světlo světa 
řada modelů, které se v určitých obměnách 
vyrábějí dodnes, a jde především o celood-

pružené XC stroje s lahůdkově obráběný-
mi prvky a řadou neotřelých technických 
řešení, ovšem to nejžhavější a nejvyspělejší, 
co majitelé značky pustili do světa, vzniklo 
v posledních čtyřech letech.

Pryč s ložisky
Dost ale historie, protože Yeti je pře-

devším současnost a nás zajímá jeho nové 

technologické řešení závěsu 
zadní stavby, které bourá 
vše, co bylo dosud stvořeno. 
Přestože jejich celoodpru-
žené biky i nadále využí-
vají zapouzdřená ložiska či 
pružnost karbonu namísto 
čepu, novinka v podobě 
dvou kluzných pístů na po-
stu hlavního bodu otáčení 
zadní stavby je opravdu vý-
razná inovace. Technologie 
vynechání klasických čepů 
otáčení už u Yeti kdysi byla 
v podobě prototypu sjez-
dového modelu 303, kde 
se zadní stavba pohybovala 
na kolejnicích směrem vzhů-
ru a dopředu, toto řešení se 
ovšem neujalo. 

Novinka nazvaná Switch 
Infi nity sice vychází z kluzného pohybu, ale 
je mnohem blíže klasickému pojetí hlavní-
ho čepu zadní stavby a zapouzdřená ložiska 
přece jen využívá. Když se ohlédneme jen 
o dva roky nazpět, technologie se slovem 
Switch už tu byla, ovšem ta využívala bo-
du otáčení zadní stavby ve spodním čepu, 
který se sám točil v ložisku, v němž byl 
excentricky umístěný. Tenhle systém jsme 
testovali na modelu SB-66 a o rok pozdě-
ji na SB-95, a popravdě tohle odpružení 
patřilo k nejcitlivějším, jaká jsme kdy měli 
možnost jezdit, aniž by zbytečně propružo-

valo a ubíralo energii. Velký průměr ložisek 
a spojovacích čepů přidal na tuhosti a zdálo 
se, že nic lepšího už Yeti vymyslet nemůže. 
Jenže ono jim zřejmě tohle celkem složitě 
vyhlížející řešení s masivním excentrickým 
čepem nepřipadalo ideální, takže technolo-
gii dovedli o kousek dál.

Tři roky od sebe dělí obě technická řeše-
ní a to mladší vzniklo ne proto, že by sta-
ré nefungovalo, naopak to si oblíbila řada 
jezdců, ale je to další vylepšení, přicházející 
po třech letech závodů, praktických testů 
a měření. Namísto excentru si Yeti nechali 
u fi rmy Fox vyrobit dvojici pístů s povr-
chem Kashima, které ovšem nepatří tlumi-
či, ale jsou v rámu usazené tak, že po nich 
jezdí unašeč zadní stavby s ložiskem čepu. 

A je to tu, ložisko zde přece jenom je, 
jenže na něm se otáčel zadní trojúhelník už 
u verze Switch, kdežto Switch Infi nity jej 
sice zachovává, ale excentr nahradily právě 
kluzné písty. 

Zadní stavba se při zanoření do 

Dokončení ze str. 1 

Několikanásobný vítěz legendárního 
sjezdového závodu Kamikaze Jimmy 
Deaton, který byl se značkou spojený 
v době největší slávy. Velké převodníky 
byly v tomto závodě nutností a přilba 
Troy Lee Edge byla tehdy hodně „in“.

Sněžný muž v driftu na svém 
biku, to bylo první logo 
značky, které dostalo název 
podle spacího pytle, v němž 
John přespával a který se 
jmenoval Yeti.

Historické modely samozřejmě nesly tyrkysový odstín, typický pro značku 
dodnes, ovšem tvary rámu vypadají i po letech naprosto dokonale.

Tenhle design má Yeti společný s koly Schwinn a stojí za ním Mert 
Lawwill, který navrhl tenhle systém zadní stavby. Tažný tlumič tohoto 
modelu byl hodně populární díky možnosti nasadit na něj jako ochranu 
proti blátu kondom.

Tak tenhle prototyp jsme měli to štěstí testovat na vlastní kůži 
a asymetrické provedení masivní karbonové zadní stavby 
vypadalo dost šíleně. Hlubokému zdvihu nelichotila menší 
tuhost celku, a nakonec se tenhle kousek neujal. Opravdu neskutečně funkční technologie 

Switch na modelu SB-66 přinesla supercitlivé 
odpružení, tuhost a vynikající kinematiku 
zadní stavby. Zadní stavba je zde ještě 
asymetrická a hlavní čep se točí v excentru.

Sjezdová zbraň 303 nesla zadní stavbu na speciálních kolejnicích, 
po kterých klouzala nahoru a vpřed, bohužel toto řešení se neuchytilo 
na dlouho, a u sjezďáků to vyhrály klasické čepy.

Opravdová historie, kdy byla v roce 1985 značka Yeti založena. Samozřejmě nemůže chybět 
legendární motorka Indian, za jejíž prodej John Parker získal peníze na rozjezd.

Nové logo má rovněž co do činění se sněhem 
a ledem, ale těžko soudit, zda byla starší verze 
líbivější. ➨
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MINIPUMPIČKA

WINDGUN / BMP-58

PUMPIČKA 

PEVNÁ   

JAKO SKÁLA. 

NIC VÍC,     

NIC MÍŇ.

Dan Jones, 

fanatical trail rider

.......................................................

Pumpička  Windgun  
je jedním z výrobků, 
na které není zrovna 
vzrušující  pohled.  
Opravdu ji oceníte, až 
když ji potřebujete. 
Windgun je pumpička, 
která prostě funguje.

VÍCE NALEZNETE NA:  
BBBCYCLING.COM/ 
ALLABOUTCYCLING/
WINDGUN

JMCTRADING.CZ

zdvihu pohybuje na pístech vertikál-
ně, a jakmile se zdvih dostane do fi nální 
fáze, sklouzne po pístech lehce dolů. Tenhle 
proměnný bod otáčení tak vychází z původ-
ní technologie, ale měl by být mnohem vní-
mavější. Co se týče odolnosti uložení hlav-
ního čepu, unašeč zadní stavby má uvnitř 
kluzné vložky, které jezdí po obou pístech 
a ty jsou napevno našroubované do otvoru 
v rámovém trojúhelníku. Proti staršímu 
řešení je celek ještě kompaktnější, protože 

karbonové ramínko přepákování na tlumič 
není nahoře uchycené jen na levou část zad-
ního trojúhelníku jako u Switch na SB-66, 
ale je umístěné uprostřed mezi rameny zad-
ního trojúhelníku, jako na SB-95. Horní 
čep tak chodí po kružnici, kdežto spodní 
přímo vzhůru a jakkoliv působí celé řešení 
podle popisu složitě, v praxi to vypadá snad 
jednodušeji, než předchozí verze. 

Každopádně prověřeno dvěma vítěznými 
sezónami týmového jezdce Jareda Gravese 

ve světovém enduru jasně ukazuje, že tohle 
prostě funguje. Proti staršímu provedení je 
ovšem tahle technologie pouze na karbo-
nových rámech SB 5 a SB 6, takže zapo-
meňme na hliníkovou slitinu, a připravme 
si něco kolem sto tisíc na rám se zdvihem 
127 nebo 152 mm. A pokud jste opravdoví 
fanoušci značky Yeti, mrkněte na stránky 
www.yetibikes.cz nebo www.yetifan.com, 
tam vaše nadšení ze sněžného muže ještě 
naroste. (už)

Tohle je dokonalý stroj, Yeti SB-6 s technologií Switch Infinity, zdvihem 152 mm a hmotností 
2,67 kg. Jared Graves má opravdu perfektního spojence pro světové enduro.

Dvojice pístů je v rámu umístěna v jakémsi 
speciálním okně nad středovým pouzdrem, 
které bylo asi snazší vytvořit z karbonu, protože 
duralový rám s touto vymožeností bychom 
v kolekci hledali marně. 

Toto je srdce nejmodernějšího řešení Switch Infinity, dvojice kluzných pístů, 
na nichž se směrem nahoru a dolů pohybuje zadní stavba, v závislosti 
na fázi zdvihu. Tohle nahrazuje excentr Switch, ale standardní zapouzdřené 
ložisko pro otáčení zadního trojúhelníku nechybí ani v tomto případě.

Vylepšené provedení Switch závěsu na 29" modelu SB-95 má sice 
excentrický čep otáčení, ale zadní stavba je symetrická a přepákování sedí 
mezi oběma rameny.

➨

Dítě je většinou zvídavé, a pokud se mu 
líbí pohyb, musí vyzkoušet všechny 

aktivity, které ho zaujmou. Je také jasné, že 
pokud se jedná o aktivity, které jsou méně 
bezpečné, je potřeba, aby mělo kvalitní přil-
bu. Takovou, která je vhodná nejen na kla-

sické kolo pro jízdu po cestách, ale třeba 
i na BMX, In-Line brusle nebo skateboard. 
Jistě, můžete mu pořídit jakoukoliv přilbu, 
ale proč nesáhnout 
po takové, která je 
vhodná a univerzální 
skoro na vše, na co 
se dítě postaví, nebo 
na co sedne? S tímto 
záměrem konstruk-
téři ABUSu přilbu 
vymysleli.

Přilba ABUS Kid, 
která patří u této fi r-
my mezi absolutní 
novinky pro letošní 
rok, rozhodně splňu-
je všechny parametry 
pro řadu sportů. Je 
vyrobena ABS tech-
nologií a najdeme 
na ní 12 větracích 
otvorů. Na zadní 

straně je kolečko pro nastavení upínacího 
mechanizmu vnitřní celoobvodové čelenky. 
Samozřejmě nechybí refl exní prvky. Pro 
čistomilné matky, což je asi každá matka, je 
dobrou zprávou, že výstelky přilby lze ode-
jmout a snadno vyprat. Velmi neobvyklá 
u dětských přileb je i síťka na předních vě-

tracích otvorech. ABUS Kid je má. 
Dětská duše je často choulostivá 

na barvy. Kid můžete pořídit 
v barvě šedé, černé, oran-

žové, červené, bílé nebo 
růžové.

Napsat seriózně 
o jakémkoliv vý-
robku pro nás zna-
mená, vždy si ho 
vyzkoušet. To však 
samozřejmě nelze 
u dětských výrobků. 
A posadit malému 
dítěti přilbu na hlavu 
a chtít po něm, aby 

nám sdělilo své pocity, 
lze asi také těžko. I pro 

rodiče to bývá dost silný 
zážitek a v případě, že dítě 

přilbu odmítá, i také dost tvrdá zkouška ner-
vů. Nezbývá tedy, než přilbu dokonale pro-
zkoumat. ABUS Kid má již na první pohled 

vynikající zpracování. 
Vše přesně lícuje, vý-
stelky vypadají více 
než kvalitně a mno-
hé dospělé přilby by 
po takových zatouži-
ly. Dá se předpoklá-
dat, že přilba s ohle-
dem na jejich kvalitu 
i na možnost změnit 
pozici upínacího me-
chanizmu, nebude 
dítěti na hlavě pře-
kážet. Přilbu pořídíte 
za cenu těsně pod 
třináct stovek. Není 
to málo, ale za cenu 
dětského zdraví to je 
cena doslova směšná.

 (kany)

Univerzální dětská 
přilba ABUS
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Východočeští fanoušci značky 
Author se nedávno dočkali otevření 
další prodejny, kde budou tato ko-
la k dostání. Již čtvrtou prodejnu 
totiž otevřel pan Hubert Stratílek 
z Litomyšle, a to v Pardubicích. 
Slavnostního otevření prodejny 
Cyklo Stratílek se kromě zástupců 
a majitele značky Author zúčastnili 
také olympionici a sportovci, kteří na 
kolech Author trénují či závodí.

Alex Dowsett je dalším cyklis-
tou, který překonal světový re-
kord v hodinovce. Rekordní jízdu 
zajel 2. května 2015 na velodromu 
v Manchesteru a překonal předchá-
zejícího držitele rekordu o 433 met-
rů. Dowsett trpí hemofi lií, což je ži-
votu nebezpečná porucha srážlivosti 
krve. Uvidíme, jak dlouho rekord 
vydrží, neboť již na 6. června ohlá-
sil svůj pokus o překonání Bradley 
Wiggins, vítěz Tour de France 
a olympijský vítěz v časovce. O pře-
konání se ale pokusí také časovkář-
ský „nadčlověk“ Tony Martin a nebo 
Fabian Cancellara. Je ale možné, že 
po pokusu Wigginse je přejde chuť…

V pražské kavárně Costa Coffe 
proběhl křest aktualizovaného vy-
dání knihy Frajer, popisující život 
Jirky Ježka, našeho úspěšného pa-
ralympionika. První vydání, jež spat-
řilo světlo světa již před nějakými 
sedmi lety, původně neměl Jirka 
v plánu rozšiřovat, jenže, jak sám 
říká: „Od té doby se odehrála řada 
docela zajímavých událostí, které 
stály za zaznamenání, proto jsme 
připsali nové kapitoly.“ Takže pokud 
jste Jirkovi fanoušci, nové vydání 
knihy Frajer by ve vaší knihovně roz-
hodně nemělo chybět.

Kotoučovky jsou opět o krok blíže 
ofi ciálnímu používání v profesionál-
ních silničních závodech. UCI totiž 
na neustálý tlak týmů povolila pro 
letošek testovací provoz kotoučo-
vých brzd během srpna a září, kdy 

si týmy mohou zvolit dva podniky, 
na nichž jejich jezdci budou brzdit 
pomocí kotoučovek. Tento zkušeb-
ní provoz bude nadále pokračovat 
v omezeném rozsahu i v roce 2016 
a pokud budou výsledky přesvědčivé, 
je UCI rozhodnuta povolit používání 
kotoučových brzd pro podniky World 
Tour v roce 2017.

Tomáš Čada, kdysi náš nejlepší 
skalní lezec a v současnosti známá 
osobnost cyklistického života, pře-
devším jako majitel obchodu Sportiv 
Redpoint, ale také pořadatelstvím 
jednoho z nejznámějších marato-
nů Rallye Sudety, se stal otcem. 
Jeho partnerce Jitce se narodil syn 
Michal. Gratulujeme!

O riziku přepravy baterií pro elek-
trokola jsme se již zmiňovali, ale 
konkrétní případ řeší nyní společ-
nost Pedego. Celkem pět tisíc elek-
trokol této značky svolává prodejce 
k výměně baterií, protože dva typy 
li-ion baterií čínské výroby, nasaze-
né na těchto kolech, hrozí při pro-
vozu přehřátím a vzplanutím, což 
se už u šesti kousků stalo. Asi to 
není moc příjemný pocit, když vám 
při pohodové jízdě krajinou začne za 
zadkem něco hořet.

V loňském roce na jízdním kole po-
dle statistik zemřelo 57 osob, při-
čemž čtyři z pěti usmrcených cyklis-
tů údajně nepoužili přilbu. U necelé 
třetiny nehod zaviněných cyklisty 
pak „asistoval“ alkohol, což asi není 
vůbec překvapující. Vážnější nehody 
se ovšem cyklistům nevyhýbají ani 
při vyjížďkách mimo silnici, na hor-
ských či dokonce vinných stezkách – 
zde za svou neopatrnost zaplatil loni 
životem jeden cyklista. Právě z výše 
uvedených důvodů přichází společný 
projekt Týmu silniční bezpečnosti 
a Horské služby ČR s názvem „Na 
kole jen s přilbou!“ Tento projekt si 
klade za cíl snížit počet zraněných 
a usmrcených cyklistů. Více nalez-
nete na www.nakolejensprilbou.cz.
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PhDr. Miloš Kubánek ● Ředitel redakce: Miloš Kašpar ● Redaktoři: Jan Kadečka, Jiří Uždil ● Grafika: Typostudio Pavel Amler ● Distribuce: obchody s velomateriálem, sportovní prodejny, soukromí distributoři, 
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inzerent. ● Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p. OZSeČ Ústí nad Labem, 27. 2. 1998, j.zn. P-938/98.

Italské brýle a helmy SH+ 
vás ochrání za každé situace

Vojtěch Nipl – český reprezentant v cyklokrosu

ké brýle a helmy SH+
chrání za každé situace

ký reprezentant vant v v cyklokcy rosuosuokrosusuký re zentanntanntannt v v cyklocep ezenta tnnnký rkýký re klo rosuuookroklokrosurolokrosuroký rek cyklokrok osuosucyklokro uklokroklokrorocyklokrok ssusssosrooo

SAMODOMO?

Vlastně ušetřit se v tomhle případě ur-
čitě muselo, protože to byla prvotní 

inspirace ke vzniku daného speciálu. Touha 
po devětadvacítkách byla pro majitele stá-
le plně funkčního šestadvacítkového rámu 
Apache výzvou. Jenže proč se zbavovat 
dobrého rámu, když si lze jednoduše po-
moci? Prostě naroubovat do malého rámu 
velká kola nemůže být zase takový problém. 
S majitelem kola jsem absolvoval loni v létě 
dvě vyjížďky a popravdě ani dost náročný 
terén danou konstrukci nijak nepoškodil, 
a přestože většina z nás jela na celoodpruže-
ných kolech, on nijak neztrácel ve sjezdech, 
naopak, kraloval ve výjezdech a fyzicky 

na tom byl možná lépe, než my 
všichni dohromady. 

Takže, co to vlastně je, ten-
hle devětadvacítkový hybrid? 
Základem je rám Apache, který 
bylo nutno upravit pro devětadva-
cítková kola. Vpředu to šlo jed-
noduše namontováním pevné 29" 
vidlice a bylo to vyřešené. Ne však 
na dlouho, protože dle posledních 
zpráv už loňské Sudety absolvoval 
tenhle stroj s předním 29" od-
pružením. Ovšem nová vidlice 
to nebyla, jen se prostě navařením trubek 
prodloužily vnitřní nohy starší 26" vidlice, 
spoj se začistil, vše funguje a majitel zatím 
žije. Tohle je opravdu silná strojařská káva, 
ale vlastně i v případě zadní stavby to není 
o nic lepší.

lovou trubkou a zadním kolem. Přínos to 
má ale ve výjezdech a hodně to připomíná 
prodloužené kyvky motokrosových speciálů 
pro extrémní výjezdy, tam je rameno také 
hodně dlouhé. V tomhle případě ale bude 
limitem spíše výkonnost jezdce nebo při-
lnavost pláště než to, že by se kolo postavilo 
na zadek.

Tahle domácí devětadvacítka by určitě 
neměla být návodem, jak přejít na velká ko-
la, je to spíš jen ukázka toho, co všechno lze 
v našich luzích a hájích potkat, a jak si lze 
doma bez nějakého profesionálního stroj-
ního vybavení pomoci. Nevýhoda je snad 
jediná, když ojedete řetěz, musíte koupit 
hned dva nové, jeden je totiž málo a půlku 
vám nikdo neprodá.

(už)

Z hliníkových plechů totiž vzniklo spe-
cifi cké prodloužení zadní stavby, které 
umožnilo nejen nasazení devětadvacítky 
do rámu, ale také drží třmen zadní kotou-
čové brzdy. Pohled na množství spojovacích 

šroubů a celkový „design“ sice 
na první pohled nenapovídá nic 
o vysoké odolnosti, ale praxe po-
tvrdila, že vše drží a navíc funguje. 
Nejhorší prý bylo vyrobit to tak, 
aby vyšla pozice brzdového třme-
ne vůči kotouči a taky vytvořit 
zahloubení pro výměnnou patku. 
Nejen samotné přídavné plechy ale 
prošly úpravou, materiál je ode-
braný také z původních profi lo-
vaných patek rámu, takže zásah je 
to opravdu dost razantní, nicméně 
všechno drží. Zatím…

Co se týče jízdních vlastností, tohle 
monstrum je hodně dlouhé, takže stabi-
lita je na prvním místě a přepadnout přes 
řídítka nebo naopak dostat jej ve výjezdu 
na zadní, to chce opravdu hodně snahy. 
I když přes řídítka to jednou šlo, ale nebylo 

to nakonec tak hrozné. Extrémně dlouhá 
zadní stavba by možná mohla být trochu 
kratší, ale rozhodující bylo vměstnat velké 
kolo pod spojovací můstek sedlových vzpěr, 
takže proto je tam taková mezera mezi sed-

Byl jsem tak trochu 
na vážkách, když jsem 
řešil, kam vlastně zařadit 
následující příspěvek. 
Možná by byla vhodnější 
rubrika Kolo z lidu, jenže je 
následující počin ještě kolem 
a lze to tak vůbec běžně 
vyrobit? Ne, kolo to sice 
je, ale je to natolik kutilský 
počin, že „samodomo“ to 
přesně vystihuje, byť nejde 
o žádný praktický tip, jak si 
svoji jízdu na kole či údržbu 
ulehčit nebo jak ušetřit.

BIKEPRODEJNA.cz 
Šaldova 16/419, Praha 8 - Karlín

tel: 725 05 44 05
email: info@bikeprodejna.cz 

web: www.bikeprodejna.cz

PRODEJ A SERVIS JÍZDNÍCH KOL
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na cyklistické 

Dvoupřevodník s rockringem se počtem 
zubů ukázal jako dostačující a řetězová 
linka v pohodě zvládá kombinaci velká/

velká, ale vzadu by klidně mohlo být občas 
o dva zuby víc, nebo naopak vpředu méně. 
Abnormality kromě šíře nábojů doplňují 
odlehčené ráfky, čtyřpalcové pláště s nižším 

vzorkem s většími rozestupy členů a také 
adaptér pod přesmykačem, zajišťující jeho 
pozici dále od sedlové trubky. Tolik stručná 
charakteristika a teď nahustit a vyrazit.

S obezitou k výkonům
Avalanche krom designu i geometrií ne-

vybočuje z kolekce, takže posed je mírně 
sportovně skloněný, i když otočením před-
stavce, případně jeho výměnou za kratší, 
dostanete z kola víc hravosti ve sjezdech. 
Takto je ale posed příjemně sportovní 
a délka testované devatenáctky bude pro 
185cm jezdce ideální. Rám je samozřejmě 
nekompromisně tuhý, a jelikož je posed 
v duchu XC, máte chuť šlapat hezky napl-
no. S plášti nahuštěnými na vyšší tlak to 
jede, ale asfalt přece jen není povrch, který 
by fatbike zrovna oslovoval. Tahle nejpři-
lnavější otravnost totiž hned po nájezdu 
do terénu přestane zlobit, a čím je povrch 
hrubší a možnost kontaktní plochy pláště 
s terénem nižší, tím lehčí dojem z jízdy 
máte. Jakmile ovšem upustíte kvůli tlumení 
tlak, jste zase o krůček k větší dřině blíž, ale 
o tom fatbike je.

Jakožto hardtail vás nutí šlapat, a ne si 
pohrávat jako na celoodpruženém kole, 
prostě je to diesel, který potřebuje jet ply-

nule a nějaké úlety v akceleraci mu 
nejsou moc po chuti. Kdybychom ale 
srovnali odpor nahuštěných plášťů 
v terénu s tím, kolik energie ukradne 
jezdci náš 160mm full, nebyl by to 
zase tak velký rozdíl. Každopádně, bi-
ke jede celkem svižně, byť s hučením 
plášťů a zrychlením charakteru těžší 
devětadvacítky. 

Hlavní rozdíl přichází v ovládání, 
kde to není o ledabylém trhnutí řídít-
ky či náklonu, kam se vám zachce. Jen 
si zkuste ze sedla „zobat“ a uvidíte, jak 

vás široký plášť s nekompromisní kontaktní 
plochou a kruhovým průřezem okamžitě na-
směruje do zatáčky. Vedení směru je i přes 
celkovou obratnost v rukou předního kola, 
a kam ho naklopíte, tam prostě zatočí, něja-
ké zbrklé trhnutí řídítky zpátky to moc ne-
zachrání. Stoprocentní spojení s povrchem 
totiž přináší výhody v neochvějné jistotě 
v zatáčkách, na sypkém podkladu, na kame-
nech i blátě, ale musíte se mít na pozoru, 

abyste měli předek stále pod kontrolou. 
Pak už neřešíte hrubost podkladu, náročnost 
terénu, větve na cestě, všechno za vás pláště 
pohltí ve vzduchovém polštáři. Na druhou 
stranu, jakmile jste ve vzduchu a dopadne-
te, máte taky jistotu, že se na cestě udržíte, 
ale nesmíte dopadnout šikmo, aby vás profi l 
pláště nestrhl hned do zatáčky. Avalanche 
skáče raději v XC stylu oběma koly naráz, 
než trhnutím řídítky a po zadním, ale je to 
věc zvyku. Fatbike prostě vyžaduje trochu 
odlišný styl jízdy a známé stezky jsou najed-
nou úplně jiné.

Avalanche nabídne i za příznivou cenu 
dostatečnou porci zábavy a výzvy ve sjíždě-
ní sypkých strání či výjezdy po blátě jsou 
novým zpestřením vyjížděk. Na druhou 
stranu, rychlé sjezdy si stále raději před-
stavujeme na celoodpruženém kole, ovšem 
tady je to o absolutní technické jednodu-
chosti ve vztahu ke komfortní jízdě. Co 
na tom, že musíte trochu víc zabrat, abyste 
tyhle pneumatiky udrželi v tempu. 

Dokončení ze str. 1 

Technické specifikace

Rám: Alu 6061 T6 Multibutted
Vidlice: Alu Rigid Superlight Tapered
Kliky: FSA Alphadrive 24 / 36
Brzdy: Tektro Novela, 180 / 160 mm
Řazení: Shimano Acera, 2 × 9
Přehazovačka: Shimano Deore
Přesmykač: Shimano SLX
Náboje: ONE FatBike, 150/190 mm
Ráfky: HL 80 FatBike
Pláště: G810 FatBike, 26 × 4"
Kazeta: Shimano HG200, 11– 34
Sedlo: WTB Volt
Sedlovka: ONE Sport SL
Řídítka: ONE Sport SL
Představec: ONE Sport SQ
Hmotnost: 15,9 kg
Cena: 27 490 Kč
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Velikost 19" 612 mm

tuhost, ovladatelnost, cena

nenalezli jsme

Silikonový Token 
Paleta komponentů a doplňků značky 

Token je velice pestrá, což platí nejen 
pro šíři sortimentu, ale hlavně barevných 
variací. Silikonové gripy nejsou výjimkou, 
takže je lze mít v modrém, černém, bílém 
a červeném provedení.

Gripy s délkou 130 mm 
se ve své kategorii řadí 
k těm měkčím a jejich 
povrch je hladký a mírně 
lepivý. Montáž na řídítka 
vyžaduje jejich navlhčení 
rychle se odpařujícím roz-
tokem, na sucho je totiž 
montáž doslova očistcem 
a zbytečně se odře hladký 
povrch gripů.

Gripy po nasazení přes 
odmašťující prostředek už 
po pár hodinách držely 
na matném povrchu řídítek velice spoleh-
livě a nabídly v první řadě příjemný měk-
ký úchop. Proti klasickým pěnovkám jsou 
pocitově tvrdší, ale proti tvrzené pěně jsou 
výrazně pohodlnější. Pružnost materiá-
lu je tomto případě dobře znatelná, takže 
chápeme jejich oblibu mezi profesionály. 
Kombinace vyváženého poměru citlivé 
odezvy na povely od řídítek a dostatečně 
komfortního tlumení je u tohoto řešení 

na velice dobré úrovni. Navíc, ani hmot-
nost páru 79 gramů na tom není špatně.

Co se týká odolnosti vůči opotřebení, 
delším používáním postupně odchází vnější 
hladký povlak, který se mimochodem velice 
jistě drží, díky lehce lepivému charakteru, 

a tělo se nepatrně vymačká. Ale to hovoříme 
o celosezónním náročném používání, takže 
obavy, že se gripy začnou obrušovat po měsí-
ci, jsou zbytečné. Cena 295 korun je v tomto 
případě odpovídající a srovnatelná v dané 
kategorii, takže pokud hledáte příjemný tlu-
mící efekt gripů s dobrou citlivostí vedení 
řídítek, je Token dobrá volba. (už)

komfort, 
lepivý povrch montáž
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Kolekce vlastních sedel značky Author 
obsahuje jak turističtější, tak i ryze 

sportovní modely, které máme možnost ví-
dat také na kompletních kolech tohoto vý-
robce. Zatímco oblíbeným pánským mode-
lem je sedlo Summit, které v sobě nezapře 
určitou inspiraci bestsellerem značky Fi‘zi:k 
nazvaném Nisene, tak jeho jakýmsi dám-
ským protipólem je model Fenix ASL. Toto 
sedlo vedle líbivého designu nabídne více 
než jen standardní míru komfortu. Jeho 
tvar je totiž přesně takový, aby i při čistě 
sportovní jízdě poskytl optimální 
rozložení tlaku. Plošší a šir-
ší zadní část se středovým 
vybráním, k tomu plošší 
středová partie a podobně 
vytvarovaná špička – zde je 

vše vyřešeno tak, aby ani 
při déletrvající jízdě nebyl tlak 
na choulostivé partie nepříjemný. Se sed-
lem Fenix ASL, respektive spíše na něm, 
jsem najezdila téměř tisícovku kilometrů. 
Na nějakou dobu putovalo na silniční kolo, 
kde jsem s ním absolvovala několik oprav-
du dlouhých tréninků, většinu času však 
strávilo na mém celoodpruženém Giantu. 
A při ohlédnutí se zpět nemůžu říct na ad-
resu sedla jediné křivé slovo, zvlášť přihléd-
ne-li se i k ceně 499 korun. Za tyto peníze 
si lze jen stěží představit sportovnější a sou-
časně pohodlnější dámské sedlo.

Základem modelu Fenix ASL se stal pev-
ný plastový skelet se středovým otvorem, 
jenž umožňuje výraznější promáčknutí pol-
strování sedla v jeho nejzatěžovanější partii. 
Uložení ocelových, černě lakovaných ližin 
představuje klasiku, stejně jako potah ze 
syntetické kůže. V něm najdeme decentní, 
jemně profi lované grafi cké prvky podpoře-
né stříbrným a fi alovým proužkem, stejně 
jako plastický nápis Fenix. Struktura po-
tahu nejenže odpovídá přírodní kůži, ale 
i životnost se zdá být velmi dobrá. Snad 
jen absence ochrany bočnic zde bude dů-
vodem, že se boky sedla při opírání kola 
o zeď (nebo nedej bože při pádu) poškodí. 
Tvrdost polstrování i jeho vrstva odpovída-
jí sportovním modelům ostatních značek. 
Pokud se ale říká, že tvar sedla je vždy pod-
statně důležitější než jeho vyměkčení, tak 
to Author Fenix ASL potvrzuje beze zbyt-
ku. Tvar je zde totiž skutečně velmi pro-
pracovaný a nejenže zajišťuje opravdu vy-

nikající rozložení tlaku, ale navíc umožňuje 
také předozadní posun při potřebě změny 
těžiště – například při jízdě do hodně prud-
kého stoupání. V té souvislosti se mi vyba-
vuje, jak mi před pár lety kamarád ukazo-
val, že je v technickém výjezdu nutné sedět 
na samé špičce sedla a tak zadní plášť neu-
stále lehce přitlačovat k podkladu, a já se 
mu snažila tehdy oponovat, že moje sedlo 
s téměř ostrou špičkou mi to opravdu pří-
liš neumožňuje. Fenix 

ASL je však v tomto ohledu velmi 
přátelský a jeho špička 

nejenže je dostatečně 
široká a plochá, 

ale navíc i po-
měrně měk-
ká. Současně 
i zadní část 
sedla je sice 

širší než u pán-
ských sportovních modelů, zároveň však 
umožňuje celkem snadné posunutí za sedlo 
v prudších sjezdech. Snad jen, pokud dis-
ponujete (což je i můj případ…) širšími 
stehny, milé kolegyně, je dobré si přesu-
nutí za sedlo trochu natrénovat. Pokud jste 
však nepropadly módě volnějších kraťasů, 
měly byste přesunutí těžiště dozadu i zpět 
na tomto sedle zvládat bez problémů.

Pokud shrnu své dojmy z testovaného 
dámského sedla, tak jej určitě doporu-
čím, a to klidně na bike i silničku. Hodně 
příjemným překvapením bylo jeho nad-
průměrné zpracování, které vyniklo tře-
ba z pečlivě překrytého přechodu mezi 
skeletem a polstrováním zespodu sedla. 
Hmotnost 353 gramů sice rozhodně netr-
há rekordy, ale z mého pohledu je komfort 
podstatně důležitější než nějaká gramová 
redukce, již naženu raději na zapletených 
kolech. Svými rozměry 270 × 165 mili-
metrů pak sedlo odpovídá konkurenčním 
modelům.
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Jeden z největších domácích bike-maratonských seriálů, Author 
Maraton Tour, odstartoval svým třináctým ročníkem. A to v po-

době závodu Author 50 Český Ráj, který se konal osmnáctého dub-
na v tradičním místě, tedy v kempu Branžež – Nová Ves, v malebné 
lokalitě v bezprostřední blízkosti Českého Ráje. Start i cíl závodu 
ve stínu borového lesa u Komárovského rybníka sice letos nepřinesl 
teploty vybízející k vykoupání, nicméně dokonale suchý terén a trať 
vedená atraktivními lokalitami přilákaly více jak patnáct set startu-
jících všech výkonnostních i věkových kategorií.

Hlavní trať o délce padesáti kilometrů a s převýšením pouhých 
655 metrů je zde již pravidelně volena tak, aby ji zvládli i méně 
zkušení bikeři. Běžným jevem startovního pole jsou zde proto 
mnozí jezdci na krosových kolech, která jsou pro zdejší převlá-
dající asfalt jako stvořená. Na druhou stranu, terén je sice hodně 
jednoduchý a technické pasáže se prakticky nevyskytují, ale to nic 
nemění na spravedlivosti bojů mezi těmi zkušenějšími a trénovaný-
mi. Průměrná rychlost okolo třiceti kilometrů za hodinu totiž není 
ničím výjimečným a i na našem redakčním computeru se v cíli uká-
zala hodnota překračující průměrku s trojkou na začátku. Zkrátka 
od startu do cíle bylo tempo na tomto závodě hodně nadstandardní 
a těží z něho tradičně především ti, kteří mají již na počátku sezóny 
hodně natrénováno, případně silničáři. S kompletním odpružením 
se proto na tento závod budete tahat trochu zbytečně, stejně jako 
s hrubším obutím. Naopak, pokud holdujete superlehkým hardtai-

lům, klidně i s pevnou přední vidlicí, nebudete mít prakticky žádný 
hendikep.

A jaký že byl letošní ročník? I přes ne úplně příznivou předpo-
věď počasí naštěstí bez deště, takže pádů bylo jen úplné minimum. 
Teploty šplhající sotva k deseti stupňům nakonec nijak nevadily, 
snad pouze po dojetí bylo nutné hned sáhnout po dalších vrstvách. 
Chválíme již tradiční velmi dobrou organizaci, hodně se nám lí-
bila třeba i několik set metrů dlouhá zóna pro odhození odpadků 
na trati, takže obaly od gelů a tyčinek zbytečně nelemovaly cesty. 

Trať vedoucí okolo hradu Kost, v bezprostřední blízkosti zřícenin 
Trosky či Valečov, okolo zámku Hrubá Skála a kolem skalního ma-
sivu Drábské Světničky je již klasikou, lákající navštívit všechna tato 
místa po skončení závodu znovu, tentokrát však s dostatkem času 
a beze spěchu. Prostě vyměnit tretry za pohorky – když už jednou 
jste v Českém Ráji, rozhodně je škoda jet hned po závodě domů.

A pokud jsme vás trochu navnadili, seriál Author Maraton Tour 
pokračuje vyhlášeným podnikem Šela Marathon a následně se závo-
dění chtiví bikeři sejdou na hradu Bezděz, a to sedmnáctého května. 
A nezapomeňte si plavky, voda v Máchově jezeře bývá v měsíci lásky 
vhodná ke koupání!

Více informací o celé sérii Author Maraton Tour naleznete na 
www.author.eu.

(kad)
Foto: Jaroslav Kocián

Letem Českým Rájem
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Fenix pro dámy

anatomický tvar, provedení špičky, 
zpracování, poměr cena / výkon

absence ochrany boků

Přilby značky BBB sice v bikové katego-
rii už mají sourozence pro trail a lehké 

enduro, ale klasické modely pro XC a uni-
verzální využití třeba i na silnici jsou stá-
le dominantní. Nejinak je tomu 
u přilby Taurus, která je 
určena hlavně XC a ma-
ratonským jezdcům, ale 
díky tvaru bychom se ne-
styděli vozit ji ani na sil-
nici. 

Taurus je klasická 
inmoldová přilba s do-
statečnou masou ma-
teriálu pro maximální 
ochranu jezdce, takže 
si nehraje na zbytečné 
ubírání kvůli dohá-
nění hmotnosti. Ta je 
u velikosti L (58 – 62 cm) 
včetně plastového štítku 
290 gramů, takže žádný váho-
vý přeborník. Skořepina sice není 
přetažená až na spodní okraj, ale pokrývá 
i zadní část, kde nechybí refl exní samolepka 
jak na ní, tak na stahovacím mechanismu, 
který zajistil perfektní usazení na hlavě. 

Celoobvodová čelenka s polstrováním 
vpředu a na spáncích i měkčí polštářek 
na stahovacím mechanismu na týlu nedají 
nikde pocítit sebemenší nepříjemný tlak 

a totéž platí pro výstelky na temeni i na če-
le. Dostatečná hloubka spolu se stahovací 
čelenkou tak drží přilbu na hlavě naprosto 
dokonale a rozumnou výškou i protažením 

zadní části svému majiteli rozhodně neudě-
lá ostudu. Designově je totiž celkem pove-
dená a připočteme-li k tomu navíc uchyce-
ní štítku na třech skrytých bodech, vzhled 
není ani po jeho demontáži ničím rušen. 

Nastavení řemínků na tvářích, zapnutí 
klasické přezky a taurus nám dělal společ-
nost několik vyjížděk v terénu i na silnici, 
abychom přiznali, že nevíme, co mu vlast-
ně vytknout. Usazení na hlavě je perfektní, 
hloubka příkladná, a co se ventilace týče, 
tak ani v tomto ohledu nemáme připomín-
ky, byť na horké letní XC bychom našli 

lépe odvětrané kousky. Štítek nepřekáží 
ve výhledu, ale tvarově přilba vypadá 

lépe spíše bez něj, a tak jediným 
negativem může být pro něko-

ho absence síťky pod čelními 
průduchy nebo hmotnost. 

Vzhledem k ceně 1690 ko-
run ovšem toto můžeme 
přejít. Za danou sumu 
poskytne taurus dosta-
tečnou míru ochrany 
bez nějakých kompro-
misů a kromě matně 

černého provedení jej lze mít 
i v dalších barevných kombinacích.

(už)
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Řídítkové brašny jsou velice oblíbeným 
doplňkem většiny cykloturistů nebo jen 

běžných výletníků, kteří oceňují především 

to, že mají jejich obsah hned nadosah. Ortlieb 
má svoji kolekci řídítkových brašen Ultimate, 
kterou rozšířil o modely High Visibility.

Otestovali jsme konkrétně řídítkovou braš-
nu Ortlieb Ultimate 6M High Visibility a je-
jí hlavní odlišnost od ostatních je maximální 
zaměření na využití refl exních prvků. Ty jsou 
na první pohled sice jen na čelní straně v po-
době refl exní plochy a loga, ovšem v materiálu 

brašny jsou vpletena vysoce refl exní vlákna, 
takže po nasvícení automobilem by měla zářit 
kompletně celá brašna.

Cordura jako materiál je samozřejmě 
ve voděodolném provedení a jednak je to záři-
vě žlutá barva a pak zmíněná refl exní vlákna, 
což by mělo zaručit maximální viditelnost. 
Základ brašny ovšem tvoří plastový nosný 
rám po horním obvodu vnitřní části, která 
je po odklopení víka směrem od sebe velice 
dobře přístupná. Zajištění víka pouze dvojicí 
magnetů na čelní straně je praktické a zaru-
čuje bleskový přístup do vnitřních prostor, 
které lze rozdělit pouze polstrovanou vložkou 

na čtyři sekce. Jinak je na čelní straně uvnitř 
kapsa na zip a zvenčí na bocích pak dvojice 
síťovinových kapsiček na zip. 

Brašna není určena extrémním cestovate-
lům, ti potřebují jistější uzávěr, ale je to ide-
ální doplněk pro běžnou cykloturistiku, kdy 
často opouštíme kolo a brašnu chceme brát 

s sebou. Držák na řídítka je jištěný vlast-
ním systémem se stahováním plastem 
potaženým ocelovým lankem a tenhle 
systém je opravdu nezničitelný. Brašna je 
v držáku zacvaknutá a zajištěná speciální 
pojistkou na klíč, takže ji sice lze k řídít-
kům zamknout, ale co s obsahem? Pro 
přenášení je tak vybavena ramenním po-
pruhem a dvojicí plastových čepů na bo-
cích, takže jeho instalace je blesková. 

Co se týče zmiňované refl exe, tenké 
proužky jsou po nasvícení silným světlem 
ve tmě dobře vidět, takže v tomto ohle-
du je to výborné řešení. Voděodolnost 
byla při testu hadicí rovněž potvrzena, 
ovšem je to hlavně o nepromokavosti 
materiálu v dešti. Ochrana před vodou 
ve směru odspoda není díky jednoduché-

mu systému uzavírání víka řešena pro nějaký 
extrém. Celkově tak toto sedmilitrové zava-
zadlo s hmotností 702 gramy včetně držáku 
a popruhu nabídne jak nadstandardní míru 
bezpečnosti, co se refl exe týče, ale je velice 
praktické jak uzavíráním, tak provedením dr-
žáku. Cena 2990 korun je v této kategorii sice 
trochu vyšší, na druhou stranu je to Ortlieb 
a velký podíl na ceně má právě míra refl exe, 
takže za bezpečnost to není zase tak moc. 

(už)
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S NÁMI SE NEZTRATÍTE V ČEŠTINĚ

TEASI ONE2
> 3,5“ displej s podsvícením
> Li-pol dobíjecí baterie
> 10 – 12 hodin provozu
> doživotní bezplatné aktualizace 

OPEN STREET MAP
> odolná vůči vodě
> Záruka 36 měsíců

4400,-

LUXUS
Drahé luxusní zboží je výsadou spíše dospělých cyklistů, kteří si 

občas rádi nadělí na své kolo nějaký ten šperk. Jenže současnost 
přeje luxusu ve všech věkových kategoriích, takže pokud nemáte hlu-
boko do kapsy, můžete dopřát podobnou výsadu i svým dětem.

Ne snad vybavit jim prvního bika drahou vidlicí 
a komponenty, ale můžete začít už od prvních kol nebo 
rovnou odrážedel. Pro ty nejmenší totiž nabízí hodně 
luxusní odrážedla a dětská kola anglické značky Early 
Rider společnost Cyklospeciality. Early Rider jsou při-
tom zaměřená především na nízkou hmotnost a ma-
ximální uživatelský komfort s odpovídající geometrií 
vzhledem ke stavbě těla dítěte. 

Když vynecháme odrážedla a podíváme se na kolo, 
na němž už dítě ujede nějaký ten kilometr, máme tu 
Early Rider Belter, luxusní dětskou šestnáctku s řeme-
novým pohonem. Cena devět tisíc korun opravdu není 
zrovna nízká, běžně se tato velikost pohybuje skoro na polovině, ale 
na druhou stranu tohle kolo bude vašemu dítěti závidět lecjaký dospě-
lý fanda cyklistiky.

Hliníkový rám přiznává povrchovou úpravou „barvu“ a jednodu-
chá loga zbytečně neruší. Dokonalé zpracování svarů a především 
zadních patek pak potěší každého znalce. Zadní náboj totiž musí být 

s patkami posuvný kvůli napnutí řemenu, který zde nahrazuje řetěz 
a navíc je pravá sedlová vzpěra přerušená a vybavená šroubovým spo-
jem, aby bylo možné řemen provléknout do zadního rámového troj-
úhelníku. Po nasazení řemenu jeho napínání usnadní stavěcí šrouby, 
známé z dráhových kol nebo starých silniček s horizontálními patka-
mi a náboje se nedotahují rychloupínákem nebo maticí, ale imbusy 
do závitu v osách. Žádné ostré hrany ani rušivé prvky, prostě vše ele-
gantní a čisté.

Proti běžným šestnáctkám zde ale nehledejme protišlapací zadní 
brzdu, malý cyklista se musí spolehnout na dvojici véček, ovšem páky 
jsou samozřejmě ergonomické pro krátké dětské prsty. Komplet kol 
s černými dráty, náboji i ráfky je obutý do plášťů s hladkým vzor-
kem a černá výborně kontrastuje s lesklým rámem nebo odstínem klik 

a krytu převodníku. Pedály jsou rovněž černé, ale pozor, žádné plas-
tové kousky, nýbrž nádherně zpracovaný kus hliníku s osou na im-
bus. A-head řízení a představec, vlaštovky s pohodlnými gripy, a to 
vše s celkovou hmotností 5,6 kilogramu, a zároveň nosností rovný 
metrák. Nemusíte tak mít obavy z toho, že dítěti občas kolo z recese 
ukradne závistivý tatínek s nadváhou. (už)

Malometrážní košík
Když chcete do malometrážního by-

tu vměstnat nábytek, musíte hledat 
důmyslná a praktická řešení. 
Totéž platí, když chcete 
dostat bidon do rámu 
celoodpruženého 
kola nebo malého 
dámského rá-
mu, kde zkrátka 
není dost místa, 
abyste jej vsunuli 
do košíku zepředu. 
Někomu možná vy-
hovuje lámat se s bi-
donem a ohýbat ústí 
košíku pokaždé, když se napije, ale 
funkční řešení je mnohem jednodušší. 

Košík Pells Al-Side s boč-
ním nasouváním bidonu je 
jednoduchou a praktickou 
variantou i pro sedmičkový 
bidon. Tedy pokud je na něj 
v rámu místo. Hliníkový 
košík s tuhým tělem využívá 
delší levé rameno se spodní 
opěrkou, kdežto pravé je krátké 
a zasahuje pouze do středu bidonu. Ten tak 
lze pohodlně nasunout krásně šikmo z pra-
vé strany, a to velice rychle i za jízdy v teré-
nu. I když jsme nejprve měli obavy ze zajiš-

tění bidonu při agresivnější jízdě, nakonec 
se nepotvrdily a sedmičková lahev prostě 
držela v košíku naprosto spolehlivě. Proti 

některému z klasických provede-
ní to není sice tak stoprocent-
ní, že by byla extra stlačená 
a nebylo by možné s ní té-
měř pohnout, ale rozhodně 

se nehýbe samovolně, 
nedrnčí mezi rame-
ny a nemá tenden-
ci košík opouštět 
ani v hodně těž-
kých pasážích. 
Naopak vyjmutí 
a zpětné zasu-
nutí patří k nej-

snazším, co jsme 
kdy testovali, takže 

v tomhle případě kom-
binace malý rám a boč-

ní košík rozhodně ano 
i pro závodní nasazení. 
Cenou 167 korun ten-

hle třicetigramový kou-
sek nikoho určitě neurazí 

a pro mnohé je to řešení dlouhodobého 
problému spojeného s nutností vozit na-
místo bidonu hydratační vak.

(už)
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Značka HQBC se velmi rychle zabydlela 
na cyklistickém trhu a její produkty si 

rozhodně nemohou stěžovat na nezájem – 
zásluhu na tom má jejich nesporná kvalita, 
ale i nepřehlédnutelný design a v neposled-
ní řadě tak často skloňovaný poměr cena/
výkon. My jsme si z nabídky tentokrát 
vybrali brýle s označením Treedom, kte-
ré uspokojí jak svým výrazným 
tvarem, tak i kvalitou usazení 

na obličeji. V pev-
ném transportním 
pouzdru k nim 
navíc vedle páru 
standardních kouřo-
vých skel dostanete 
rovněž čiré a oran-
žové zorníky, stejně 
jako náhradní pryžový 
nánosník nebo látko-
vý obal sloužící současně 
i k vyleštění skel. Tento paket, 
v němž nechybí prakticky nic, vás pak při-
jde na rozumných 1030 korun.

Z hlediska konstrukce se jedná o klasiku, 
u níž je přihlédnuto k co nejdelší životnos-
ti. Rámeček z materiálu TR90 Grilamid je 
skutečně nadstandardně odolný, a to nikoli 
zásluhou samotného mohutnějšího tvaru, 
ale spíše díky houževnatosti použitého ma-
teriálu. Sklopné bočnice tvarově dokonale 
navazují na středovou část a jejich délka 
i jemné zahnutí se starají o to, aby brýle 
seděly velmi jistě – lhostejno, zda dispo-
nujete užším či středně širokým obličejem. 
Protiskluzová gumová zakončení jsou kla-
sikou, stejně jako univerzálně „rozkročený“ 

nánosník, jenž usazuje brýle do správné 
výšky. Hodně se nám líbilo provedení ná-
nosníku, jehož pryžové dosedací části jsou 
zespodu nasunuty na dvojici úzkých čepů. 
Tím je dokonale předejito nežádoucímu 
odlepování či dokonce ztrátě nánosníku, 
což bývá u sportovních brýlí poměrně častý 
problém, neboť pot je právě k tomuto spo-
ji dost agresivní. Z našeho pohledu je zde 
použité řešení naprosto dokonalé, přesto se 
výrobce ještě pojišťuje dalším náhradním 
nánosníkem přiloženým v balení.

Samotné vytvarování skel je pak opět 
značně univerzál-
ní. Spíše vyšší zor-

níky velmi účinně 
zabraňují foukání 

do očí při rychlejší jíz-
dě – přitom nejsou tak 

blízko lícním kostem, aby hro-
zilo nežádoucí zamlžování skel při 

pomalejší jízdě.
Standardně nasazená polykarboná-

tová skla, netříštivá a s odolností proti 

poškrábání, mají velmi příjemné kouřové 
zabarvení s fi ltrem kategorie 3 – jsou te-
dy určena do vyloženě slunečného počasí. 
Univerzalitu vzhledem k venkovním pod-
mínkám však zajišťují výše zmíněná čirá 
a oranžová skla, jejichž výměna je v praxi až 
překvapivě snadná. A s trochou šikovnosti 
se dá zvládnout dokonce i bez jakéhokoli 
zapatlání skel.

Testované brýle jsou k mání v atraktiv-
ním bílém, a naopak celkem decentním 
černém provedení.

(kad)

HQBC Treedom

usazení na obličeji, 
snadná výměna skel

nenalezli 
jsme

p

Noční brašna

míra reflexe, systém upnutí, 
snadný přístup dovnitř cena



C
yk

lo
se

rv
is

 9
 / 2

0
15

10

Francouzský Look je vyhlášený svými ino-
vacemi ve světě nášlapných pedálů – byl 

to ostatně právě on, kdo do světa silniční 
cyklistiky přinesl první skutečně funkční 
a bezpečný nášlapný systém. Evoluce jeho 
technologií vyústila před lety v řadu Kéo, jež 
se následně pochlubila rovněž přídomkem 
Blade a použitím karbono-
vého plátu určují-
cího vypínací sílu. 

Aktuální řada pedálů Look Kéo je každopád-
ně na samé špičce nejen z hlediska velice níz-
ké hmotnosti, ale i v dalších kritériích, mezi 
něž patří třeba rozměry styčné plochy, z velké 
části určující kvalitu přenosu síly.

Na následujících řádcích si představíme 
silniční pedály Kéo 2 Max Blade, tedy no-
vinku kolekce 2015, jež působí velice mini-
malisticky, a současně jsou parametry urču-
jící kvalitu přenosu energie z tretry na kliku 
plně srovnatelné s podstatně mohutnějšími 
konkurenčními modely. Jinými slovy – jen 
málokdo dokáže v podobně minimalistickém 
provedení a s takto příznivou hmotností (vá-
ha páru pedálů bez kufrů je 240 gramů) na-
bídnout natolik přesvědčivou stabilitu tretry 
vůči pedálu. V neposlední řadě byl důležitým 
požadavkem při vývoji pedálů Kéo 2 Max 
Blade co nejnižší odpor vzduchu, zajištěný 
jejich optimálním profi lem. Představené 
pedály však nejsou špičkou ledovce, naopak 
mají být modelem, který učiní technologii 
Blade dostupnou podstatně širšímu okruhu 
uživatelů, než tomu bylo doposud. Běžným 
jezdcům z řad amatérských závodníků je 
uzpůsobena rovněž měkčí karbono-
vá planžeta zajišťující o něco snazší 
vypínání a současně i našlápnutí 
menší silou. Cena pedálů 2690 
korun je skutečně více než jen kon-
kurenceschopná a adaptace techno-
logie Blade na cenově dostupnější 
řady je jednoznačně správná.

Svým minimalistickým tvarem 
jsou představené pedály v podstatě 
totožné s nejlepšími modely řady. 
Kompaktní rozměry kompozito-
vého těla (vstřikovaný kompozit 
s příměsí skleněných vláken) jsou 
ostatně pro řadu Kéo typické od je-
jího počátku. Podobně titěrně půso-
bí i kompozitová zarážka nebo třeba 
dosedací část tvořená plátem z nere-
zového plechu. Celková plocha plat-
formy 400 mm² a její šířka 60 mm 
jsou vzhledem k rozměrům pedálu 
skutečně vynikající a přenos energie 
z tretry na osu pedálu je perfektní, 
stejně jako boční i torzní stabilita 
tretry. Maximální redukce se dotkla 
vzdálenosti chodidlo/osa pedálu, 
což je opět další z aspektů pro op-
timalizaci přenosu síly. Samotná osa 
je pak velmi čistě zasazena do tvaru 
pedálu. Její dotahování do kliky se 
provádí pomocí 8mm imbusového 

klíče, na opačné straně najdeme záslepky za-
krývající vnější přístup k ložiskům. Ta jsou 
tvořena kombinací klasického kuličkového 
ložiska na vnější straně osy a jehličkového 
blíže ke klice.

Použití tvarované karbonové planžety na-
místo standardní pružiny je charakteristic-

kým znakem modelů 
řady Blade. Námi 
zkoušené pedály dis-
ponovaly planžetami 
s označením číslicí 
8, v nabídce je ov-
šem i tatáž verze 

s tužšími planžetami označený-
mi dvanáctkou. Absence mož-
nosti seřízení předpětí planžet 
pak rozhodně není jakýmkoli 
nedostatkem. Se standardní tvr-
dostí „8“ jsme byli maximálně 
spokojeni – nabídla jak ideální 

upínací sílu, tak i dostatečně snadné našláp-
nutí i uvolnění zarážky z pedálu. Okamžik 
uvolnění je navíc doprovázen jasně zřetelným 
cvaknutím a i pocitově je uživatel přesně in-
formován o tom, kdy je zarážka pedálu ještě 
zajištěna, a kdy už ne. Právě tato vlastnost je 
pro pedály Look typická od úplných začátků 
– uživatelská přívětivost je zkrátka na vysoké 

úrovni. To ostatně platí také o samotných 
zarážkách, jež se stále podobají těm prapů-
vodním, jsou však o něco zmenšeny, a hlavně 
v jejich přední i zadní partii přibyla plocha 
z měkčeného plastu usnadňující chůzi. Stejně 
tak montáž zarážek je velmi jednoduchá – 
v poměrně velkém rozsahu je možný jejich 
pohyb všemi směry a samotné šroubky jsou 
vybaveny osazením pro klasický plochý šrou-
bovák i pro imbus.

Náš test pedálů Kéo 2 Max Blade tedy 
odhalil maximální uživatelskou přívětivost, 
jak je na tom ale životnost? S pedály jsme 
najezdili „pouhopouhou“ tisícovku kilo-

metrů, což je samozřejmě má-
lo na to, abychom mohli 
hodnotit. Udané kilometry 
však na pedálech nezane-

chaly prakticky žádné stopy – téměř jsme 
je po vyčištění mohli vrátit zpět do krabič-
ky a vydávat je za nové. Stejně tak utěsnění 
ložisek vypadá skutečně důvěryhodně, takže 
za Cykloservis tuto nejekonomičtější verzi 
řady Blade určitě doporučíme. (kad)
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Look Kéo 2 Max Blade
Letošní kolekce cyklistického oblečení 

domácí značky Haven hýří barvami 
a novinkami a jestliže bychom chtěli vy-
píchnout kousek, který se vyloženě povedl, 
byly by to určitě kraťasy Energizer. 

Ty jsou svým střihem určené spíše pro 
trail a enduro, i když milovníci délky no-
havic lehce nad kolena budou spokojeni 
i v XC pojetí jízdy. Materiál je i přes určení 

pro tvrdší jízdu tenký s jemnou strukturou 
z vnitřní strany a co se týče zpracování švů 
a všech detailů, to je naprosto perfektní. 
Dostatečná pružnost všech panelů pak 
zajistila u testované velikosti XL výborné 
usazení v pase bez jakéhokoliv nepříjem-
ného tahání nad koleny při šlapání. Střih 
se vyloženě povedl a ikselko pasuje 190cm 
jezdci ne úplně vyšvihané postavy doko-
nale a i kdyby nebyl materiál pružný, 
sedělo by to stejně tak. Vyšší díl v pase 
má z vnitřní strany potisk a díky sta-
hování plastovým páskem po vzoru 
motokrosových kalhot a celkovému 
střihu respektujícímu posed cyklis-
ty, se v této partii kraťasy na těle 
ani nehnou, aniž by byly výrazněji 
stažené. Dokonalému usazení po-
máhá i elastičtější materiál vzadu 
nad hýžděmi. Přes ně a celou 
zadní stranu nohavic je velice 
prakticky zvolena černá barva, 
takže u černých kraťasů to si-
ce nevynikne, ale zelené nebo 
modré provedení tak nebude při 
jízdě v blátě tolik trpět výraz-
ným osezeným hnědým fl ekem, 
který se časem hůře a hůře pere. 

Délka nohavic lehce nad 
kolena při šlapání neobtěžuje 

a nohavice se nějak znatelně nevyhrnují 
a co musíme vyzdvihnout, je perforovaná 
plocha na vnitřní straně stehen, která zajiš-
ťuje výbornou ventilaci. Celkově materiál 
dobře dýchá a díky modernímu střihu by-
chom se nestyděli použít kraťasy i v civilu. 
Dvě boční kapsy s dostatečnou hloubkou 
jsou pro tenhle účel jak stvořené a nechy-
bí ani kapsička vpředu na stehně. Všechny 
zipy ve výrazné barvě pak skvěle dokreslují 
celkově povedený design a i když jsou ty-
hle kraťasy za 1690 korun dodávané bez 
vnitřních trenýrek s výstelkou, kombinace 
s neoriginálním kouskem či cyklistický-
mi tříčtvrťáky se šlemi byla naprosto bez 
omezení. Jak už jsme totiž zmínili, skvělé 
usazení v pase je největší devizou tohoto 
modelu a perfektní design, střih a ventilace 
z něj dělají jeden z nejlepších kousků, co 
jsme kdy testovali.

(už)

Haven Energizer

střih, ventilace, usazení v pase,
černý zadní díl

nenalezli jsme

Čistič brzd
Nadpis zní skoro jako čistič 

bot, jenže v tomhle případě 
se nejedná o osobu vykonávající 
určitou činnost, ale prostředek 
Dirtwash Disc Brake Cleaner 
na čištění kotoučových brzd. 

Sprej s objemem 250 ml je ur-
čen k odmaštění kotoučů nebo po-
vrchu brzdových destiček a neměl 
by být agresivní ani vůči plastovým 
či lakovaným povrchům. My jsme 
jej vyzkoušeli k očistě kotouče 
a sintrovaného brzdového oblože-
ní. Aplikace je jednoduchá, stačí 
nastříkat a nechat buď odkapat 
a vyschnout, nebo ošetřený povrch 
setřít hadříkem. Každopádně, ko-
touč a mastnotu kolem osy náboje 
bylo po aplikaci možné lehce otřít 
hadříkem, protože mastnota a na-
lepený prach se krásně rozpustily, 
navíc stejně dobře umí odstranit 
i brzdovou kapalinu. Další apli-
kace spreje na čistý povrch už by-
la bez setření hadříkem a nechali 
jsme prostředek vyschnout, což 
netrvalo, díky jeho vynikajícím od-
pařovacím schopnostem, dlouho. Kotouč 
tedy očistí perfektně, a co se destiček týká, 
vytažené ze třmene a ošetřené byly následně 
bez nečistot a brzdu bylo třeba znovu lehce 
zajet, aby se dostala na plný výkon. 

Aplikace čističe přímo na destičky 
ve třmenu i s nasazeným kotoučem je ta-
ké možná, ale tam je třeba nastříkat větší 
množství, aby mastnota a nečistoty odtekly. 
Pro kvalitní očistu ale přece jen doporu-
čujeme destičky vyndat a vše čistit zvlášť. 
Jednak není potom taková spotřeba čističe, 

ale dostanete se do míst, kde by jinak moh-
ly nějaké nečistoty zůstat. 

Co jsme ocenili, byla příjemná citrusová 
vůně, i když hořlavé chemické složení není 
vyloženě na citrusové bázi a minimální ag-
resivita vůči citlivějšímu povrchu. Ne každý 
čistič brzd lze totiž použít na lakovaný po-
vrch nebo plast. Cena 149 korun pak vzhle-
dem k potřebě minimálního množství pro 
očistu není tak vysoká, protože na brzdy jej 
opravdu nespotřebujete tolik. 

(už)
WWW. 3FVISION.COM
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Váš unikátní ROAR
Rámový set Roar nabízíme s možností 
aplikace individuálního barevného pro-
vedení. Každý rámový set je lakovaný 
ručně v České republice. Za příplatek 
nabízíme možnost vlastního barevného 
provedení celého rámového setu (při 
zachování designového konceptu log 
a pruhů) včetně možnosti jména na 
libovolné místo na rámu. 
Filosofie je jasná – Roar je exklusivní 
rám se špičkovými parametry, proto k 
němu nabízíme nadstandardní servis s 
možností individuálního lakovaní. 

Apache Hawk 29" C1

To ostatně platí také o mohutně půso-
bícím středovém pouzdru, jehož závitové 
provedení je maximálně praktické. Zadní 
stavba je poměrně široká, a to již v napo-
jení sedlových vzpěr na monostay. Více než 
dostatečná světlost je i dole za středovým 
pouzdrem, nabalení bláta na vzorek plášťů 
Schwalbe tedy nebude představovat skoro 
žádný problém. Zajímavě působí znatelné 
zúžení sedlové trubky ve své dolní třetině – 
aby byla umožněna montáž klasického ob-

jímkového přesmykače průměru 34,9 mm, 
aniž by bylo nutné použít užší sedlovku. 
Stylisticky čisté je i vnitřní vedení řadicích 
bovdenů. Důležité je zde však slovo „nepře-
rušených“ bovdenů, čímž je zajištěna dlou-
hodobě precizní funkce řazení, a současně 
i případná výměna bovdenů není složitá. 
Post Mount úchyt brzdového třmenu je 
dnes již samozřejmostí, stejně jako jeho 
situování před osu kola, tedy na levou ře-
tězovou vzpěru.

Závodní XC klasika
Z hlediska geometrie působí nejdraž-

ší verze řady Hawk jako klasický cross-
-countryový chrt. Spíše delší přední troj-
úhelník s nepřehlédnutelným slopingem 
a trochu delším představcem (v testované 
dvacítce 110 mm dlouhým) usazují jezdce 
do výkonnostní pozice. Jediným „naruši-
telem“ této idey jsou výše umístěná řídítka 
s množstvím podložek pod představcem, 
což u sportovně zaměřených devětadvacítek 
nebývá vždy pravidlem. Nám to však vyho-

vovalo, možnost variability posedu je díky 
tomu hodně nadstandardní. Je ale pravda, 
že první, co jsme na kole upravili, bylo pře-
točení představce do negativního sklonu, 
čímž jsme biku zajistili ještě lepší vrchařské 
schopnosti bez znatelného snížení stability 
a jistoty ve sjezdech.

S celkovou hmotností 11,6 kilogramu 
(v testované dvacítce) lze očekávat, že bude 
kolo sebevědomě zrychlovat. Realita přesně 
splnila tyto předpoklady, a nejenže akcele-
race, jak z nuly, tak i v rychlosti, byla vy-
nikající, ale rovněž přenos energie se před-
vedl v nejlepším možném světle. Jinými 
slovy – tuhost rámu je přímo příkladná, 
a to i pod těžším jezdcem s výškou postavy 
okolo 185 centimetrů. Jakékoli tendence 
ke kroucení, ať už celkovému torznímu 
či ke kroucení v oblasti středové partie, 
jsou pro Apache 29" Hawk C1 naprosto 
neznámým pojmem. A klidně si bike mů-
že dovolit i standardní rychloupínací zadní 
osu, přestože mnozí kážou, že u devětadva-
cítky je dnes jedinou možností pevná osa 

na obou kolech. Dokonce i při 
položení kola do klopené zatáčky 
ve vyšší rychlosti nebyly patrné 
jakékoli tendence k vychýlení zad-
ního kola či dokonce ke škrtání 
kotouče o destičky – konstruktéři 
zkrátka odvedli skvělou práci.

Stejně tak k ovladatelnosti nelze 
mít připomínky, i přes značné roz-
měry kola byla jeho ochota proplé-
tat se zatáčkami velmi sebevědomá. 
A nebojíme se v této souvislosti 
hovořit o radosti z jízdy – bike si 
nechá líbit i odskakování terénních 
hran, nadhazování předku při ná-
jezdu na překážku a mnoho další-
ho. V reálu tak působí velmi kom-
paktně a poslušně. Možná bychom 
vyměnili představec za kratší, a ještě 

tak navýšili točivost v pomalejších rychlos-
tech, ale to už je pouhý detail. V továrním 
nastavení je tato devětadvacítka doslova 
mistrem výjezdů, kdy šplhá do prudkých 
kopců s jistotou kamzíka. A stejně tak 

ve sjezdech působí až nečekaně schopně, 
přestože se jinak vyznačuje čistokrevnou 
XC povahou. Především však tento bike 
z největších kol vytěžil naprosté maximum 
– i členitější terén zvládá zdolat s bravurou 
a perfektní adheze kol je navíc doplněna 
nadstandardním jízdním komfortem. Ten 
je logicky již zčásti zaručen velkými obru-
čemi, jenže také schopnost rámu pohlcovat 
nemalou část otřesů je při jízdě v terénu 
zřetelná. A to Hawk C1 disponuje „pou-
ze“ duralovou, navíc poměrně mohutnou 
sedlovkou, která sama o sobě příliš pohodlí 
nezajistí. Slovo komfort můžeme skloňovat 
i v souvislosti s vynikajícím sedlem Legend 
a v neposlední řadě se vzduchovou vidlicí 
Epicon. Ta totiž snese srovnání s výrazně 
dražšími konkurenty, stejně jako třeba po-
užité kotoučovky Deore, jež nabídly ideální 
odezvu na pohyb jejich páčky.

Takže chcete-li schopnou karbonovou 
devětadvacítku v ceně kolem čtyřiceti tisíc, 
v případě testovaného modelu rozhodně 
nesáhnete vedle. 

Dokončení ze str. 1 

Technické specifikace

Rám: MC 709 Carbon
Vidlice: SR Suntour Epicon RL-R, 100 mm 
Kliky: Shimano Deore 40 / 30 / 22
Brzdy: Shimano Deore, 180 mm
Řazení: Shimano SLX
Přehazovačka: Shimano Deore XT
Přesmykač: Shimano SLX
Kazeta: Shimano HG50 11– 36 (10)
Náboje: Shimano Deore
Ráfky: Remerx Sting 29"
Pláště: Schwalbe Racing Ralph 2,1"
Řídítka: Ritchey Comp
Představec: Ritchey Comp
Sedlovka: Ritchey Comp
Sedlo: Legend
Hmotnost: 11,6 kg (vel. 20")
Cena: 42 990 Kč
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tuhost a zpracování rámu, schopnosti 
ve výjezdech, jízdní komfort, vyvážené 
osazení

pro někoho delší představec
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Úplně nová, v pořadí již pátá generace 
modelu Subaru Outback cílí na širo-

ké spektrum zákazníků. K tradičním hod-
notám vlajkové lodi japonské značky patří 
komfort a bezpečnost, ale nezapomíná se 
ani na jízdní zážitky a v neposlední řadě 
na praktičnost, která byla příznačná již pro 
všechny předchozí generace. A přestože se 
mnohým soudobým SUV někdy vytýká, 
že v prostornosti interiéru a především za-
vazadelníku nedosahují kvalit standardní, 
v našich končinách tak oblíbené karoserie 

kombi, Outback dokonale kombinuje obě 
kategorie. Svou světlou výškou, pohonem 
všech kol i robustností je totiž klasickým 
představitelem SUV, ovšem po sklopení 
zadních sedaček interiér pohltí rozměrný 
devětadvacítkový bike, aniž by musel uživa-
tel cokoli řešit. Z našeho pohledu je nový 
Outback pravděpodobně nejlepším mode-
lem, jaký Subaru kdy vyrobilo – je stále za-
cílen na řidiče, jeho jízdní zážitky a bezpeč-
nost, současně však nabídne tolik prostoru, 
že strčí celou řadu přímých konkurentů 
hravě do kapsy. Jinými slovy, je to dokona-
lý univerzál, jenž převeze početnou rodinu 
na chalupu a současně nabídne sportovněj-
ší svezení, a to dokonce i v námi testované 
konfiguraci s dvoulitrovým boxer-dieselem 
a samočinnou bezestupňovou převodovkou 

Lineartronic. Podvozek je totiž naladěn tak, 
aby sice poskytl dostatečný komfort, ale by-
lo u něj preferováno příkladné držení zvo-
lené stopy a minimální náklony karoserie 
do zatáček. Přestože na délku i šířku se nová 
generace oproti té dosavadní lehce povytáh-
la, stále Outback na silnici nepůsobí jakkoli 
přerostle. A co je neméně zásadní, z hledis-
ka hospodárnosti provozu se může novinka 
měřit s mnohými o třídu menšími modely 
– i při celkem častém využívání dynamiky 

motoru a podvozku jsme se u zcela nového 
auta pohybovali okolo průměrné spotřeby 
sedm litrů a při dodržování povolených dál-
ničních limitů a jejich kombinaci se silnice-
mi první a druhé třídy jsme se vešli dokonce 

do šesti litrů. Což je vzhledem k rozměrům 
auta vynikající hodnota.

Nastavení nových měřítek
Předchozí generace modelu Outback, 

jíž jsme testovali před necelými dvěma lety, 
byla skvělým autem. Novinka, jíž jsme měli 
i tentokrát zapůjčenu od společnosti ALM 
Hostivař, ji však ve všech kritériích značně 
překonává. Nejvíce pak v celkové kultivova-
nosti projevu, velmi nízké úrovni vnitřního 
hluku a kvalitě zpracování, přesněji řečeno 
v propracování mnoha detailů. K tomu 
přidává celou řadu elektronických pomoc-
níků, z nichž ten nejdůležitější se jmenuje 
EyeSight a je dodávaný standardně ke všem 
modelům s převodovkou Lineartronic. 
Pokud čekáte, že se jedná „pouze“ o sesta-

vu bezpečnostních prvků řešících za řidiče 
krizové okamžiky, máte pravdu, ovšem jen 
částečně. Subaru totiž nechce porušit svou 
fi losofi i, která upřednostňuje řidičské zážit-
ky před obyčejným „ovládáním“ auta, proto 
systém EyeSight není plně automatický, te-
dy zcela „blbovzdorný“. Řidič má i nadále 
plnou kontrolu nad vozem, EyeSight mu 
má v kritických situacích pouze pomoci, 
nikoli udělat vše za něho. Inženýři Subaru 
na použité technologii pracovali bezmá-

la čtvrt století, a EyeSight zahrnuje nejen 
adaptivní tempomat či nepřetržité sledo-
vání jízdního pruhu, ale také automatické 
nouzové brzdění, které je kombinováno se 
samočinnou přednárazovou regulací škrti-

cí klapky a mnoha dalšími technologiemi. 
Oči systému představují dvě kamery umís-
těné v bezprostřední blízkosti vnitřního 
zpětného zrcátka. Dva separátní senzory 
pak snímaný obraz slučují v jeden, přičemž 
mikrovlnný a laserový radar umí detekovat 
přítomnost objektů – tedy chodců, cyklis-
tů či jiných překážek. Umělá inteligence 
u Subaru dosáhla zcela nových měřítek, ov-
šem nejen ona.

Outback prakticky
Jako celek působí novinka velmi vyvá-

ženě a sebevědomě, přívlastek „prémiový“ 
tak ve spojitosti se Subaru rozhodně není 
jen marketingovou frází. Zpracování je 
prvotřídní, ať už svou pozornost zaměří-
me na exteriér, či interiér. V něm najdeme 
precizní grafi ku všech přístrojů, dále měk-
čené plasty a skutečně hodnotně působící 
materiály, ale primárně nadbytek prostoru, 
a to ve všech směrech. Posadíme-li bezmála 
dvoumetrového čahouna nejen na řidičovo 
sedadlo, ale i za něho, na to zadní, zjistíme, 
že dimenzování rozměrů myslí na Evropany, 
a to snad i ty s postavou basketbalisty. 
Všude je místa doslova nadbytek, současně 
je však příjemným společníkem dostateč-
né boční vedení příjemně tužších sedaček. 
Spokojeni jsme byli také s odkládacími či 

úložnými prostory, a především s celkovou 
ergonomií. Ideálně tvarovaný věnec volan-
tu, příkladné rozmístění všech ovladačů 
a nový sedmipalcový dotykový displej situ-
ovaný prakticky v zorném poli řidiče – to 

vše přispívá k maximální spokojenosti. 
Stejně jako výrazné snížení vnitřního hluku, 
na němž se podílejí nové odhlučňovací ma-
teriály. Důležitou informací je třeba i 67% 
zvýšení torzní tuhosti karoserie, což je další 
z aspektů přinášejících maximálně jistý po-
cit z jízdních vlastností. Naladění podvozku 
navíc skoro až popírá rozměry a hmotnost 
vozu – systém AWD poskytuje optimální 
rozdělení točivého momentu na jednotlivá 
kola a průjezd zatáček je natolik jistý, že ři-
diče skoro láká k neustálému hledání limitů 
adheze. Ty jsou však tak vysoko, že běžný 
uživatel nemá téměř šanci se k nim přiblí-
žit. Dieselový boxer se sto padesáti koňmi 
sice vyloženě nevybízí k častému přepínání 
do manuálního režimu a k řazení pádly pod 
volantem, ale pokud už tak učiníte, zjistíte, 
že tato kultivovaná a hospodárná jednotka 
dokáže být až překvapivě sportovní, šlápne-
te-li výrazněji na pedál akcelerátoru a využi-
jete-li „kick-down“ efekt virtuálních sedmi 
rychlostních stupňů.

Takže máme před sebou skutečně skvělý 
vůz na pomezí kombi a SUV, u nějž bude 
jen těžko hledat slabinu jak náru-
živý řidič, tak i prakticky smýšlející 
uživatel, kterého uspokojí prostor-
nost i spotřeba. Jak je na tom ale 
nový Outback z pohledu cyklisty, 
vynecháme-li přítomnost integro-
vaných střešních ližin či poměrně 
slušné nájezdové úhly dovolující 
dojezd do hůře přístupných loka-
lit? Možná nebyl navrhován pri-
márně pro cyklisty, ale v reálu se 
tváří tak, jako by potřeby bikera 
či silničáře byly od počátku tím 
hlavním, co vývojáře Subaru za-
jímalo. Po otevření pátých dveří 
stačí pouze zatáhnout za ideálně 
přístupné páčky na boku zavaza-
delníku a zadní opěradla se v oka-
mžiku sklopí do roviny. Na tom 
již dnes není nic netradičního, ale 
zde nárokům cyklistů maximálně 

vyhoví třeba i šířka vstupního otvoru, dále 
lehká konstrukce vyjímatelné krycí roletky 
i samotných opěradel, a především ložná 
plocha délky téměř menší dodávky. Po sklo-
pení opěradel nejenže jakkoli nepřekáží 
podhlavníky zadních sedaček, ale ani jejich 
sedák, který zůstane uschován vespod, a tu-
díž nezkracuje ložnou plochu. Ta se dá díky 
příjemnému čalounění použít výjimečně 
třeba jako ložnice, ale pro naložení kola je 
doslova ideální. Nijak nepřekáží podběhy 
kol, a v praxi je tak využitelná plocha až 

po zadní stěnu předních opěradel. Navíc 
vždy zbude hodně prostoru bezprostřed-
ně za nimi, kam lze schovat třeba cestovní 
tašky, které tak nebudou překážet nakládá-
ní kol. Rovněž samotný materiál čalouně-
ní působí hodnotně, ale současně odolně, 
a naše několikeré převážení testovacích kol 
se na interiéru auta jakkoli nepodepsalo.

Patříte-li mezi ty, kteří si raději svého 
drahého mazlíka převážejí v útrobách au-
ta, Subaru Outback je pro vás ideální. My 
jsme do něj naložili dvě celoodpružené 
devětadvacítky, jen s proložením silnou 
dekou, a na tato kola bychom mohli klid-
ně vrstvit další. Naše redakční silnice pak 
v rozměrném zavazadelníku vypadala skoro 
jako „tříčtvrtka“. Takže zvažujete-li pořízení 
nového rodinného vozu, nový Outback je 
skvělým kandidátem. Vaší manželce se bu-
dou líbit jeho úložné prostory a atraktivní 
design, vám spotřeba i jízdní zážitky, děti 
budou milovat prostornost na zadních se-
dačkách a vaši kamarádi cyklisté se budou 
těšit na každou společnou víkendovou cestu 
na závody. (kad)

Nové Subaru Outback
Styl, prostor a skvělé jízdní zážitky

Technické specifikace

Motor: Boxer Diesel 2,0 l DOHC turbo
Zdvihový objem: 1998
Výkon: 110 kW (150 PS)
Točivý moment: 350 Nm (1600 – 2400 ot.)
Převodové ústrojí: Symmetrical AWD
Převodovka: bezestupňová Lineartronic
Zavěšení:  nezávislé vpředu i vzadu (vpředu McPherson 

+ zkrutné pružiny, vzadu Double wishbone)
Brzdy: kotoučové s vnitřním chlazením (P+Z)
Pneumatiky: 225/65 R17
Rozměry (d/š/v): 4815 / 1840 / 1605 mm
Rozvor: 2745 mm
Objem zavazad. prostoru: 1848 l (měřeno dle VDA)
Zrychlení (0 – 100 km/h): 9,9 s
Max. rychlost: 192 km/h
Spotřeba:  město – 7,5 l/100 km

mimo město – 5,3 l/100 km
kombinace – 6,1 l/100 km

Cena:  testovaná verze (výbava Active): 1 019 000 Kč
základ (benzin 2,5 l, výbava Active): 939 000 Kč
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#1 Kola CUBE jsou nejprodávan jší cyklistickou zna kou 
na N meckém trhu.

Jméno Modus je v kolekci značky Author 
doslova stálicí a již tradičně představuje 

vstup do světa karbonu. Jinými slovy – prá-
vě tento bike se poměrně často ocitne v hle-
dáčku těch, kteří by si rádi pořídili spor-
tovní stroj s kvalitním karbonovým rámem, 
ovšem cenově se potřebují vejít do nějakých 
čtyřiceti tisíc korun. V letošní nabídce na-
lezneme paralelně dvojici modelů tohoto 
jména, tedy „sedmadvacítkovou“ a devěta-
dvacítkovou verzi, přičemž druhou jmeno-
vanou jsme si vybrali do redakčního testu.

Karbonový monokokový rám, vidlice 
RST F1RST se stomilimetrovým zdvihem 
a páčkou lockoutu na řídítkách a v nepo-
slední řadě perfektně fungující osazení. Sice 
nejsme ve čtyřicetitisícové hladině zvyklí 

vídat komponenty Alivio, jež zde najde-
me třeba na postu klik či přesmykače, ale 
z hlediska funkce i designu jsou tyto díly 
podstatně dále, než bylo u dané sady v mi-
nulosti zvykem. Takže zahoďte předsudky, 
že Alivio není dost dobré pro vaše maraton-
ské zápolení, testovaný bike je totiž hodně 
rychlý a k tomu nadmíru pohodlný! Navíc 
i jeho geometrie je přesně taková, jak se 
na kategorii karbonových hardtailů sluší. 
A faktická hmotnost 12,9 kilogramu není 
vůbec důležitou hodnotou, devětadvacítko-
vý Modus se v praxi pocitově chová tak, ja-
ko by měl o dobré kilo méně, ať už po něm 
chceme akceleraci, nebo třeba odlepení kol 
od země. K tomu v testované velikosti 17" 
nabídl nadstandardní torzní tuhost, jež 

byla navíc podpořena pří-
tomností pevné osy vpře-
du i vzadu. Což se mimo 
jiné promítlo do preciz-
ního vedení kola do za-
táček, v čemž ostatně po-
mohl i krátký představec 
a vhodně široká řídítka.

Author carbon 
monocoque

Pokud pozornost zamě-
říme na karbonový rám, 
materiálově označený jako 
„Author C carbon“, zau-
jme jeho střídmé tvarová-

ní. Zvlášť v přímém srovnání s karbonovými 
„sedmadvacítkami“ skoro překvapí kruhové 
či maximálně oválné profi ly hlavních rámo-
vých trubek – žádné trojúhelníky či extrém-
ní zploštění zde nečekejte. To však současně 
neznamená, že by byl rám vizuálně nudný. 
Naopak, ať už se podíváme na kónickou hla-
vu, čistě provedené vnitřní vedení řadicích 
lanek nebo třeba masivně vyhlížející partii 
středového pouzdra (s klasickým závitovým 
„domečkem“), vše je uděláno s citem pro 
detail, což platí rovněž u provedení decentní 
modro-stříbrné grafi ky.

Z hlediska jízdního projevu je velmi 
důležité tvarování zadní stavby, využívající 
již zmíněnou pevnou osu a k tomu takřka 
nepostradatelný úchyt brzdového třmene 

standardem Post Mount. Současně se zde 
však prolínají dva světy – a sice ten zajiš-
ťující ideální přenos energie s tím, jenž ur-
čuje schopnost zadní stavby pohlcovat část 
otřesů. Vyšší a celkově robustnější profi l ře-
tězových vzpěr totiž doplňuje výrazný prů-
hyb těch sedlových. A toto jejich značné 
vyosení je v reálu skutečně tím, co dokáže 
absorbovat až překvapivě velké procento 
rázů, jež by jinak v plné míře přešly do zad 
jezdce. Naopak v případě sedlové trubky se 
konstruktéři nesnažili o navýšení komfortu, 
o čemž vypovídá nejen duralová sedlovka, 
ale především její nikoli podměrečný prů-
měr 31,6 milimetru. Z vyložených detailů 
rámu potěší například ochranné prvky 
z nerezového plechu, jež jsou integrovány 
přímo do stěny karbonových trubek, a to 
v místě možného zasukování řetězu.

Modus 29 – rychle, pohodlně 
a dostupně

Jízdní vlastnosti by se daly shrnout 
do jakéhosi XC a maratonského „balíčku“, 
kdy k dominantním vlastnostem kola pa-
tří naprosto precizní jízdní stabilita daná 
samotnou koncepcí a k tomu příkladné 
vrchařské schopnosti. V těchto ohledech 
nelze mít jedinou výtku, i do extrémně 
prudkých kopců šplhá sebejistě jako tank, 
ovšem s lehkostí dvanáctikilového biku. 
Na jakékoli nežádoucí tendence ke zvedání 
předku zapomeňte, snad jen použité pláš-
tě s jemnějším středovým vzorkem nemusí 
být v lehce rozmočeném terénu úplně nej-
praktičtějším univerzálem. Ve sjezdu pak 
opět převládá pocit jistoty a stoprocent-
ního spolehnutí se na vedení zvolené sto-
py. Modus v těchto okamžicích působí až 
nebývale klidně a velmi rozvážně, ovšem 
v nejlepším možném významu tohoto spo-
jení. Navyknutí si na jeho jízdní projev je 
proto otázkou okamžiku, stejně jako až 
ukolébávající pocit celkové robustnosti ko-

la. Skoro až v kontrastu s výše zmíněným 
je velmi dobrá ovladatelnost, jíž bychom 
vzhledem k dominantní jízdní stabili-
tě snad v této míře ani nečekali. Svůj díl 
na tom má optimální poměr mezi délkou 
horní trubky a krátkým (v našem případě 
80mm) představcem, stejně jako adekvátní 
položení hlavy. To vše se v součtu projeví 
citlivou ovladatelností a reakcemi na poža-
davky ke změně směru bez zbytečných pro-
dlev. Aby kolo poslouchalo na slovo, na to 
je nutné se s ním trochu sžít a pochopit jej, 
pak ovšem uživatele překvapí až nebývale 
přátelským projevem. Nebrání se nadho-
zení předku, položení do rychle projeté 
klopenky či třeba otočení na místě, skoro 
na pětníku. Což rozhodně nejsou králov-
ské disciplíny řady sportovních devětadva-
cítek. A zapomenout nesmíme ani na jízdní 
komfort, který je rovněž silnou stránkou 
testovaného modelu, neboť zadní stavba 
v kooperaci s velkými koly dokážou zahla-
dit opravdu značnou část nerovností.

Osazení je pak především o funkci. 
Vidlice F1RST je sázkou na jistotu a po po-
čátečním zajetí, kdy v chladu nechtěla být 
příliš citlivá, se během najetých kilomet-
rů stal její projev vyloženě kultivovaným. 
Páčka dálkového lockoutu je sice trochu 
ostřejší a její ergonomie není dokonalá, 
ale funkce je bezproblémová. Pro aktivaci 
vidlice si jezdec většinou navykne používat 
vnější část kloubu ukazováku – podobně 
jako u prvních dálkových lockoutů Fox. 
Ve skvělém světle se předvedly kotoučov-
ky Tektro Gemini, dále kola s odolnými 
a současně lehkými ráfky Author Radon 
Pro a v neposlední řadě systém pohonu. 
Přítomnost trojice převodníků nám pro cí-
lovou skupinu přijde stále to nejvhodnější 
řešení. A pochvalu si od nás odnáší rovněž 
ultrapohodlné sedlo Summit nebo třeba 
příjemné gripy. I takové detaily se podílejí 
na celkovém dojmu z kola. 

Author Modus 29

Technické specifikace

Rám: Author C carbon monocoque
Vidlice: RST F1RST 29 15 TRL, 100 mm 
Kliky: Shimano Alivio 40/30/22
Brzdy: Tektro Gemini, 180 mm
Řazení: Shimano Alivio
Přehazovačka: Shimano Deore
Přesmykač: Shimano Alivio
Kazeta: Shimano HG40 11– 34 (9)
Náboje: Author Xenon Disc
Ráfky: Author Radon Pro
Pláště: Vittoria Mezcal 2,1"
Řídítka: Author Flatbar 700 mm
Představec: Author
Sedlovka: Author
Sedlo: Author Summit
Hmotnost: 12,9 kg (vel. 17")
Cena: 40 990 Kč
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Velikost 17" 606 mm

1112 mm

jízdní stabilita a schopnosti ve výjezdech, 
komfort, tuhost rámu

méně univerzální pláště

Nejdostupnější Aerozine
Řídítka a představce značky Aerozine jsou k dostání v několi-

ka kvalitativních úrovních, a zatímco závodník by asi sáhnul 
po nejdražším provedení kvůli hmotnosti, sportovní jezdec možná 
bude řešit spíše výsledný posed a trochu ušetří.

Představec Aerozine XS 17 má na svém boku logo 100 Aerozine 
a zatímco jednou tak drahé modely mají číslovku 80 nebo 110, 
stovku tam najdeme také. Takže pokud náhodou hledáte představec 
Aerozine pro pohodlnější posed, nebo naopak pro výrazné snížení 
pozice řídítek při nasazení v negativním úhlu, stěžejní je označení 
XS 17. 

Tenhle kousek vykovaný z hliníkové slitiny řady 7050 má 17° 
úhel a vyrábí se pouze v 31,8mm provedení objímky řídítek. 
Nejběžnější délky 90, 100 a 110 mm jsou samozřejmostí a ve střed-
ní verzi váží 129 gramů. Jednodílná čelní objímka řídítek je na čtyři 
šrouby, objímka sloupku vidlice pak má dva střídavě umístěné im-
busy. 

Nejnápadnějším prvkem je bílé logo značky vyvedené na hor-
ní i spodní straně a boční loga jsou rovněž umístěná tak, aby by-
la dobře čitelná v pozitivní i negativní pozici představce. Montáž 
na vidlici i zajištění řídítek je naprosto standardní bez jakéhokoli 
omezení a výrobce zde neobtěžuje vyznačováním maximálních do-
tahovacích momentů. Celková tuhost je díky dostatku materiálu 
a střední hmotnosti na solidní úrovni, takže rozhodně nejde o kou-
sek, na kterém by se mohl těžší jezdec bát vjet do terénu. 

Cena těsně pod tisíc korun sice není nejnižší, ale i tak je to me-
zi představci této značky to nejdostupnější, co nabízí. Za jistotu 
značkového komponentu to je ovšem odpovídající částka, navíc 
fajnšmekr může sáhnout po lehčích verzích v bílé nebo červené bar-
vě za téměř dvojnásobek. (už)
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nebo               Volba je na vás!

Značka Galaxy, náležící do portfolia ji-
hočeské společnosti CykloŠvec, a to 

společně s takovými jmény jako Fox, Deda, 
Catlike a mnoha dalšími, se do nové sezóny 
přehoupla s celou řadou novinek. To nejdů-
ležitější však zůstává zachováno i v aktuální 
kolekci – a sice výhodný poměr cena/výkon 
a nepopiratelná sportovnost prakticky všech 
modelů. Například i testy Cykloservisu již 
mnohokrát prokázaly, že za své peníze do-
stanete u Galaxy maximum, a lhostejno, 
zda se zrovna zajímáte o devětadvacítkový 
model Skylab, nebo o „sedmadvacítku“ 
řady Pioneer. Přestože ale právě zmíněné 
stroje představují bestsellery posledních 
let, v kolekci 2015 najdeme mnohem více, 
značka je tradičně silná třeba v krosových 

a cestovních kolech či v dětských modelech. 
Nemohou chybět odrážedla, koloběžky 
a dokonce ani stále populárnější fatbike.

MTB 29"
Vrcholem nabídky 29" biků je samozřej-

mě i nadále karbonový Perseus. Na pod-
statně širší spektrum uživatelů je však 
zacílen oblíbený model Skylab 29", jenž 
se na stránkách Cykloservisu objevil již ně-
kolikrát, a to v různých cenových relacích. 
Pro novou sezonu dostal zcela přepracovaný 
duralový rám z trojitě zeslabovaných trubek 
ze slitiny Al 6061. Rám disponuje semi-
-integrovaným hlavovým složením, úchy-
tem kotoučové brzdy Post Mount a pro co 
nejjednodušší servis a maximální spolehli-
vost bylo zachováno šroubovací středové 
složení. Dle jednotlivých specifi kací jsou 
devětadvacítky Galaxy vybaveny vidlicemi 
Rock Shox, případně osvědčenými modely 
značky SR Suntour, pouze nejlevnější vari-
anta s přídomkem Eco používá vidlici RST. 

Všechny Skylaby využívají komponenty 
Shimano, nově byly také u nižších specifi -
kací vyměněny brzdy Tektro za Shimano. 
Kola doplňují komponenty s vlastním lo-
gem Nexelo, sedla prémiové značky Selle 
Bassano, pláště Kenda a ráfky Black Jack 
nebo Rodi. Zkrátka sestava značek, jež 
na našem trhu CykloŠvec zastupuje.

MTB 27,5"
Sedmadvacítky již rozhodně nejsou okra-

jovým segmentem, naopak se staly více než 

plnohodnotným partnerem devětadvacítek 
a původní rozměr 26" odstavily tak trochu 
na vedlejší kolej, alespoň v případě střední 
a vyšší třídy. Novinku sezony 2014, řadu 
Galaxy Pioneer 27,5", potkaly pro letoš-
ní rok prakticky shodné změny, jež jsme 
uvedli u devětadvacítek Skylab. Kompletně 
přepracovaný duralový rám z trojitě zesla-
bovaných trubek se díky všem svým kon-
strukčním prvkům tváří velmi moderně. 
Semi-integrované hlavové složení, biaxi-
ální profi laci spodní trubky a další prvky 
zvyšující tuhost při záběru doplňuje skvělá 
geometrie, nabízející i ve střední třídě čistě 
sportovní projev. U nejvyššího modelu je 
použita odpružená vidlice Rock Shox, a to 
s dálkovým ovládáním lockoutu z řídítek, 
u dalších pak opět osvědčené SR Suntour 
s klasickým lockoutem na korunce. Stejně 
jako u 29" řady Skylab se i zde o spoleh-
livé zastavení starají brzdy Shimano, a to 
u všech modelů řady Pioneer. Osazení opět 
doplňují komponenty Nexelo, sedla Selle 

Bassano a další díly charakteristické pro 
producenta kol značky Galaxy.

26" klasika
Modelová řada s nejmenším průměrem 

kol zůstává pro letošní sezónu u vyšších 
modelů beze změn, inovace se tak týkají 
především modelů Kvant a Orbit. První 
jmenovaný bude mít nově vidlici RST Gila 
TNL s lockoutem, změna proběhla i na po-
stu kotoučových brzd, kde model od Tektra 
nahrazuje Shimano. Oblíbený bike Orbit 

dostal novou barevnou variantu, takže jsou 
změny spíše kosmetické. Základní modely 
26" řady, Merkur a Erida (dámská verze), 
mají rovněž nové barevné varianty a u mo-
delu Merkur též změnu v řazení. Namísto 
Revoshiftu jsou zde použity páčky STEF51.

Novinkou mezi klasickými 26" biky je 
dámský model Iris. Ten samozřejmě dis-

ponuje sportovní dámskou geometrií, sní-
ženým rámem a specifi ckými komponenty 
navrženými s ohledem na ženskou anato-
mii. Nechybí proto vysoce komfortní dám-
ské sedlo, vidlice s výrazně měkčí pružinou, 
kratší představec a podobně. Galaxy Iris bu-
de dodáván ve dvou barevných variantách, 
velikostech 16" a 18".

Crossová kola
Řada crossových modelů bude pro le-

tošní sezonu ochuzena o nejvyšší mode-
ly Orion a Triton, a bude proto začínat 
nejvyšším modelem Oktant. Inovovány 
byly krosy Saturn, dámský Venus a nové 
barvy dostaly i Mikron, Venera a Magion. 

Všechny uvedené modely budou mít od-
pružené vidlice RST – Oktant, Saturn 
a Venus pak s páčkou lockoutu na korunce. 
Sympatická je nabídka barevných variant, 
kdy se výrobce u všech modelů snaží uspo-
kojit jak vyznavače sportovnějšího vzhledu, 
tak i vyloženě decentního tmavšího desig-
nu. Dámské modely se pro rok 2015 vyzna-

čují jemnější grafi kou a módními pastelo-
vými barvami.

Citybike, dětská kola apod.
26" a 28" citybiky s blatníky, nosiči, osvět-

lením a řadou dalších praktických doplňků 
zůstávají svými specifi kacemi bez výrazněj-
ších změn. Naopak inovace se o to více zamě-
řily na dětská kola, tvořící již tradičně velkou 
část kolekce Galaxy. Atraktivní sportovně-zá-
vodní model Kentaur bude dodáván s vidlicí 
RST Capa a nově také s páčkovým řazením 
Altus, pracujícím s měničem Shimano Acera. 
Oblíbené Pavo pak dostalo zcela nový du-
ralový rám s prohnutou horní rámovou 
trubkou a tatáž inovace se dotkla také 20" 

modelu Cetis, dále 18" modelu Pallas a 16" 
modelu Sputnik. Úspěšný 20" model Myojo 
bude nabízen volitelně i ve verzi s odpruže-
nou vidlicí RST Capa. Všechny dětské mo-
dely dostaly novou moderní grafi ku v mnoha 
barevných provedeních.

Tolik tedy to nejdůležitější z kolekce 
Galaxy 2015. (red)

Galaxy 2015

Skylab XT / SLX Pioneer XT / SLX

Pavo Iris

Kanadský zpěvák by se asi těžko oblékl do barvy, 
která by jeho chlapáckému image zrovna nelicho-

tila, ale kdo si rád tuní kolo do barviček, tomu brzdový 
adaptér Sting ST-31 určitě radost udělá.

Sting produkuje celou řadu cyklistických doplňků 
a s jeho logem najdeme jak gripy 
v mnoha provedeních, tak právě 
brzdové adaptéry pro všech-
ny možné kombinace úchytů 
a průměrů kotouče. Tato verze 
je určená pro v současnosti nej-
běžnější kombinaci, tedy PM-
PM na přední vidlici, konkrétně 
pro použití 180mm kotouče na 
vidlici s PM úchyty pro 160mm 
standard. Adaptér s hmotností 
39 gramů má vlastní šrouby pro 
montáž brzdového třmenu, pro 
montáž na vidlici počítá se stá-
vajícími, k nimž má přibalenou 
pouze dvojici podložek. 

Montáž je velice jednoduchá, 
šrouby pro uchycení do vidlice 
nemají v těle adaptéru takové 
zahloubení, jako třeba v ori-
ginálu Shimano, ale přesazení 
spodního úchytu je dostatečně 
vysoké, takže se třmen nedotýká hlavy šroubu. Pokud 
bychom chtěli nasadit 203mm kotouč, v nabídce je 
stejný adaptér s rozměry i pro tento standard, případně 
to lze vyřešit delšími šrouby a kloubovými podložkami. 
Zpracování adaptéru je trochu tužší než v případě od-

lehčovaných adaptérů s maximálním vybráním materi-
álu ve středové spojovací části, ale tady jde především 
o barvu. 

Ačkoliv výrobce ofi ciálně označuje odstín za červený 
elox, v reálu je to spíš lehce růžovofi alový nádech, takže 

pro dámský bike, kde hodláme navýšit účinek přední 
brzdy, je to ideální doplněk. Pokud k tomu přidáme 
některý z barevně vyvedených kotoučů A2Z s odlehčo-
vacími otvory ve tvaru srdce, výsledek bude dokonalý.

(už)

Růžový Sting


