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Ročník XVI.
Ce na 12 Kč

Konstruktéři kanadské značky Rocky Mountain si dali 
záležet a postavili zajímavý stroj Slayer SXC, který 
by se dal charakterizovat slovem aristokrat. Design, 
funkce a bohužel i cena jsou na té nejvyšší úrovni. Pro 
běžného smrtelníka je toto kolo díky ceně 125 tisíc asi 
hůře dosažitelné. 

➨ Pokračování na str. 5

Rocky Mountain je legenda mezi 
freeridery a podobné úspěchy 
slaví i na poli závodního XC. 

Model Slayer SXC je však něco docela 
jiného. S plným odpružením (160 mm 
vpředu a 152 mm vzadu) a trojpřevod-
níkem je v hierarchii značky označován 
jako all mountain. 

Srdce stroje
Rám dostal do vínku formované trub-

ky slitiny hliníku řady 7005 a zadní stav-
ba horní vzpěry z karbonu. Na rámu je 
jasně vidět smysl pro detail a dotažení 
estetiky. Prohnutá horní trubka nebo fré-
zované části přepákování to jen potvr-
zují. Přední část působí velice vzdušně 
a jednodušše. Trubky jsou rozšířeny do 
hranatého profilu a tvoří už zhruba 7 cm 
před hlavou pevný monoblok. Hlavová 
trubka je odfrézovaná a materiál na 
zpevnění zůstal jen při krajích u misek 
hlavového složení.

Nejvíce pozornosti si však zaslouží 
zadní část. Sedlová trubka je dlouhá asi 
dvacet centimetrů a na spodní rámovou 

Slayer SXC 70Slayer SXC 70Slayer SXC 70Slayer SXC 70

trubku navazuje pomocí frézovaného 
dílu. Ten má dvě funkce – jednak drží 
čep přepákování a zároveň jím prochází 
tlumič Fox. 

Středové pouzdro je navařeno v sa-
mostatném bloku spolu s hlavním če-
pem zadní stavby a trnem pro montáž 
přesmykače typu Top Swing. 

Kyvka zadní stavby je vyrobena z ma-
sivních trubek spojených s frézovanou 
podkovou a mohutnými patkami. Nutno 
podotknout, že řetězové vzpěry jsou ne-
souměrné a čep přepákování je až za 
osou zadního kola. Tedy klasický jedno-
čep, zato s nízko položeným tlumičem 
pro lepší citlivost. Vrchní ramena vyrobi-
li v Rocky Mountain z karbonu v kombi-
naci s kovaným duralem. To vytváří do-
jem exkluzivity. Na tlumič působí malé, 
výrazně odfrézované vahadélko. 

Trochu obavy jsme měli z menší tu-
hosti zadní stavby. Přece jen vrchní 
a spodní ramena nejsou tak rozevřena. 
Tato obava se však nakonec nepotvrdi-
la. Tuhost celku je excelentní.

Co to je ale ona nízká hmotnost, 
kde vlastně leží její hranice? Na 
to se dá velice těžko odpovědět, 

vždy záleží na určení a dovednostech 
konkrétního stroje. Zatímco dvanácti-
kilový full je rozhodně lehkým, u spor-
tovního hardtailu taková hmotnost není 
nijak oslnivá. Samozřejmě se dají po-
stavit extrémně lehká kola, v nejednom 
případě to však bude na úkor funkce či 
spolehlivosti. Odlehčovat tedy ano, ale 
s rozumem!

V posledních letech je hon za gramo-
vou redukcí velice zřetelný, zásluhu na 
tom mají především použité materiály 
a nové možnosti jejich zpracování. Trh 
spotřebitele-cyklistu vyloženě motivu-
je v požadavcích na co nejlehčí kolo. 
Zatímco před deseti patnácti lety vážil 
kvalitní XC bike s pevným rámem ko-
lem jedenácti až dvanácti kilogramů, 
a to někdy i bez předního odpružení, 
v současnosti se mohou shodnou 
hmotností pochlubit některé celood-
pružené stroje se zdvihy 100 až 120 
milimetrů.

➨ Pokračování na str. 2

Odlehčování kola, pro 
jednoho absolutní 
zbytečnost, pro jiného 
téměř návyková záležitost. 
Lehké kolo má samozřejmě 
velké opodstatnění, 
nejenže nabídne dobrou 
akceleraci, ale především 
oddálí únavu samotného 
jezdce. Ať už patříte mezi 
hltače kilometrů, nebo jste 
spíš cyklistou-výletníkem, 
v obou případech nízkou 
hmotnost kola oceníte.

Gramové šílenstvíGramové šílenství

Rocky MountainRocky Mountain

PŘEHLED

KOTOUČOVÝCH

BRZD
čtěte na str. 15 –18
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➨ Pokračování ze str. 1

Nejenže tato současná kola nabídnou 
nesrovnatelně vyšší míru pohodlí a lepší 
terénní dovednosti, ale jsou vybavena 
kotoučovými brzdami, devítikolečkem 
a řadou dalších vymožeností. Nejlepší 
celoodpružená XC kola pokořila vá-
hovou hranici deseti kilogramů, u kva-
litních hardtailů je taková hmotnost už 
pomalu standardem.

Stejná je situace i u silničních kol. 
Když přibližně před deseti lety začali vý-
robci v případě samostatného rámu ata-
kovat hranici jednoho kilogramu, zdálo 
se to neuvěřitelné a mnozí z nás o ži-
votnosti či pevnosti takových kol dost 
pochybovali. Dnes je kilová hmotnost 
kvalitního karbonového rámu docela 
běžná a některé high-endové značky 
mají své topmodely dokonce o dost 
lehčí. Špičkové silniční závodní stroje 
váží často jen něco málo přes šest ki-
logramů, což se ještě nedávno mohlo 
u plně funkčního kola zdát utopií.

Hon za co nejnižší hmotností se samo-
zřejmě týká i veškerých komponentů, od 
pružení přes přední a zadní kolo až po 
díly řazení či brzd. Nadměrný úbytek ma-
teriálu nebo jeho nevhodné zpracování 
se však v minulosti konstruktérům již vy-
mstily, ať už poruchovostí, nízkou tuhostí 
či zhoršenou funkcí dílu. V případě rámů 
se problémům nevyhnuly například první 
modely ze slitiny hořčíku. Prvotní nad-
šení z jejich supernízké hmotnosti záhy 
pohřbilo nutné zesílení materiálu, díky 
němuž byl pevný rám z magnézia na-
jednou váhově na úrovni duralu, a to bo-
hužel při podstatně vyšší ceně. Negativa 
spojená s váhovou redukcí se nevyhnula 
ani odpruženým vidlicím. Kdysi váhově 
revoluční Rock Shox SID první generace, 
vážící jen málo přes jeden kilogram, se 
nakonec svou tuhostí ukázal jako pod-
průměrný. A tak se v mnoha případech 
začala namísto redukce materiálu zesilo-
vat konstrukce. Zatímco jsou rámy kol 
ve většině případů lehčí a lehčí, často 
při zachování jejich tuhosti, v případě 
pružení zůstává váha v posledních le-
tech do jisté míry podobná, ovšem při 
současném zpevnění konstrukce či 
zvyšování zdvihů.

Podobnou situaci ale prožil i nástup 
karbonu. Řada výrobců v minulos-
ti představila hodně lehké karbono-

vé rámy, které vedle nízké hmotnosti 
uchvátily i slušným jízdním komfortem. 
Po stránce tuhosti byly ale často nevy-
hovující, zvlášť pro závodní nasazení. 
V posledních letech se výrobci očividně 
poučili. Zatímco dříve bylo jejich sna-
hou nabídnout karbon, a to v některých 
případech jen proto, aby byl tento „mo-
derní“ materiál na trhu i s jejich logem, 
současná situace je pro spotřebitele 
podstatně příznivější. Poslední gene-
race karbonových rámů už nehra-
jí pouze na efekt, nízkou hmotnost 
a pohodlí, ale mnohem více řeší zmi-
ňovanou tuhost a dokonalý přenos 
síly, odpovídající špičkovému závod-
nímu materiálu. Nesrovnatelně více se 
pracuje s promyšlenou profilací trubek, 
a především s optimální skladbou vrs-
tev či směrovou orientací karbonových 
vláken. O příchodu nanotechnologie ani 
nemluvě.

Ale vraťme se k samotné hmotnosti, 
ta je pro mnohé cyklisty do jisté míry al-
fou a omegou výběru kola. Velice lehké 
kolo s sebou může nést mnohá nega-
tiva, ať už ve vztahu k životnosti mate-
riálu, jízdnímu stylu či třeba tělesným 
proporcím uživatele-cyklisty. Ve kterých 
případech má cenu odlehčovat a jakým 
způsobem? A kde se naopak vyplatí 
hmotnost raději neřešit a více se sou-
středit na životnost dílu, případně na je-
ho funkci? Tak na tyto otázky se pokusí-
me odpovědět v následujících řádcích.

Lehký rám ano, ale…
Rám je základem kola, vybrat lehký 

typ je samozřejmě již od začátku výho-
dou. Kupujete-li kolo, rozhodně je lepší 
volit model s co nejkvalitnějším rámem 
a třeba trochu slevit u osazení. To totiž 
při běžném opotřebení stárne rychleji 
než rám, takže je pravděpodobné, že 
jej z části postupně stejně vyměníte. 
A výměna již opotřebovaných kompo-
nentů za kvalitnější rozhodně bolí méně 
než výměna nepoškozeného rámu za 
luxusnější.

V praxi se vyplatí, když sáhnete 
klidně po základním modelu konkrét-
ní série, která využívá kvalitní rám. 
Přestože toto kolo třeba bude mít 
„pouze“ sadu Shimano Deore, fakt, 
že shodný rám nabízí tentýž výrobce 
osazený i ikstéčkem, svědčí většinou 
o jeho kvalitách. Berte to tak, že ráfky 

a pláště byste po ojetí stejně měnili, stej-
ně tak opotřebené díly řazení či nevhod-
né sedlo. Vylepšovat postupně osazení 
kola je navíc radostí a alespoň si vaše 
okolí nebude muset tolik lámat hlavu 
s tím, co vám dát k Vánocům. Například 
lehký značkový představec nebude pe-
něženku potenciálního dárce bolet tolik 
jako nový rám. Pouze je potřeba psát 
pravidelně Ježíškovi.

Co je ale ono „lehký“, kde leží hranice 
pro určení tohoto pojmu. Přesně to sa-
mozřejmě nelze určit, je nutné vycházet 
z nabídky trhu, tedy z porovnání s další-
mi produkty. To, co bylo ještě před pár 
lety považováno za superlehkou špičku, 
dnes může váhově patřit k průměru. 
Následné údaje jsou tedy spíše orien-
tační, než aby mohly sloužit k jakémusi 
rozškatulkování.

Za nízkou hmotnost se u silniční-
ho rámu, karbonového či duralového, 
dá považovat hodnota 1100 až 1400 
gramů, špička je dnes u karbonových 
verzí okolo jednoho kilogramu a ní-
že. V případě bikového pevného rámu 
nejsou hmotnostní parametry výrazně 
odlišné, přívlastek „lehký“ si obecně 

zaslouží rámy vážící pod 1700 gramů. 
Špičkové závodní MTB rámy, nejčastěji 
karbonové, se váhově pohybují okolo 
dvanácti set gramů. Vše je zde ale ovliv-
něno určením, použitým materiálem 
i cenou. Takže abychom mohli něco 
označit jako lehké, je nutné to vztáhnout 
nejen ke konkurenci, ale především ke 
konkrétní kategorii. Za lehký je možné 
označit necelé dva kilogramy vážící pev-
ný rám určený na enduro, zatímco ve 
třídě závodních cross-country kol bude 
tato hodnota nadmíru vysoká. Ovšem 
pokud koupíte za tři a půl tisíce korun 
XC rám vážící dvě kila, ve své cenové 
kategorii bude patřit k průměru a visač-
ku „těžký“ si rozhodně nezaslouží.

Z dalších materiálů je z hlediska níz-
ké hmotnosti celkem zajímavý i titan, 
jeho hlavní výhody ale leží trochu jinde. 
Plusem titanu je především jeho pruž-

nost a vysoká životnost. Přestože ani 
prasklý titanový rám či sedlovka nejsou 
něčím úplně výjimečným, stává se to 
spíš zřídka. Výhodou titanu je v přípa-
dě sedlovky nebo rámu hlavně nabí-
zený komfort, váhově je tento mate-
riál ale většinou srovnatelný s kva-
litním duralem. Hmotnost titanového 
rámu okolo 1500 gramů je běžná, takže 
k odlehčování je třeba karbon často 
vhodnější. Vyšší či těžší jezdci mohou 
být také v některých případech nespo-
kojeni s tuhostí titanového rámu.

Ocel volí v případě rámu většinou ti, 
kdo se chtějí odlišit od davu. Kvalitní 
ocelový rám však dnes, díky převážně 
malosériové výrobě, není ničím vylože-
ně levným. Pokud se má navíc dostat na 
přijatelnou hmotnost, stěny jeho trubek 

budou velice tenké, a tudíž ani životnost 
a tuhost nebudou bůhvíjaké. Ocel je si-
ce stále jednou z možností, ale určitě 
ne pro gramhoniče.

V případě odpružených rámů pro 
cross-country lze za dobrou označit 
hmotnost okolo dvou a půl až tří kilogra-
mů, včetně tlumiče. Špička je už dnes 
ale váhově výrazně níž.

Vyložená kouzla se samozřejmě dají 
dělat s karbonem. Ten umožňuje nejen 
libovolně vytvarovat konkrétní partie rá-
mu, ale především vrstvit materiál podle 
potřeby a stejně tak pracovat s orientací 
vláken. Takže i při požadované tuhosti 
lze docílit velice nízké váhy. Dva kilogra-
my vážící vzadu odpružený karbonový 
rám již není ničím výjimečným. Pokud 
vám někdo bude tvrdit, že celoodpruže-

ný bike je zbytečně těžký, pak vězte, že 
toto tvrzení již dávno neplatí. Půl kila až 
kilo navíc při jízdě ani nepocítíte, a ná-
růst pohodlí bude přitom obrovský.

Rizika nízké hmotnosti 
rámu?

V případě rámu může extrémně nízká 
hmotnost znamenat určité limity. Vedle 
již zmiňované tuhosti, která bývá patrná 
především ve větších velikostech rámů 
či pod těžšími jezdci, to může být i určitá 
křehkost. Jestliže stěny trubek svou ma-
sou připomínají spíš plechovku od koly, 
znamená to jisté omezení. Například 
u karbonového bikového rámu může 
být nebezpečím pouhý letící kámen. 
Ten může poškodit strukturu a pevnost 
materiálu a následně se bude snižo-
vat míra pevnosti v okolí poškozeného 
místa. Rovněž v případě pádu či nárazu 
je superlehký rám výrazně rizikovější 
z pohledu jeho životnosti. I když třeba 
po nárazu při zběžném prozkoumání 
vypadá zcela netknutý, klidně v sobě 
může ukrývat poškození, které o sobě 
dá vědět až postupem času. Rizikem 
může být i taková banalita, jako pře-
voz kola ve střešním nosiči na autě. 

Je-li kolo upínáno za spodní trubku, 
při použití nadměrné síly hrozí zbor-
cení její stěny. Vyhráno však nemusí 
být ani u nosiče, do něhož se kolo upí-
ná za patky přední vidlice. Při průjezdu 
zatáčkou působí na kolo taková odstře-
divá síla, že v případě lehké karbonové 
vidlice může rovněž dojít k poškození 
materiálu.

Všeobecně platí, že superlehký ma-
teriál si mohou bez problémů dovolit 
lehčí jedinci a jezdci menších postav. 
Těžší či vyšší cyklisté, a hlavně pak ti 
s drsnějším jízdním stylem, mají situaci 
složitější, neboť si musí vytipovat rám, 
který je vedle přijatelné hmotnosti také 
nadprůměrně tuhý a trvanlivý. Jestliže 
jste se rozhodli pro zakoupení hodně 
lehkého rámu či jiného „gramhonící-
ho“ dílu kola, rozhodně nesmíte šetřit. 
Nízká cena i hmotnost by měly být 
signálem, že asi něco není v pořádku. 
Má-li být lehký díl maximálně kvalitní, 
musí projít testováním a nákladným 
vývojem, který si často mohou dovolit 
jen větší výrobci. Pokud se rozhodne-
te snižovat hmotnost kola, pak pouze 
značkově!

Začněte koly
Přestože se může zdát, že hlavní je 

nízká hmotnost rámu, není to tak úplně 
pravda. V případě rámu je zásadní pře-
devším jeho kvalita (z níž by měla logicky 
plynout i nízká váha), dobrá tuhost 

V případě karbonového rámu je 
možné pracovat i s řadou detailů, 
například s integrovanou opěrkou 
pro bowden.

Kupujete-li kolo, rozhodně je lepší 
volit model s co nejkvalitnějším 
rámem a třeba trochu slevit 
z osazení.

Někdy není zcela jasné, zda bylo cílem konstruktérů se odlišit, nebo dosáhnout 
nízké hmotnosti. Občas se nedá na takové kolo ani koukat…

Takováto „nic nevážící“ podsedlová 
objímka již spadá do kategorie 
TUNING. Jestliže ale často 
manipulujete se sedlovkou, na 
podobná superlehká provedení 
raději zapomeňte.

Kombinace materiálů umožňuje 
konstruktérům vymýšlet zajímavé 
variace na téma „rám“. Všimněte 
si také sestavy duralových válečků 
nahrazujících klasické bowdeny.

Zpracování titanu není úplně 
jednoduché, řezání patek vodním 
paprskem však umožňuje i realizaci 
téměř uměleckých děl. Estetika 
s nízkou hmotností se nejednou 
vzájemně prolínají.

V případě klik 
může být použití 
karbonu trochu 
diskutabilní. 
Rozhodně 
sáhněte po 
značkovém 
produktu, 
u něhož máte 
jistotu, že 
prošel pečlivým 
vývojem, 
a hlavně tvrdým 
testováním před 
uvedením na trh.

Takhle vysoký 
karbonový ráfek je 
vhodný na časovku. 
Nejběžnější modely 
zapletených kol 
s karbonovými ráfky 
mají výšku profilu okolo 
40 až 50 milimetrů. 
Přínos takového 
aerodynamického 
provedení je ale pouze 
ve vyšších rychlostech. 
Pokud vám záleží 
hlavně na hmotnosti, 
raději volte nižší profil 
ráfku.

U většiny lehkých 
komponentů je 
nutné dodržovat 
výrobcem 
předepsané 
utahovací momenty, 
jinak by mohlo 
dojít k destrukci 
materiálu.

➨➨
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a správná geometrie, ale odlehčovat 

začněte u kol. Jejich obvodová hmotnost 
je tím, co ovlivňuje akceleraci. A pokud 
budete mít vedle sebe dva stejně těžké 
biky, z nichž jeden bude mít o něco lehčí 
rám a ten druhý pro změnu kola, s nej-
větší pravděpodobností se vám pojede 
lépe, tedy lehčeji, na tom druhém.

Kola jsou tedy tím, co zásadně ovliv-
ňuje projev vašeho stroje, a je proto dů-
ležitější klást důraz na jejich kvalitu než 
se snažit snížit celkovou váhu výměnou 
představce, sedlovky a řady dalších dí-
lů. Odlehčování můžete začít od ráfků 
a plášťů, ty jsou totiž oním setrvační-
kem, jenž musíte neustále roztáčet.

Důležité je si uvědomit, jako ostatně 
u všech dílů, jak moc budou kola za-
těžována. Budou-li pro silniční kolo či 
cross-country, není nutná tak vysoká 
odolnost, jako když si budete chtít s ko-
ly tu a tam užít nějaký ten terénní skok. 
Stejně tak při váze jezdce do osmdesáti 
kilogramů je na kola kladeno nesrov-
natelně menší zatížení, než když vážíte 
přes metrák. Zatímco v prvním případě 
bude po stránce tuhosti jistě více než 
dostatečný nějaký lehký a kvalitní zaple-
tený set, v druhém případě bude jisto-
tou zaplést co nejpevnější ráfek alespoň 
dvaatřiceti dráty síly dva milimetry, a to 
pokud možno s klasickým trojím kříže-
ním. Nejlehčí MTB ráfky pro cross-
country se váhově pohybují okolo 
hodnoty 400 gramů. Těžší jezdec ale 
může mít s takovým ráfkem problémy 

například v oblasti uchycení drátů. 
Jestliže už vám jeden ráfek kolem otvo-
rů pro niple popraskal, určitě bude při 
jeho výměně vhodné zvolit odolnější 
verzi. Výhodou je z tohoto pohledu na-
příklad kalíškování, tedy vložky spojující 
obě stěny ráfku.

U plášťů je sice nízká hmotnost velice 
důležitá, ale ani zde nesmí být na úkor 
životnosti. Zvolit optimální kompromis 
však bývá možné pouze na základě 
předchozích zkušeností, tedy pokusů 
a omylů. V současnosti však bývá do-
statečná odolnost proti defektům výrob-
ci řešena i u hodně lehkých plášťů. Na 
trhu je ale stále řada typů plášťů, které 

nejsou z hlediska životnosti ideální vol-
bou. Váží-li bikový plášť jen lehce přes 
tři sta gramů, výborně se hodí na vý-
stavní exempláře kol zavěšené na digi-
tální váze, ale určitě to nebude to pravé 
do náročnějšího terénu či na dlouhou 
trať závodu. Dostatečně odolné biko-
vé pláště vhodné na běžné použití se 
hmotnostně většinou pohybují okolo 
pěti set gramů, v případě silničních 
nejčastěji něco málo přes dvě stě 
gramů. Zde je důležité si také uvědomit, 
že je rozdíl mezi běžným hobby cyklis-
tou a závodníkem, který materiál dostá-
vá. Takže životnost pláště by neměla být 
na úkor jeho hmotnosti.

Odlehčit kola je možné také insta-
lací superlehkých duší. Jejich velice 
tenká stěna však může být nejen ná-
chylnější na defekt, ale také s sebou 

někdy nese pozvolnou ztrátu tlaku, 
a tedy nutnost častějšího dofukování. 
Snižování hmotnosti se příliš nevypla-
tí ani u pásků pod duši. Jejich menší 
pevnost může mít za následek proříz-
nutí duše o otvor v ráfku či o konec 
drátu. Zajímavou novinku však ne-
dávno představilo Shimano. Namísto 
klasické pásky nainstalovalo plastové 
záslepky pouze do samotných otvorů, 
čímž se údajně podařilo zredukovat 
hmotnost u předního a zadního kola 
dohromady o čtyřicet gramů.

Líbí se mi karbon! Chci ho!
Výraznější rozšíření karbonu ukázalo 

možnosti tohoto materiálu. Skutečně se 

s ním dají dělat téměř zázraky. Ne vždy 
ale musí být použití karbonu jednoznač-
ně výhodou. Touha po karbonu všude, 
kde je to na kole vůbec možné, může 
být i chybou.

Kde tedy má karbon smysl? V prvé řa-
dě je nutné znovu oddělit kvalitní karbon 
od dílů, jejichž jedinou „výhodou“ je kar-
bonový vzhled. Nejlépe se asi tento roz-
díl dá ukázat na klikách, což je extrémně 
zatěžovaný komponent, u něhož je tu-
host zásadní. Značky jako Campagnolo, 
FSA či Truvativ si mohou v tomto přípa-
dě karbon dovolit, jejich kliky jsou nejen 
lehké, ale zároveň velice tuhé při záběru. 
Na trhu je však řada provedení, zpravi-
dla od méně známých „výrobců“, jejichž 
kliky v pevnostních parametrech značně 
pokulhávají. Takové kliky sází na prostý 
fakt, že se karbon lidem líbí. Ale ani hod-
ně lehká duralová provedení nemusí být 
výhodou, v minulosti byla na trhu celá 
řada vyloženě měkkých klik z duralu. 
Současné standardy, duté konstrukce 
a jednodílné spojení klik s osou však ta-
kové superlehké modely zcela vytlačily, 
všichni již pochopili, že je zde tuhost nej-
důležitější. 

Podobné je to i se zapletenými ko-
ly. Jestliže zvažujete koupi silničního 

modelu s vysokými karbonovými ráfky, 
buďto sáhněte po opravdu kvalitním 
značkovém zapleteném setu, nebo 
raději na karbon zapomeňte. Vysoký 
profil karbonového ráfku sice většinou 
znamená dokonalou aerodynamiku 
spojenou s nízkou hmotností, zásadní je 
však u kol především tuhost při záběru 
a celková pevnost konstrukce. Pokud se 
navíc budete s takovými koly pohybovat 
v hodně kopcovitém terénu, budete je 
s sebou tahat úplně zbytečně. Jejich 
výhody vyniknou až ve vyšších rychlos-
tech. V případě celokarbonového ráfku 
je navíc třeba počítat i s nutností použití 
speciálních brzdových špalků. V mnoha 
případech není brzdný výkon ani pak 
ideální. Takže na pohled velice atraktiv-
ní silniční kola s vysokými karbonový-
mi ráfky s sebou nesou řadu specifik, 
na něž je nutné při výběru pamatovat. 
Nevýhodou může být i podstatně ná-
kladnější oprava v případě zničení ráfku. 
Jestliže chcete postavit co nejlehčí kolo, 
pravděpodobně dáte přednost ráfkům 
s nižším profilem.

Má-li být lehký díl maximálně 
kvalitní, musí projít testováním 
a nákladným vývojem, který si často 
mohou dovolit jen větší výrobci. 
Pokud se rozhodnete snižovat 
hmotnost kola, pak pouze značkově!

➨➨

Krásně vyfrézované 
superlehké komponenty 
z duralu jakoby v té 
záplavě uhlíkových vláken 
byly něčím výjimečným. 
Karbon skutečně není 
jedinou možností jak 
odlehčit kolo.

Aby mohl být ráfek lehký a zároveň 
pevný, o to se stará nejen použitý 
materiál, ale především jeho 
konstrukce. Na řezu vidíte žebra, 
která výrazně zpevňují vertikální 
odolnost ráfku.

Pokud bude někdy v budoucnu 
psáno v učebnicích o době 
karbonové, pak by tam neměla 
chybět tato fotka. Ještě by to chtělo 
karbonový řetěz!

Takovýto náboj si dovolíme 
označit za extrém, z karbonu jsou 
i příruby, do nichž jsou zalepeny 
rovněž karbonové ploché „dráty“. 
Také provedení rychloupínáku 
prozrazuje, že zde šla praktičnost 
před nízkou hmotností tak trochu 
stranou.

Použití karbonu v případě nábojů však 
nemusí vůbec znamenat sníženou 
odolnost, pokud je tento materiál použit 
pouze mezi přírubami. Tuhost těla 
náboje pak může být plně srovnatelná 
s celoduralovým provedením. Duralový 
či titanový plášť ořechu se pomalu 
stává standardem i u střední třídy 
komponentů.

➨ Dokončení na str. 4

„Garážová“ značka AX 
Lightness se specializuje 
na podobné libůstky, její 
komponenty se často 
objevují na různých 
výstavních superlehkých 
konceptech. Rozum ale 
jakoby říkal, že se kola na 
koukání v lecčem odlišují 
od kol na ježdění…

Odlehčovat ano, 
ale takhle rozhodně 
ne! Když při brzdění 
promáčknete páku až 
k řídítkům, asi je někde 
něco špatně…

Trend v odlehčování rámových 
setů s sebou přinesl i integrované 
sedlovky. S jemným doladěním 
výšky posedu si pak různí výrobci 
poradí po svém, třeba i pomocí 
závitu.
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➨ Dokončení ze str. 3

Gramové šílenstvíGramové šílenstvíS použitím karbonu souvisí logicky 
i vyšší křehkost, to se však týká su-
perlehkých dílů všeobecně. V mnoha 
případech je nutné dodržovat přede-
psané utahovací momenty, jinak by 
mohlo dojít k destrukci materiálu. 
Taková promáčknutá stěna karbonové 
sedlovky není nijak vzácným jevem. 
I přesto však je karbon, samozřejmě za 
předpokladu dokonalého zpracování, 
u sedlovky či řídítek většinou přínosem, 
ať už se jedná o vyšší komfort, nízkou 
hmotnost, či anatomický tvar. Existují 
ale i takové díly, které se svým zjevem 
tváří jako velice lehké a ve finále je opak 
pravdou. Příkladem mohou být třeba ro-
hy, tedy nástavce MTB řídítek. V mnoha 

případech se modely kombinující kar-
bonovou úchopovou část a duralovou 
objímku dostanou váhově výš, než kolik 
váží lehké duralové provedení. Krátké 
duralové rohy váží v páru zpravidla ko-
lem sta gramů, v případě „luxusnějších“ 
karbonových verzí, ovšem stále cenově 
dostupných, to může být klidně i o pa-
desát gramů více. U celokarbonových 
konstrukcí je někdy nevýhodou i již 
zmiňovaná křehkost, rohy jsou totiž při 
pádu často vystaveny silnému nára-
zu. Pak je na každém jedinci, čemu dá 
přednost.

U představců není karbon rovněž zá-
rukou nízké hmotnosti. Cenově dostup-
nější modely z části používající karbon 
bývají mnohdy paradoxně o nemálo 
těžší než kvalitní duralová provedení. 
I zde tedy platí pravidlo, že pokud má 
mít karbon skutečně přínos, pak je nut-
né si dost připlatit. Lehké duralové XC 
či silniční představce váží kolem 120 
gramů, takže v případě touhy po od-
lehčování není nutné za každou cenu 
sahat po karbonu.

Stále častěji výrobci používají také 
kombinaci duralu s karbonem, nejčas-
těji u řídítek, představců a sedlovek. 
V takových případech je díl vyroben 
z duralu s velice tenkou stěnou a násled-
ně je doplněn o karbonové opláštění. 
Touto kombinací se často podaří dosáh-
nout příznivější ceny, velice dobré tuhos-
ti dílu a zároveň karbonového vzhledu, 
hmotnostně však tyto komponenty patří 
většinou k průměru. V případě sedlov-
ky kombinující dural s karbonovým 
pláštěm nelze očekávat tak vysokou 
schopnost pohlcování otřesů, jakou 
nabízí kvalitní celokarbonové prove-
dení. Na druhou stranu, určitou výho-
dou je v těchto případech o něco menší 

křehkost dílu. S technologií kombinující 
dural s karbonovým vnějším pláštěm je 
možné se výjimečně setkat dokonce 
i u rámů, příkladem může být italská 
značka Carraro.

Samostatnou kapitolou jsou sedla. 
Zde řeší gramy opravdu pouze váhoví 
maniaci. Přijít o veškerý komfort jen 
proto, aby bylo kolo lehké, je absolut-
ním nesmyslem. Přesto se mezi námi 
najde celá řada takových jedinců. Takže 
v prvé řadě řešit tvar, vybrat tedy vhodný 
model. Pak už je možné volit konkrétní 
variantu, například ocelové, titanové či 
karbonové ližiny. Ale i zde s sebou nese 
nízká váha určité omezení. Například na 
horské kolo určitě nebude ideální vol-
bou superlehké sedlo s karbonovými 
vzpěrami…

Měniče, brzdy a jiná 
cingrlátka

V případě přehazovaček či přesmy-
kačů určitě nebude chybou jít po co nej-
nižší hmotnosti. Sice to znamená volit tu 
nejvyšší sadu od jednotlivých výrobců, 
ale z hlediska funkce bude vše bezpro-
blémové. Rok od roku se sady odlehčují 
při současném rozšiřování čepů měni-
čů a zlepšování funkce (alespoň větši-
nou…), takže problémy s tuhostí dílů 
zde rozhodně nebudou.

O něco složitější situace je s brzdami. 
V případě některých hodně lehkých 

kotoučovek je nutné si uvědomit, že 
jsou určeny na cross-country, takže 
se musí počítat s průměrným brzd-
ným účinkem. U silničních kol může 
být volba nejlehčího modelu, zpravidla 
od nějakého malosériového výrobce, 
spíše chybou. Rozhodně je lepší sáh-
nout po osvědčeném produktu než volit 
třeba karbonové čelisti od méně známé 
značky. Odlehčování u brzd také není 
tím pravým místem a pružnost ramen 
čelistí při silném stisku páky není nic 
příjemného.

Váhová redukce je samozřejmě mož-

ná i u dalších dílů kola. Zde je ale opět 
nutné zvážit možné nedostatky hodně 
lehkého dílu. V případě hlavového slo-
žení, jehož spodní ložisko je dost namá-
háno a v případě horského kola je navíc 
vystaveno vnikání nečistot, je opět lepší 
preferovat dlouhou životnost. Totéž pla-
tí třeba u nábojů, některé hodně lehké 
modely mohou mít problémy s utěsně-
ním ložisek či s životností ořechu. I zde 

se vyplatí sáhnout po vyloženě znač-
kovém produktu. Totéž platí v případě 
pedálů.

Na kole jsou ale i díly, jejichž maximál-
ní odlehčení s sebou nenese žádná rizi-
ka. To se týká například vymezovacích 
kroužků pod představcem. Nejenže zde 
karbon nepředstavuje žádné nebezpe-
čí, ale v poslední době se objevilo pro-
vedení s výrazně vybranou vnitřní částí. 
A vezmete-li vrtačku a podložky ještě 
zboku provrtáte, ani pak jejich funkci 
nenarušíte.

Nebezpečným místem k odlehčování 
nemusí být ani řetěz. Použití děravých 
vnějších článků nebo dutých čepů vět-
šinou neznamená výraznější snížení ži-
votnosti, neboť vytahování řetězu je vět-
šinou způsobeno vymačkáním či zbrou-
šením materiálu, tedy vznikem vůle mezi 
jednotlivými články. V případě převodní-
ků a pastorků se ale odlehčování často 
promítne do snížené životnosti. S tím se 
výrazně potýkaly některé bikové sady 
Shimano, především předchozí gene-

race Deore XT a XTR. Stejně tak kaze-
ty, zčásti využívající duralové pastorky, 
rozhodně nebyly vzorem trvanlivosti. 
Důležitá je životnost ozubení, v případě 
unašeče pastorků již není odlehčování 
většinou nijak nebezpečné.

Pro další díly by se spíš hodilo ozna-
čení „tuning“. Patří sem třeba lehké 
podsedlové objímky, případně namísto 
klasických bowdenů instalované sesta-

vy duralových válečků v atraktivní ba-
revné anodizaci. I těmito maličkostmi 
se dá snižovat hmotnost, patří ale až na 
úplný konec cyklu odlehčování. Je to už 
jen jakási třešnička na dortu. Do tuningu 
kola lze zahrnout třeba i lehké košíky na 
láhev. U těch je ale nutná obezřetnost, 
neboť nízká hmotnost zde může zna-
menat málo pevnou konstrukci. Dvacet 
gramů dolů rozhodně nestojí za cenu 
ztráty lahve při závodě.

Variant pro odlehčování kola je sku-
tečně celá řada a vlastně není díl, u ně-
hož by se nedalo pár gramů nějak ubrat. 
Přestože se mnohdy jedná skutečně jen 
o pár gramů, v součtu bývá váhová re-
dukce kola nemalá. Rozhodně ale za-
pomeňte na vrtačku či pilník a domácí 
odlehčování, to by se vám mohlo krutě 
vymstít. V případě touhy po dosažení 
hodně nízké hmotnosti kola je však 
nutné počítat s tím, že se každý gram 
téměř vyvažuje zlatem. Špičkové díly 

prostě něco stojí a je potřeba promys-
let, zda se ona nemalá investice vy-
platí. A když už utratíte tolik peněz za to, 
aby bylo vaše kolo lehčí, nezapomeňte 
si také ostříhat nehty, ostrouhat suchou 
kůži na chodidlech, vysmrkat se, dojít si 
na záchod a k holiči. Fajnšmekři toužící 
po maximálním odlehčení mohou také 
prodat vždy jeden z párových orgánů…

Jan Kadečka

Dalšímu odlehčování se nově 
nevyhnuly ani vymezovací 
karbonové kroužky pod představec. 
Maximální úbytek materiálu zde ale 
není na úkor funkce, na rozdíl od 
řady jiných dílů kola.

Karbonový vzhled dílů je natolik 
žádaný, že se objevují i jeho 
napodobeniny, jako například potisk 
hliníkového košíku na fotografii. 
V případě košíku ale dejte hlavně 
přednost pevnému uchycení lahve 
než supernízké hmotnosti.

Dural s karbonovým opláštěním, 
tato kombinace materiálů je 
populární především u sedlovek, 
řídítek či představců. Za příznivou 
cenu většinou nabídne vysokou 
pevnost, přijatelnou hmotnost, 
a především tolik žádaný karbonový 
vzhled.

Maximálně odlehčit se dá všechno, 
třeba i zámek sedlovky. V případě 
výrazného zablácení však musí 
přijít ke slovu zubní kartáček, 
jinak z „děravého“ zámku bahno 
nedostanete.

Superlehká konstrukce s sebou 
často nese řadu specifik. 
Například pro karbonový sloupek 
přední vidlice není možné použít 
klasického ocelového ježka. Na 
jeho obvyklé místo musí přijít 
speciální rozpěrný díl, jenž je šetrný 
k povrchu vnitřku trubky a lépe 
rozloží tlak.

Karbonová skořápka 
sedla bez běžného 
polstrování je spíš 
záležitostí pro 
gramové maniaky. 
Pokud se ale 
výrobci podaří nalézt 
optimální tvar skeletu, 
nemusí být absence 
polstrování neúnosná. 
Máte-li ale rádi 
pohodlí, na podobné 
typy sedel zapomeňte.

Hustilku také vozíte 
na kole, případně 
v kapse dresu či 
v batohu, takže 
nízká hmotnost 
je i zde důležitá. 
A s karbonovým 
modelem uděláte 
tolik parády, že 
budete každou 
chvíli předstírat 
defekt, jen abyste 
se mohli pochlubit.

Váží-li bikový plášť jen lehce přes 
tři sta gramů, výborně se hodí na 
výstavní exempláře kol zavěšené na 
digitální váze, ale určitě to nebude 
to pravé do náročnějšího terénu či na 
dlouhou trať závodu.
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Od hlavy až k patě!přes konečky prstů

Oblečeme vás!

Ještě větší výběr na stejné adreseOtevřeli jsme pro vás nový „BUTIK“

www.sterba-kola.cz
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www.pearlizumi.cz

Cyklistická a bì�ecká obuv
Doplòky a textil v nejvyšší kvalitì

LISSPORT, Nový Svìt 350, 512 46 Harrachov
e-mail: info@lissport.cz, tel. 481 311 820

Komponenty – nečekaně 
čekané

U některých kol přichází v úvahu je-
diná možná kombinace komponentů, 
jakoby ani jiná možnost neexistovala. 
Jednou z takových značek je právě 
Rocky Mountain. Značky Race Face 
a Fox prostě ke kultu javorových listů 
patří.

A tak tu najdeme kompletní odpruže-
ní od lišáků v podání tlumiče DHX 4.0 
Air a vidlice 36 Talas R s pevnou osou. 
Vidlice má možnost seřizování zdvihu 
v hodnotách 100, 130 a 160 mm. Stačí 
otočit modrou páčkou na levé straně 
korunky a je to. Tlumič má nastavitel-
ný systém ProPedal, vzduchový doraz 
a samozřejmě tvrdost chodu tlakem 
vzduchu i rychlost odskoku. Race Face 
tradičně přispěl kompletním řízením, 
sedlovkou a klikami z řad Deus XC 
a Atlas X-Type. Řazení, přehazovačku, 
řetěz a kazetu dodal americký Sram, 
Shimano pak přispělo přesmykačem 
ze sady LX a trochu nečekaně zad-
ním nábojem XT pro kotouč se šesti 
dírami. Zato přední náboj si Rocky 
Mountain vyrobil sám. Designově velmi 
zdařilá kombinace duralového skeletu 

a karbonové výplně je záměrně urče-
na pro 20mm osu. Tím se dostáváme 
ke kolům, které dotváří ráfky Mavic 
X 717 disc a pláště WTB Exiwolf 2,3. 
O zastavení se bezpečně postarají Avid 
Juicy 7 na 185mm kotoučích.

Jedeme…
Do tlumiče jsme natlakovali 250 psi, 

vidlice má kolem 100 psi. Při prvním se-
známení s kolem se projeví velmi krátký 
posed s těžištěm dost posunutým nad 
zadní kolo. To je dost dobře znát v prv-
ním kamenitém výjezdu, kde si přední 
kolo i přes výborně tvarovaná široká 
řídítka žije vlastním životem. Po snížení 
zdvihu na 130 mm se řízení stává klid-

nějším. Cesta se dál zvedá, což vybízí 
k dalšímu snížení zdvihu vidlice až na 
minimum. Ale to už je za hranicí ideální-
ho posedu. V tu chvíli má jezdec pocit, 
že šlape za sebe a na kole spíš leží. 

Kamenitý výjezd střídá hrubší asfalt 
po rovině. Zde se zadní stavba chová 
vcelku kultivovaně, tlumič se pohybuje 
jen v řádu milimetrů. To je důkaz kvalit-
ní funkce systému Pro Pedal, kdy stačí 
na tlumiči otočit modrou páčkou o 180° 
a tlumič je rázem méně citlivý na pod-
něty od jezdce. Rázy od kol však jsou 
stále dostatečně tlumeny, což je vidět 
v dalším výjezdu po kořenech. Tam, kde 
je jindy nutné pracovat s těžištěm, stačí 
na Slayeru sedět a jet jako tank. Výjezd 
je možný do takové míry, jakou šikov-
ností člověk oplývá. Vysoko položený 
představec však mají na svědomí vy-
mezovací podložky, které stačí vyjmout 
a posed doladit k obrazu svému. 

Ačkoliv Slayer není kolo primárně 
určené do výjezdů, rozhodně se jim 
nebrání a díky hmotnosti 14 kg není 
náročnější stoupání problémem. Navíc 
v rozbitém terénu oceníme jízdní kom-
fort, kdy odpružení jezdci pomáhá se 
převalit přes větší překážky. Není tedy 
třeba tolik kličkovat a hledat si svou sto-
pu, stačí si držet tempo a Slayer si cestu 
proklestí sám. 

Při prvním sjezdu okamži-
tě vracíme zdvih na 160 mm 
vpředu a vzadu vypínáme pro-
pedal. Dojmy jsou výborné, 
při těchto zdvizích se ani není 
čemu divit. To kolo je prostě 
žehlička, houba, která vycu-
cá veškeré nerovnosti na tra-
ti. I opravdu velké padáky zvládáme 
„s prstem v nose“. Menší problém nám 
zpočátku působil odraz ke skoku, neboť 
hluboký zdvih zadní stavby nám odra-
zovou hranu pohltil. Ale to vyřešilo indi-
viduální nastavení tlaků v komorách tlu-
miče, který se celkově jeví jako měkčí. 
Celkově nám však geometrie a funkce 
zadní stavby ve sjezdu sedla. V rychlém 
sjezdu je kolo i přes kratší rám přesně 
na pomezí stability a točivosti, čím rych-
leji se jede, tím větší radost z jízdy tento 
létající koberec jezdci přináší. Stačí du-
pat a dupat, odpružení zobe nerovnosti 
jako na běžícím pásu. Díky dostatečně 
širokým řídítkům je okamžitá změna 
směru velmi snadná, vidlice 36 Talas 
se díky přepracované kompresi tolik 
nepouští pod bržděním do zdvihu a jez-
dec má dostatečnou oporu i v brzdách 
Juicy. Ty hodně pomůžou i v zavřených 
vracečkách, kdy se se Slayerem dá 
snadno proplétat zatáčkami či si přibrz-
dit si do smyku. Díky příznivé hmotnosti 
kola není ani problém si přibrzdit v za-
táčce na předním kole a odhodit zadek 
do boku, čímž se jezdec lépe srovná 
do směru jízdy. Při projetí odvodňovací 
strouhy či nájezdu na ostrý kámen nebo 

vystouplý kořen není důvod, aby odpru-
žení tahalo za pedály, neboť čep zadní 
stavby je na úrovni malého převodní-
ku těsně nad středovým pouzdrem. 
Stejně tak vliv brždění na chod zadní 
stavby mají konstruktéři z RM vychytán 
prakticky k dokonalosti, o čemž jste se 
mohli přesvědčit v čísle 5/2008 v článku 
Geometrie odpružených rámů.

Jediný zanedbatelný problém vidíme 
při jízdě za mokra a v blátě v menší uni-
verzalitě zvolených plášťů WTB Exiwolf 
2,3", které v těchto podmínkách hůře 
zabírají a kolo ztrácí na trakci. Ideální 
pro ně bude suchá trať bez bláta, ale při 
ježdění terénem odpovídajícím schop-
nostem kola se nedá spoléhat na to, že 
bude všude sucho. Vyměnit pláště pod-
le podmínek je však to nejmenší. 

Jak si stojí
Za své peníze dostaneme opravdu 

plnohodnotný stroj, schopný zvládat 
i ty nejtěžší situace. Spíš než limity kola 
však budou překážkou schopnosti jezd-
ce. Slayer SXC 70 prostě nezapře svůj 
původ a náležitě si za to nechá zaplatit. 
Zážitky, které s ním prožijete, za to však 
určitě stojí. 

 Velikost    18"
a Úhel hla vy     68°
b Úhel sed lo vé trub ky    73°
C Horní rámová trubka   591 mm
D Délka sedlové trubky   457 mm
E Délka zadní stavby   437 mm
F Rozvor  1126 mm
G Hlavová trubka   120 mm

Technická specifikace:
Materiál rámu:  FORM™ Al 7005 Taperwall 

+ Carbon
Přední vidlice:  FOX 36 TALAS R
Zadní tlumič:  FOX DHX AIR 4.0
Řidítka:  RACE FACE DEUS XC
Představec:  RACE FACE ATLAS RISER
Brzdy:  AVID JUICY 5
Řazení:  SRAM X9
Přehazovačka:  SRAM X9
Přesmykovač:  SHIMANO LX
Kliky:  RACE FACE ATLAS X-TYPE
Pedály:  CRANKBROTHERS CANDY 
Náboje:  SHIMANO XT / 20 MM CARBON
Pastorky:  SRAM 970
Ráfky:  MAVIC XM317 
Pneumatiky:  IRC MIBRO 2.25
Sedlovka:  RACE FACE DEUS XC 
Sedlo:  WTB Pure V
Cena:  125 300 Kč
Váha:  14,2 kg

vyvážená geometrie, citlivost 
odpružení, ovladatelnost zanášení plášťů v blátě

➨ Dokončení ze str. 1

Slayer SXC 70Slayer SXC 70Slayer SXC 70Slayer SXC 70Rocky MountainRocky Mountain
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Vibram© je svûtov˘m lídrem ve v˘voji a v˘robû podve‰ví pro pouÏití v extrém-

a stanovily nov˘ standard ve funkãnosti a odolnosti u cyklistick˘ch treter.
ních  sportech. Na‰e 3 vibramové pode‰ve jsou první v cyklistickém odvûtví 

MX165
sportovní MTB / koÏen˘ svr‰ek /

Vibram® pode‰ev / 2.399 Kã

MX90
turistické MTB / koÏen˘ svr‰ek / 

síÈovina / 1.699 Kã

I/O SDL
syntetická kÛÏe TeKtile™ /

Vibram® pode‰ev / 1.999 Kã

/ V˘hradní dovozce pro âR a SR: Aspire Sports s.r.o. / Karásek 11, 621 00 Brno /
/ tel.: 532 199 540 / e-mail: aspire@aspire.cz / www.bikecentrum.cz /

Padne jako u‰itá.

MX235C
závodní MTB / koÏen˘ svr‰ek /
karbonová mezipode‰ev / 3.999 Kã

I/O 3
dámské MTB, spinning / koÏen˘ 

svr‰ek / Vibram® pode‰ev / 1.999 Kã

ASP-inz-Lake-Cykloservis-A.indd 1 28.1.2008 14:38:17

Třída sportovních biků, s typem 
Ferrara na vrcholu nabídky, již 
během minulých let prošla vý-

vojem a současné geometrie i kon-
strukční prvky rámu by asi bylo škoda 
měnit. Nadále zde zůstává typická ši-
roká monostay zadní stavba a hydro-
formně tvarované trubky předního troj-
úhelníku. Stejně tak i v letošní sezoně 
je sportovní třída biků Dema vybavena 
vidlicemi Rock Shox a díly Ritchey. 
Nejvyšší typ Ferrara s novou sadou 
Deore XT a přehazovačkou XTR nadá-
le věří v řazení Dual Control, v případě 
typů Auron a Deor je pak možný výběr 
mezi rapidfirem či dualy a také mezi 
kotoučovými brzdami či klasickými 
véčky. Kotoučová verze aurona nově 
využívá přehazovačku Deore XT tech-
nologie Shadow.

V případě dámských XC biků Asti 
Lady a Raveo Lady se opět změnily 
především barevné kombinace, cha-
rakteristické a nepřehlédnutelné profi-
lace rámů zůstaly zachovány.

Rozšíření se však dočkala kolekce 
dirtových kol. K původnímu modelu 

Dema  pro  letošní  rok

aneb víra 
v osvědčené

Slovenská značka Dema 
v případě letošní kolekce 
zapracovala především 
na designech, jinak se 
držela převážně svých již 
osvědčených modelů.

Nerro přibyly typy Maniago a Bore. 
Trojice kol pro drsné ježdění je posta-
vena na duralovém rámu s extrémním 
čtyřhranným profilem spodní trubky. 
Jeho charakteristickými znaky jsou 
dole předsazená sedlová trubka a plo-

chá výztuha ve spoji horní 
a spodní trubky. Nechybí 
také masivní můstek me-
zi řetězovou a sedlovou 
vzpěrou na levé straně 
zadní stavby. Nejvyšší typ 
Nerro s vidlicí RST Launch 
T8 využívá mechanické 
kotoučovky Hayes a vodicí 
kladky řetězu nad a pod 
převodníkem.

Nejvyšší třídu krosových 
kol Dema i nadále zastupu-
jí modely Ardea a Esperia. 
Úplnou novinkou je však 
dámská verze Esperia 
Lady, která se vyznačuje 
zkrácenou geometrií rámu 
ze slitiny 6061 D.B. a vy-
dařenou bledě modrou 
metalízou. S tou ostatně 
koresponduje i pohodl-
né dámské sedlo či gripy. 
Dámy tento kvalitní spor-

tovní kros s osazením Deore LX jistě 
uvítají, neboť na trhu ještě není v této 
oblasti nabídka zrovna široká.

Silniční modely i nadále zastupují 
dva typy, Ventto a Alvitto. První jme-
novaný je postaven na ostře řezaném 
rámu s proměnnou profilací trubek, 
model Alvitto zase využívá zajímavě 
tvarovanou zadní stavbu s monostay 
konstrukcí. Po designové stránce je 
nepřehlédnutelný i jediný fitness mo-
del Fineo, jehož základní lesklá čer-
ná je doplněna o žlutou grafiku, s níž 
skvěle ladí žluté pláště, či shodná bar-
va použitá na sedle a gripech.

Jako ideální městské kolo se je-
ví model Toano, který by mohl být 

vhodným vybavením například pro 
messengry. Jedná se o bike se spor-
tovním duralovým rámem a vidlicí RST 
Capa T8. Je vybaven sedmirychlost-
ním řazením v zadním náboji Shimano 
Nexus. Díky jedinému převodníku by-
lo možné použít i kryt řetězu, z čehož 
pramení také menší nároky na údržbu. 
Obutí nabízí téměř hladký dezén pro 
co nejlepší odvalování, zajímavostí je 
použití atraktivního párového výpletu.

A zmínku si jistě zaslouží i dětská 
kola, a to díky šíři jejich nabídky a pře-
devším pak kvůli mimořádně zdařilým 
designům. Použitá grafika s barevný-
mi motýly či rybičkami děti rozhodně 
nadchne. (kad)

Ferrara Esperia Lady

Maniago

Nerro Drobec GT
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www.postovnisporitelnaMTB.cz

Maratony jsou pro vás krátké sprinty, máte chuť zkusit něco nového? 

Zkuste 24hodinové závody!
Závodit můžete v kategoriích jednotlivci, dvojice nebo čtyřčlenné týmy.

14.–15. 6. i4wifi 24hours MTB (Liberec – rekreaãní areál Vesec)
Známý 24hodinový závod s neopakovatelnou atmosférou, který stál na počátku všeho – první
ročník závodu se v Liberci jel už v roce 1995!

12.–13. 7. Vala‰ská 24 (Bystfiiãka)
„I amatérský biker dokáže zajet na profesionální úrovni“, to je heslo pořadatelů z Bystřičky.
I oni mají s pořádáním čtyřiadvacítek několikaletou zkušenost.

26.–27. 7. Giant Berounská 24 (Beroun)
Novinka od pořadatelů známého Giant Berounského BikeMaratonu – Michal Dalecký a jeho tým ve 
24hodinové akci!

30.–31. 8. Blackburn Jistebnická 24 (Jistebnice – Cunkov)
Mistrovství âR ve 24hodinovce
Jistebničtí cyklistikou a závody žijí – letos se svou účastí na novém 24hodinovém seriálu 
neváhali ani minutu! 

Profesionální cyklistická svûtla Blackburn – DEMO stan na kaÏdém závodû!

Ceny na jednotliv˘ch závodech za více neÏ 280 000 Kã

Prize Money 65 000 Kã + poukázky na nákup zboÏí 160 000 Kã 

Celkové vyhlá‰ení série v kategoriích jednotlivci, dvojice a ãtyfiãlenné t˘my

Finálová tombola – ceny za 50 000 Kã

Partnerem seriálu je www.progresscycle.cz

Celokarbonový košík Author ACP-91 sází 
na jednoduchost konstrukce, z níž vy-
plývá i velice nízká hmotnost 24 gramů. 

Jednodílné provedení, kdy z nosníku přímo vy-
chází bočnice svírající stěnu lahve, nabízí dobrou 
odolnost a především částečnou pružnost. Ve 
spodní části jistí lahev klasická zarážka vycháze-
jící z nosníku. Nahoře jakýkoli pojistný zobáček 
chybí a jeho funkce je nahrazena výraznějším 
stažením bočnic. To společně s jejich dostateč-
nou plochou drží lahev spolehlivě na svém místě. 
Ačkoli některé košíky postrádající horní zarážku 
mívají problémy s pevným uchycením lahve a vý-
robci to občas řeší například instalací jakýchsi 
gumových břitů, model Author ACP-91 po této 
stránce rozhodně problémy nemá. 

Košík jsme prověřili na silni-
ci i v náročnějším terénu a lahev 
jsme z něho neztratili ani jednou. 
Superlehké provedení tohoto koší-
ku tak není vykoupeno jeho zhor-
šenou funkcí. Jediným negativem 
může být menší šetrnost k lahvi 
samotné, tedy k její stěně. Zvlášť 
v případě zablácení či zaprášení se 
manipulace s lahví po čase podepí-
še na jejím vzhledu. Postupné odření 
lahve je ale běžné u většiny modelů 
košíků. Cyklistické lahve jsou zkrátka 
spotřebním zbožím, takže se s tím vět-
šina uživatelů pravděpodobně smíří. 
Při montáži je dobré brát zřetel na od-

povídající utažení šroubků. 
Jestliže budou utaženy 
nadměrně, může hrozit 
nevratné poškození, 
a tedy i znehodnocení 
košíku. V případě kar-
bonu a superlehkých 
komponentů ale toto 
pravidlo platí všeobec-
ně.

Cena košíku Author 
ACP-91 je od 799 korun.

(kad)

Lehký a spolehlivý

w
w
w
.is
os
ta
r.c
om

Silniční zapletená kola Camapgnolo 
Zonda jsou onou zlatou střední cestou, 
kdy za přijatelnou cenu uživatel získá 

kvalitní komponent. Pro Campagnolo je ty-
pické, že se technologie postupně posunují 
z prestižních sad na ty nižší a platí to i v přípa-
dě kol této značky. Model Zonda za 12  460 ko-
run totiž nabízí vlastnosti, s nimiž jsme se mohli 
ještě nedávno setkat pouze u vyloženě závod-
ně orientovaných zapletených setů. Po kon-
strukční stránce toho mají zondy celkem dost 
společného s typem Fulcrum Racing 3. Oba 
modely, vznikající pod taktovkou Campagnola, 
budou i letos hodně velkou konkurencí fran-
couzskému Mavicu, konkrétně jeho modelu 
Ksyrium Elite.

Typickým znakem kol Campagnolo Zonda 
je charakteristický zadní výplet pojmenovaný 
G3. Ten je ostatně typický pro většinu zaplete-
ných setů Campagnolo. Zatímco vpředu je po-
užit klasický radiální výplet s pouhými šestnácti 
dráty, vzadu je použit svazkový výplet. Ten je 
v ráfku uchycen vždy po třech drátech. Na levé 
straně je jich jen sedm s radiálním uspořádá-
ním, u kazety je jich přesně dvojnásobek, tedy 
čtrnáct, navíc s dvojím křížením. Výplet G3 má 
za úkol lépe rozložit tlak na ráfek a především 
vyrovnat napětí drátů na pravé a levé straně. 
Svazkové napletení má však i další pozitivum, 
a sice při nezměněné tuhosti kola lépe zpraco-
vávat otřesy od vozovky.

Ráfky s vyšším profilem mají pro co nejniž-
ší obvodovou hmotnost kol ubraný materiál 
mezi jednotlivými dráty. V místě usazení niplů 
je však síla stěny dostatečně dimenzovaná. 
Řešení, s nímž kdysi přišel Mavic u modelu 
Ksyrium SSC SL, používá v současnosti stále 
větší procento výrobců. Šířka ráfku je 20 mm, 
výška je však u obou kol rozdílná. Přední rá-
fek má výšku profilu 24 mm, zadní je v průřezu 
o 4 mm vyšší. Ráfky postrádají otvory ve vnější 
stěně, takže se obejdou bez pásky pod duši. 
V případě nutnosti výměny niplu to však zna-
mená nepříliš jednoduchou operaci s magne-
tem, s jehož pomocí se podaří nový nipl dostat 
na své místo.

Campagnolo ZondaCampagnolo Zonda
Ploché nerezové dráty jsou zapleteny do 

nábojů na průmyslových ložiscích. Tělo obou 
nábojů je tvarově celkově jednodušší a spí-
še než mnohdy designově atraktivní atypické 
konstrukce preferuje maximální pevnost přírub 
pro uchycení drátů. Vymezení vůle mezi osou 
a ložisky se provádí velice jednoduše, a to jedi-
ným imbusovým klíčem. Plášť ořechu zadního 
náboje je samozřejmě z duralu, ostatně jako 
u všech současných kol značky. Použité rych-
loupínáky využívají páčku složenou ze dvou zr-
cadlově tvarovaných dílců. Manipulace s nimi 
je jednoduchá a upínací síla zcela dostačující.

Hmotnost předního kola je 675 gramů, zad-
ní váží 935 gramů, a to s ořechem Campagnolo 
nebo Shimano. V nabídce jsou kola Zonda 
jak v testovaném celočerném provedení, tak 
i s matně stříbrnou povrchovou úpravou.

Zonda v praxi
Kola Campagnolo Zonda jsme otestovali 

opravdu důkladně, na jednom z redakčních kol 
jsou již od loňského léta a v nedávné době se 
nám do ruky dostal druhý pár, namontovaný na 
testovaném kole Šírer 702 Carbon. Redakční 
zondy mají na kontě asi pět tisíc kilometrů, 
a to zcela bez problémů. Přibližně po třech 
tisících kilometrech potřebovaly lehce dotáh-
nout výplet a mírně docentrovat zadní kolo, což 
považujeme za standardní údržbu. Jinak jsme 
na kola po stránce servisu nesáhli. Neprojevily 
se žádné tendence k povolování výpletu či 
k náchylnosti na rozhození. Konstrukce kol je 
maximálně spolehlivá. Velice spokojeni jsme 
byli i s pevností ráfků. Po nechtěném projetí 
hlubokého výmolu s ostrými hranami, při němž 
došlo k defektu procvaknutím duše, jsme až na 
lehce poškozenou černou povrchovou úpravu 
nenalezli jedinou známku poškození. A to už 
hlavou běžely myšlenky o nutné objednávce 
nového ráfku…

Po stránce jízdních vlastností nemáme ke 
kolům připomínku. Hmotnost páru 1610 gra-
mů je téměř o sto gramů nižší, než nabízí kon-
kurenční kola Ksyrium Elite od Mavicu. To se 
podepsalo na velice dobré akceleraci, která je 

podtržena nadprůměrnou torzní tuhos-
tí kol. Při použití pouhých sedmi drátů 
na levé straně zadního kola se taková 
pevnost výpletu zdá být neuvěřitel-
ná a vypovídá o skvělé tuhosti ráfku. 
Ani při vyloženě silové jízdě ze sedla 
do kopce není znatelné vychylování ráfku do 
strany a totéž platí ve spurtu. Špatně na tom 
však nejsou kola ani po stránce aerodynamiky, 
ploché dráty a o něco vyšší profil ráfku jsou ne-
sporně výhodou.

Co se týče komfortu jízdy, patentovaný vý-
plet G3 u zadního kola má rozhodně smysl. 
I když po stránce vzhledu může někomu vadit 
odlišné zapletení obou kol, svazkově uchycené 
dráty přece jen zadnímu ráfku dovolují určité 
vertikální vychýlení. Nekompromisní tvrdost 
však není vlastní ani přednímu kolu, takže si 
model Campagnolo Zonda dovolíme označit 
za hodně vydařenou kombinaci tuhosti, přimě-
řeného komfortu a celkem nízké hmotnosti.

(kad)

poměr tuhost/hmotnost, odolnost 
ráfku

nenalezli jsme

nízká hmotnost, pevné sevření 
lahve

méně šetrný k povrchu lahve
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1 990 Kc
 2 599 Sk

Sweep R™

2 790 Kc
 3 499 Sk

Ghisallo™ Alchera™

1 290 Kc
 1 599 Sk

CZ | 241 771 181-2 | info@progresscycle.cz | www.progresscycle.cz     SK | 048/414 36 23-4 | info@progresscycle.sk
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I VY MŮŽETE VYHRÁT I VY MŮŽETE VYHRÁT 
SVŮJ VYSNĚNÝ ZÁVODSVŮJ VYSNĚNÝ ZÁVOD

w w w . i n t e r s p o r t . c z

Nabídka platná od 15. 5. 2008 do 15. 6. 2008 nebo do vyprodání zásob. Barevné odstíny se mohou lišit. Za chyby vzniklé v tisku neručíme.

HORSKÉ KOLO SIGMA 26“ 
Vstup do světa horských kol Genesis, vysoce kvalitní detaily jako 

pevný hliníkový rám s integrovaným stojánkem jsou zde samozřejmostí. 

Rám: Alu 6061 bi-axial; vidlice: Suntour XCT m. Preload 80 mm; Highlights: 

Shimano Altus 24-převodů; Shimano Revoshift. 6.999,-6.999,-
místo 9.799,místo 9.799,--

Objevte svobodu!

Bike_Sigma_132x193_Servis.indd 1 21.03.2008 10:56:56 Uhr

nejjednodušší odpověď je obvykle ta správná
je velmi složité vytvořit něco jednoduchého. když je to uděláno správně, řešení se zdá být zřejmé. crankbrothers 
má za sebou 13 let vývoje. díky koncentraci na kvalitu produktů a jejich přitažlivé provedení se stala jednou 
z nejvýznamnějších mezi výrobci komponentů. zanícení pro cyklistiku i pro design pomáhá tvořit výrobky, které 
boří dosud platné konvence. při navrhování novinek není inspirací stávající výrobek a snaha vyrobit jej lehčí 
nebo jednodušší. tvorba výrobku začíná vždy od začátku. díky nepřetržitému vývoji jsou navrhovány výrobky, 
které jsou překvapivě jednoduché. jejich výroba je jednoduchá. jejich používání je jednoduché. jejich údržba je 
jednoduchá. prostě tak lépe fungují.

katalog progress cycle 2008 si objednejte zdarma na info@progresscycle.cz
cz  /  241 771 181-2  /  www.progresscycle.cz     sk  /  048/414 36 23-4
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GENERÁLNÍ PARTNER
Spolupořadatel Author 

maraton tour 2008

Cykloservis-krivky.indd 1 27.3.2008 8:12:58

 Velikost     17"
a Úhel hla vy     71°
b Úhel sed lo vé trub ky    73°
C Horní rámová trubka   551 mm
 Horní trubka vodorovně   575 mm
D Délka sedlové trubky   432 mm
E Délka zadní stavby   425 mm
F Rozvor  1053 mm
G Hlavová trubka   120 mm

Technická specifikace:
Rám:  PELL’S P6 Ultralite Racing 

Tubeset, Tripple Butted, 
Rhombus Biaxial, VFHS

Vidlice: Marzocchi MZ Race
Řazení: Shimano Deore LX
Měnič: Shimano Deore XT
Přesmykač: Shimano Deore LX
Kliky: Truvativ Firex 3.3
Ráfky: Mavic XM 117
Náboje: Shimano Deore
Kola: Mavic XM 117
Kazeta: SRAM PG-950
Řídítka: PELL’S XR6 OV
Brzdy: Shimano BR-M485
Představec: PELL’S X67 OV
Sedlo: PELL’S E-Fly
Sedlovka: PELL’S XR11
Pedály: Shimano SPD 520
Pláště: WTB Exiwolf 1,95
Hmotnost: 12,4 kg
Cena: 29 990 Kč

pohodlnější jízda při zachování 
tuhosti, nízké hmotnosti a efektivního 
přenosu síly

základní vidlice 
a brzdy

Český dravec na poli vývoje a zpracová-
ní kompozitových materiálů, brněnský 
Pell’s, se před delší dobou začal zabý-

vat vývojem tzv. mediumtailu, tedy pevného 
kola s částečným odpružením zadní stavby 
pomocí karbonových vzpěr. Modely X6 a X2 
patří stále do vyšších cenových sfér, ale 
v současnosti se vývoj obdobné technologie 
posunul i do výrazně nižších cenových hladin, 
a tak je možné rám s karbonovou zadní stav-
bou pořídit již v ceně kola pod třicet tisíc. 

Do testu jsme si vybrali zástupce základní 
řady Razzer Carbon Elite, jenž stojí v osazení 
s diskovými brzdami bez desetikoruny třicet 
tisíc, v nabídce je pak ještě levnější verze 
s ráfkovými brzdami. 

Testovaný RAZZER Carbon Elite D je 
osazen poněkud levnějšími komponenty 
než konkurenční stroje v této cenové relaci, 

neboť levnější osazení jezdci umožňuje, aby 
se za přijatelný peníz dostal ke špičkovému 
a také o něco dražšímu rámu. A třeba vidlici či 
brzdy z nižších sfér je pak mnohem jednodušší 
časem vyměnit za lepší, než kdybychom kvůli 
upgradu kola měli kupovat nový rám. To však 
neznamená, že by vidlice Marzocchi MZ Race 
či základní kotoučovky Shimano M485 nefun-
govaly dobře. Ale pro většinu jezdců je prvotní 
váha, kterou například vidlice R7, SID či F100 
nebo brzdy Marta, Stroker, Juicy Ultimate, pří-
padně ORO významně sníží. Navíc jsou v na-
bídce ještě dva vyšší modely s lepší výbavou 
Race a X.9, takže se dá rovnou pořídit kolo se 
špičkovým osazením bez kompromisů. 

Lehkost, tuhost, pohodlí
V katalogu značky najdeme několik rámů, 

přičemž řada Razzer je určena pro svižnou 
a výkonnostní jízdu. Rámy určené pro závodní 
XC je možné pořídit v celoduralové verzi, nebo 
právě se zadní stavbou z karbonu. Geometrie 
rámů je středně dlouhá, takže u velikosti 17 
naměříme vodorovnou délku horní rámové 
trubky 570 mm a rozvor 1060 mm, což kolu 
v terénu dodá slušnou ovladatelnost, neboť 
s kratším kolem se manévruje lépe než s dlou-
hým. Pro XC klasické úhly hlavy 71° a sedlové 
trubky 73,5° pak ještě umocňují ovladatelnost 
kola v terénu a jsou ideálním kompromisem 
pro dobrou stoupavost a slušnou manévrova-
telnost ve sjezdech. Z toho ale také vyplývá, 
že ve vysokých rychlostech nejsou razzery ta-
kové kliďasy jako třeba allmountainové stroje 
s hlavovým úhlem 69°, ale na to není problém 
si zvyknout, protože na XC tratích se více 
cení právě ona manévrovatelnost v kratších 
klikatých pasážích. Jezdec je díky devíticen-
timetrovému představci a sedlovce s dozadu 
vyoseným zámkem usazen zhruba uprostřed 

rámu, nepadá tedy na řídítka ani nešlape příliš 
pod sebe. Prostě je ideálně vyvážen. 

Přední rámový trojúhelník modelů Razzer 
Carbon je vyroben ze slitiny hliníku P6 Ultralite 
Racing Tubeset a hlavní trubky mají proměnli-
vou sílu stěny. Spodní rámová trubka je tvaro-
vána systémem Rhombus Biaxial, kdy nahoře 
u hlavy je zploštěna vertikálně, aby lépe odo-
lávala rázům terénu, zatímco směrem ke stře-
dové spojce se ovalizace mění na horizontál-
ní. To má velký přínos pro boční tuhost rámu 
pod silovým záběrem. Ta je dostatečná i díky 
tomu, že oválný můstek, spojující středovou 
spojku s karbonovou zadní stavbou, je také 
mohutný a horizontálně zploštěný. Na něj ply-
nule navazují karbonové spodní vzpěry, mo-
delované technologií VFHS Carbon tak, aby 
ve svém středu byly plošší než na koncích. 
Stejným postupem jsou vytvarovány i horní 
vzpěry, takže v těchto užších místech mohou 
vzpěry částečně pružit a pochytávat drob-
né nerovnosti. Ještě je třeba podotknout, že 
trojrozměrné patky jsou opět z duralu. Horní 
vzpěry jsou v místě monostaye opět rozšířeny 
do plochého můstku. 

Vyrážíme
O tom, že testovací kola nešetříme, se bu-

dete moci přesvědčit ve článku Naše kopce, 
kde naleznete popis velmi náročného sjezdu, 
kterým si Razzer prošel. Nejprve jsme však 
na vrchol 881 metrů vysokého Královeckého 
Špičáku museli vyjet. Místy je sklon kopce tak 
strmý, že jezdec doslova dře na nejlehčí pře-
vody a skoro přepadává na záda. Ještě že je 
předek tak nízko a dá se na řídítka nalehnout, 
a zatížit tak přední kolo. V takovéto pozici 
však nelze bláhově čekat, že zadní stav-
ba bude lepit pneumatiku k povrchu, jako 
tomu je u celoodpružených kol. Razzer se 
chová stejně jako kterýkoli jiný hardtail, od-
lehčená zadní stavba nízkorychlostní rázy 
nijak nezahlazuje a na kamenech či koře-
nech také nadskakuje. 

Změnu však lze pocítit v rychlé jízdě po 
lesní cestě poseté kamením, kdy je již jistý 
nárůst komfortu cítit. V tuto chvíli jsme měli 
v zadním kole nahuštěn tradiční tlak 40 PSI, 
který hustíme do většiny pevných kol. Přínos 
pseudoodpružení je citelný a rozhodně bude 
výhodou po dlouhém závodě či celodenní 
vyjížďce, protože během dejme tomu stokilo-
metrového maratonu dokáže pohltit nezane-
dbatelné množství rázů, které by pevný rám 
servíroval přímo do jezdce. 

A tak jsme zpátky u tvrzení, které razíme 
stále dokola – je mnohem důležitější pořídit 
pořádný rám, na němž můžeme měnit kom-
ponenty, než při výběru hledět na nejlepší 
přehazovačku, a přitom nekoukat na tuhost 
rámu, přenos síly a jeho hmotnost. 

Ve všech těchto parametrech má Pell’s 
Razzer Carbon Elite D od nás jedničku, kolo je 
skvěle ovladatelné, výborně přenáší sílu jezdce 
na dopředný pohyb a nikde se pocitově žádná 
energie neztrácí. Ve výše zmíněném sjezdu, kde 
jsme v hodně prudkém srázu museli brázdit 
koryto plné volně ložených kamenů, mezi nimiž 
se volně povalovaly popadané větve, bylo lepší 
jednu nohu vycvaknout z pedálu a očekávat, 
kdy se nějaká ta větev zakousne do předního 
kola. Bylo velmi příjemné, že kolo díky kratšímu 
rámu umožňuje snadno přesunout zadek za 

sedlo a díky zdařilým brzdám i celkem slušným 
plášťům WTB Exiwolf se dal sjezd zdolat. 

Poté, co jsme si po špatném odbočení za-
jeli 4 km po hladké lesní cestě, nebyl prakticky 
žádný problém se postavit do pedálů a stej-
nou cestou, kde to doteď výborně letělo, se 
rychle vrátit na původní místo. Razzer nezkla-
mal v žádném ohledu a proti svým celodu-
ralovým bratříčkům přinesl o něco větší míru 
pohodlí. Lze to vzdáleně přirovnat ke stavu, 
jako kdybychom měli měkčí pneumatiky, kte-
ré pohltí drobné nerovnosti, a přitom jedeme 
na tvrdých gumách. Srovnatelný s tradičním 
odpružením vzduchovým či pružinovým tlu-
mičem však tento systém není, stále se jedná 
o pevné kolo, které jezdci velké rázy neod-
pustí. Karbon skutečně pouze pohlcuje vibra-
ce, neohýbá se pod nárazy terénu. 

Cena 29 990 Kč a váha 12,4 kg jsou při 
daném osazení zcela v normě, kolo je pl-
ně funkční a použitelné pro běžné ježdění 
i závody, navíc je možné jej následně buď 
odlehčit, či upravit dalšími komponenty, 
jako jsou rohy na řídítka nebo rovnou vlaš-
tovky, kratší či delší představec, karbonová 
sedlovka a podobně. To vše má v sortimentu 
značka Pell´s a její strategií je dát zákazníko-
vi přímo v obchodě možnost si kolo upravit 
k obrazu svému. 

RAZZER Carbon Elite DRAZZER Carbon Elite DRAZZER Carbon Elite DRAZZER Carbon Elite D
PELL’SPELL’S
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Amulet V Max Ultegra

Apache Gila Monster

Galaxy Star

Merida Scultura EVO FLX

Celokarbonový rám nese přepracované uložení středového slo-
žení v duralovém pouzdře s žebrováním. Karbonová vidlice 

je z materiálu Carbon Ultralite UD 30. Osazení je sada Shimano 
Dura-Ace s koly Mavic Ksyrium Premium a plášti Schwalbe Stelvio. 
Doplňky jsou FSA, sedlo Prologo. Velikosti kola jsou XS až XL, ce-
na 125 990 korun. 

Galaxy staví na celokarbonovém rámu s poměrně výraznou 
profilací spodní rámové trubky. Karbon a rozumná cena se 

podepsaly na osazení nižší řadou Centaur italského výrobce 
Campagnolo v kombinaci se zapletenými koly Mavic Aksium Race 
a obutím Dedatre Grinta. Sedlo je značky Velo. Kolo seženete ve 
velikostech 44 až 56 cm za cenu 54 990 korun.

Pinarello Prince Record Šírer 901 Extrem

Značka Šírer nabízí pouze silniční kola a nejlepší model je posta-
ven na karbonovém monocoque rámu s prohnutými sedlovými 

vzpěrami a výraznou profilací. Osazení tvoří Campagnolo Record 
a doplňují ho v nejlevnější variantě kola Khamsin téže značky 
s obutím Hutchinson. Sedlo je San Marco ASPide Titanox. Velikosti 
rámu jsou S, M a L, cena 79 790 korun.

Prince je hned pod dvěma časovkářskými speciály a je z karbo-
nu 50HM1K se specifickým tvarováním Onda sedlových vzpěr 

a přední vidlice. Komponenty jsou Campagnolo Record v kombina-
ci s koly Campagnolo Neutron a plášti Continental. Kliky jsou vlast-
ní M.O.S.T. Tank. Velikosti jsou 44 až 59,5 cm, cena 189 000 korun.

Celokarbonový rám s mírným prohnutím sedlových vzpěr je 
spolu s karbonovou vidlicí s duralovým sloupkem základem 

nejlepší silničky Apache. Komponenty jsou z řady Shimano Dura-
Ace, doplněné o zapletená kola Mavic Ksyrium ES. Obutí nese logo 
Continental, doplňky pak dodala značka Ritchey. Velikosti jsou 54, 
56 a 58 cm, cena 89 990 korun.

Ghost Actinum Pro C Lemond Tete de Course

Základem topmodelu je karbonový rám z materiálu Triomphe 
Ultimate Carbon. Je osazen druhou nejvyšší sadou Sram Force, 

doplněnou o karbonová kola Bontrager Aeolus 5.0 s vysokými ráf-
ky. Pláště, kliky, sedlovka a další doplňky nesou logo koncernové 
značky Bontrager. Velikosti jsou 49 až 61 cm, cena 189 990 korun.

Ghost staví tento model na vlastní slitině 7AC T6 MB v kombinaci 
s přední karbonovou vidlicí Ritchey WCS. Komponenty jsou ze 

sady Shimano Ultegra v kombinaci s klikami FSA SL-K MegaExo. 
Kola jsou Mavic Ksyrium SL s obutím Schwalbe Ultremo. Sedlo je 
Fi’zi:k Arione, doplňky Ritchey. Velikosti kola jsou 50 až 62 cm, cena 
82 290 korun.

Author CA 8800 Bianchi 928 Carbon T-Cube

Ačkoli Bianchi nabízí výše postavené modely, jde buď o časovkář-
ské speciály, nebo lahůdku na titanovém rámu. Tento klasický 

model na karbonovém rámu je osazen sadou Campagnolo Record 
a zapletenými koly Eurus téže značky. Pláště jsou Continental, do-
plňky nesou logo Deda. Dodáván je ve velikostech 49 až 63 cm, 
a to za cenu 171 000 korun.

Celokarbonový rám z materiálu High Modulus Carbon nese leh-
ce prohnuté sedlové vzpěry a zadní ostruhu sedlové trubky. 

Lahůdkou je osazení nejlepší silniční sadou Sram Red, což je letoš-
ní novinka na poli silničních komponentů. Kola jsou Mavic R-SYS, 
pláště Panaracer, doplňky dodal Ritchey. Velikosti jsou 48 až 58 cm, 
cena 119 990 korun.

Stejně jako u nejlepších biků, provází nejlepší silničku opravdu 
pestrý design. Celoduralový rám z materiálu 6061 T-6 Prolight 

je osazen kompletní sadou Shimano Ultegra. Zapletená kola jsou 
Mavic Ksyrium R-SYS, obutí je Vittoria Rubino, doplňky FSA a sed-
lo Fi’zi:k Gobi. Dodávané velikosti jsou 54, 57 cm, cena je 59 999 
korun.

GALERIE KOLGALERIE KOL
Kdo si pečlivě holí nohy, obléká čisťounké 
cyklistické hadříky a ne a ne se v naší 
Galerii dočkat toho svého typu kola, 
konečně se na něj dostalo. Tentokrát 
se podíváme na silniční kola, a to přímo 
na lahůdky, tedy topmodely jednotlivých 
značek. Samozřejmostí je karbon a použití 
těch nejlehčích komponentů. Přesto 
však některé topmodely staví ještě na 
duralových rámech doplněných pouze 
o karbonovou vidlici. Rozdíly v cenách jsou 

tedy značné, byť je podobné komponentové 
osazení v drtivé míře svěřeno nejlepším 
sadám. 
V osazení dominuje takřka shodně 
Campagnolo se Shimanem, ovšem Sram 
silně vystrkuje růžky. Zapletená kola jasně 
vedou Mavic před Campagnolem. Vysoké 
ráfky u některých modelů je předurčují 
spíše na časovku, ovšem vyloženě 
časovkářské speciály jsme nezařazovali, 
takže hurá na silnici. (už)

Cannondale Super Six Ultimate

Topmodel značky je silnou zbraní z karbonu High Modulus. 
Komponenty sází na neokoukanost sady Sram Red, v kombi-

naci se zapletenými karbonovými koly Zipp Zedtech na nábojích 
Zipp 3 Ceramic. Obutí jsou galusky Vittoria Crono EVO, sedlo je 
Fi’zi:k Arione K1. Kolo lze pořídit ve velikostech 48 až 63 cm, cena 
je 332 900 korun.

Ducati Factory 900 XR Felt F1

Materiál tohoto rámu nese název Ultra Hybrid Carbon a jde 
o monokokové provedení, stejně jako u vidlice. Kolo je osaze-

no kompletní sadou Shimano Dura-Ace, kterou doplňují zapletená 
kola Mavic R-SYS s obutím Vittoria Diamante. Sedlo je Selle Italia 
SLR, doplňky nesou logo Ritchey. Velikosti kola jsou 50 až 60 cm, 
cena 146 900 korun.

Nejlepší silnička kultovní motorkářské značky je postavena na 
karbonovém rámu v typicky rudé barvě. Jako správný Ital je 

Ducati postaven na domácí sadě Campagnolo Record se zaplete-
nými koly Eurus. Pláště jsou Hutchinson, sedlo italské San Marco 
Magma, doplňky od Eastonu. Ducati pořídíte ve velikostech 50 až 
61 cm za 179 000 korun.
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BMP-15
WINDRUSH
:: Délka: 230mm
:: 289,- Kč

BMP-17
WINDGUN
:: Délka: 230mm
:: 359,- Kč

BMP-18
WINDGUN
:: Délka: 280mm
:: 379,- Kč

BMP-16
WINDRUSH
:: Délka: 280mm
:: 335.- Kč

ROZPUMPUJ TO!

BBB MINIPUMPY
:: Lehké kompaktní minipumpy vyrobené z hliníkové slitiny 6061 T6.
:: Průměr těla 25 mm pro velkou kapacitu.
:: Snadné pumpování do 100 psi / 7 bar.
:: Kovový píst je zárukou snadného pumpování i na vyšší tlak.
:: Ručka typu T. Pumpujte rychleji a snáz.
:: Unikátní DualHead, dvojitá hlava. Snadno si poradíte s klasickým,        
    moto i galuskovým ventilem. 
:: Krytka dvojité hlavy udržuje pumpu čistou.
:: U modelů BMP-17/18: spolehlivý a přesný in-line manometr.

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

BBB je oficiálním
dodavatel pumpiček 
pro tým
Gewiss-Bianchi MTB.

Pia Sundstedt W
inner V

O
LC

AT 2007

… více na
www.sportarsenal.cz

SPORT ARSENAL s.r.o., Poděbradova 1772, 289 22 Lysá nad Labem 
Tel.: +420 325 551 962, tel./fax: +420 325 553 757

E-mail: sportarsenal@sportarsenal.cz

CYKLISTICKÉ 
OBLEČENÍ
VOLNĚJŠÍ STŘIH
DECENTNÍ DESIGN
NEJMODERNĚJŠÍ 
MATERIÁLY

3 SPORT ARSENAL DRES S KRÁTKÝM
RUKÁVEM PÁNSKÝ/DÁMSKÝ

— dres volného střihu, krátký raglánový rukáv,
límec stojáček, zip do 1/2délky, zadní kapsa
opatřená zipem a reflexními prvky

Materiál:
— COOLMAX–PESh, coolmax 50 %
— PES micro 50 %
— barva černá/žlutá, černá/olivová
— velikosti S, M, L, XL

3 SPORT ARSENAL KRAŤASY –
PÁNSKÉ/DÁMSKÉ

— volné cyklistické kraťasy s pružným pasem,
dvěma bočními kapsami a přední kapsou
s reflexním prvkem. Odepínací funkční spodky
s vložkou.

Materiál:
— kraťasy: Baron – 103 g/m2 – Polyamid 100 %

vnější spodky: Prolen Silte 100 %
vložka: elastická antibakteriální vložka Polyster
100 %

— barva černá
— velikosti S, M, L, XL

3 SPORT ARSENAL BUNDA – SOFTSHELLOVÁ PÁNSKÁ/DÁMSKÁ
— softschellová bunda pro všestranné využití, opatřená vodě a větru odolnou

membránou s vysokou hodnotou prodyšnosti a parapropustnosti od výrobce
Pontetorto,komfortní ploché švy, na zadním díle a rukávu jsou umístěné
kapsy s reflexními prvky.

Materiál:
— Soft Shell – Polyester  84 %

Polyuretane 16 %
— barva černá
— velikosti S, M, L, XL

NOVINKA

3

3

3

www.starcollection.cz

complete
bike care
complete

bike care

Chain Star "normal" - mazivo na řetězy • Chain Star "extrem" - mazivo na řetězy do extrémního prostředí 
Lube Star - mazivo na ložiska a středy • Lube Star "white" - vysokovýkonné mazivo na ložiska a středy 

Lube Star "titan" - mazivo na titanové součásti • Oil Star - olej pro všeobecné mazání
Silicone Star - silikonové mazivo pro mazání chodu vidlic (O-kroužků) • Clean Star - odmaštění řetězů a brzd

Cyklo Star - mycí prostředek na kolo • Cyklo Star "extra pěnivý" - mycí prostředek na kolo
Professional line: Fork Star - tlumičový olej ve verzi 5W, 10W • Brake Star - brzdová kapalina • Hand Cleaner - mycí pasta na ruce

Dodává: Nacházel, s.r.o., Přátelství 681, 104 00 Praha 10, tel: 222 351 140, fax: 222 351 149, e-mail: maziva@nachazel.cz
Dovozca pre SR: Medeia, s.r.o., K cintorínu 51, 010 04  Žilina-Bánová. www.piranha.sk

Krátké volné bikové kalhoty Launch Short 
jsou novinkou v kolekci značky Pearl 
Izumi. Jejich vyloženě civilní vzhled bu-

de tím pravým pro všechny, kteří z jakéhokoli 
důvodu nechtějí jezdit v obepnutém lycrovém 
oblečení. Vnější kalhoty jsou ušity z polyes-
teru s velice nízkou gramáží, v kombinaci 
s vnitřními kalhotami tvořenými elastickou 
síťovinou tak kalhoty Launch Short nabídnou 
dostatečný komfort i v letním horku.

Střih volných vnějších kalhot sahá těsně 
nad kolena. Spodní lem je zcela jednoduchý, 
takže při šlapání nijak nevadí jeho posouvání 
po stehně. Horní zakončení kalhot je vyřeše-
no rovněž jednoduše, a sice vpředu klasic-
kým poklopcem na zip a patentkem, zboku 
pak všitou plochou gumou. Rozepínání 
kalhot usnadňuje poutko s logem výrob-
ce. Jakékoli stahování tkaničkou zde není 
potřeba, kalhoty sedí kolem pasu výborně. 
Optimální je i umístění kapes na zadní stra-
ně stehen. Přesto je v reálu asi bude využí-
vat málokdo, neboť obsah kapes v kontaktu 
se stehny nebývá při jízdě zrovna příjemný. 
Více využita bude nejspíš zadní ležatá kap-
sa, umístěná bezprostředně pod horním le-
mem. Promyšlené je i zapínání kapes pomocí 

Pearl Izumi Launch Short dlouhého suchého zipu, o jehož přítomnosti 
jezdec při šlapání vůbec neví. Z hlediska de-
signu není kalhotám co vytknout, vydařené je 
i velké, a zároveň dostatečně decentní logo 
značky na pravé nohavici.

Vnitřní kalhoty jsou v těch vnějších uchyce-
ny zcela volně, a to pouze na dvou bočních 
poutkách. Díky tomu je usazení na těle velice 
příjemné, neboť vnějším kalhotám je umož-
něn nezávislý pohyb na těch vnitřních, elas-
tických. Ty jsou maximálně prodyšné, a záro-
veň díky pružnosti materiálu a jeho povrchové 
úpravě hodně pohodlné. Horní lem tvoří jed-
noduchá plochá guma, olemování nohavic je 
vybaveno protiskluzovou úpravou. Jedinou 
nevýhodou je trvalé spojení vnějších a vnitř-
ních kalhot, takže praní je možné pouze spo-
lečné. Antibakteriální vložka Pearl Izumi SMT 
je sice rozměrnější a z hlediska propracování 
jednodušší, nabízí ovšem výbornou tvarovou 
přizpůsobivost. Její polstrování je dostačující 
i pro delší výlety, kde zajistí vhodné rozložení 
tlaku mezi sedací partií a sedlem.

Kalhoty Pearl Izumi Launch Short se vyrá-
bějí pouze v námi testovaném černém prove-
dení, jejich cena je 1650 korun.

(kad)

usazení na těle, civilní vzhled, lehké materiály, 
volnější spojení vnějších a vnitřních kalhot

nelze odepnout vnitřní kalhoty 
pro jejich samostatné vyprání

Řada Aktivitude představuje luxusní ver-
zi cyklistického oblečení italské značky 
Biemme. Charakteristická je zde kombina-

ce špičkových materiálů, precizního zpracování 
či nekonvenčních, a zároveň dostatečně decent-
ních designů. Naším testem prošel letní dres 
Biemme ProRace Aktivitude.

Vzhledem k určení dresu nijak nepřekva-
pí jeho užší, vyloženě závodní střih. Tento 
dres je zkrátka určen pro vyšvihané jezdce. 
Přední díl je oproti zadnímu výrazně zkrácen, 
takže se vpředu materiál zbytečně nekrabatí 
a vzadu je ideální přístup no níže posazených 
kapes. Materiál dresu využívá vlákna 3 MAX, 
jejichž schopnosti zaručí nejen výborný odvod 
potu a přebytečného tepla od těla, ale zároveň 
nepostrádá antibakteriální úpravu proti pachům. 
Základní materiál Coolmax s velice nízkou gramá-
ží je v oblasti nad lopatkami, na bočních svislých 
panelech a na rukávcích doplněn o jemnou pruž-
nou síťovinu. Ta ještě zvyšuje celkovou prodyšnost 
dresu a hlavně zlepšuje jeho tvarovou přizpůsobi-
vost tělu. Všechny hlavní švy jsou ploché, čímž je 
díky použití odlišně barevné nitě ještě podtržena 
velice zdařilá grafika. Kombinace různé struktury 
materiálu a několika odstínů se Italům po desig-
nové stránce opravdu vydařila.

Dres je nízkou gramáží materiálu určen přede-
vším do vyšších letních teplot, čemuž odpovídá 
i celorozepínací přední díl. Zip je podložen širším 
pruhem materiálu, takže při zapínání nehrozí ne-
příjemné zatahání za chlupy na hrudi. Límeček je 
celkově užší a výborně obepíná krk. Navíc je vy-
baven „garáží“ pro jezdce zipu, jenž se proto ne-
dostane do kontaktu s pokožkou na krku. Ideální 
je tenké pružné olemování rukávků a především 
spodní lem dresu. Ten nabízí pouze lehkou pruž-

nost, takže nemá tendenci vylézat do pasu. Tomu 
ostatně účinně předchází i jeho protiskluzová 
úprava v podobě silikonového proužku. Trojice 
zadních kapes je dostatečně hluboká, s pruž-
ným horním olemováním. Dvě boční kapsy jsou 

rozměrnější, prostřední úzká je určena k uložení 
mobilního telefonu, kartičky pojišťovny či pe-

něz. Její hloubka je snížena, aby bylo možné 
obsah jednoduše vytáhnout. Nad kapsami 
se nachází svisle orientované reflexní prvky.

Dres Biemme ProRace Aktivitude nabízí 
maximálně propracovaný střih, z něhož vyplývá 

ideální usazení na těle. Kombinace materiálů ještě 
výrazně zvyšuje pohyblivost, což platí i v oblasti 
ramen při předklonu. Výrazný rozdíl mezi délkou 
předního a zadního panelu je rovněž velkým plu-
sem. K funkci materiálu nemáme výhrady, chcete-
li vyloženě letní dres, Biemme ProRace Aktivitude 
je tím pravým.

Cena 1890 korun sice není nejnižší, ale plně 
odpovídá celkovému provedení. Luxusní kolek-
ce značky Biemme je skutečně zpracována do 
nejmenšího detailu. (kad)

střih, kvalita materiálů, celorozepínací provedení nenalezli jsme

Biemme ProRace Aktivitude
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KOLO Z LIDUKOLO Z LIDU

Španělská raketaŠpanělská raketa

Značka BH na českém trhu působí 
do jisté míry exoticky, rozhodně 
však není našinci neznámá. Tento 

španělský výrobce, jehož kola používá 
řada především silničních týmů, se může 
pochlubit dlouhou tradicí. Z těch nejvý-
znamnějších jmenujme Liberty Seguros-
Würth a v letošní sezoně budou sedlat 
kola BH jezdci týmu AG2R Prévoyance. 
Týmový stroj stáje Liberty Seguros, tedy 
model BH Global Concept, je tentokrát 
naším kolem z lidu.

Typ Global Concept se poprvé obje-
vil na trhu v roce 2005 a vzbudil znač-
ný ohlas. Jeho celokarbonový rám 
s výrazným slopingem a velice nízkou 
hmotností působí i dnes, tedy po třech 
letech, velice moderně a může se stále 
postavit po bok nejnovějších konstruk-
cí. Postarala se o to především jeho vý-
razně přesazená sedlová trubka s ma-
ximálně aerodynamickým kapkovým 
průřezem, která byla jakousi předzvěstí 
současného trendu integrovaných sed-
lovek.

Splnění nemalých nároků
Naše Kolo z lidu, jehož majitelem je 

Tomáš Kubát alias „Army“, už má za 
sebou mnoho závodů i tréninkových ki-
lometrů. Přesto je ale „béháčko“ ve vý-
borné kondici a jeho jízdní vlastnosti by 
mu řada současných kol mohla závidět. 
Army se pro koupi tohoto rámu rozhodl 
přibližně před dvěma lety, neboť svou 
slopingovou geometrií a čistě tvaro-
vanou, zcela rovnou vidlicí BH přesně 
splňovalo jeho nároky na funkčnost 
i estetiku. Stejně tak reálná hmotnost 
samotného rámu 1050 gramů patří ke 
špičce a totéž platí i o 340 gramů vážící 
celokarbonové přední vidlici.

Poslední provedení modelu Global 
Concept pro rok 2008 se liší pouze 
v některých detailech, například ve vý-
raznějším profilu nohou přední vidlice 
s jakousi zadní aerodynamickou plout-

vičkou a také využitím nanotechnologie. 
Základní tvar monokokového provedení 
však zůstal zachován. K zajímavým de-
tailům patří dvojice podélných žlábků 
ve středové části horní trubky a mo-
hutně působící partie okolo středového 
pouzdra. V malé velikosti rámu se téměř 
ztrácí miniaturní monostay zadní stavby. 
Řetězové vzpěry mají vyšší profil s po-
dobným průřezem, s jakým se setkáme 
u horní trubky. K libůstkám patří vedení 
lanka k přehazovačce pravou vzpěrou. 
Podsedlové vzpěry působí útle a jejich 
mírný průhyb naznačuje, že vedle tu-
hosti nebyl opomenut ani komfort jízdy.

Dominantním prvkem rámu je však již 
zmiňovaná prodloužená sedlová trubka. 
Zajímavě působí napojení kapkovitého 
průřezu prodlužující části, tedy té nad 
úrovní horní trubky, v kontrastu s klasic-
kým kruhovým průřezem hlavní sedlo-

vé trubky. Koncepce 
samozřejmě vyžaduje 
speciální sedlovku, ur-
čenou přímo k tomuto 
rámu. Je samozřejmě také z karbonu, 
pouze vlepený zámek je duralový. Rám 
logicky vyžaduje i originální podsedlo-
vou objímku, opět s kapkovým půdory-
sem.

Osazení „na míru“
Army si kolo stavěl sám, neboť rám 

zakoupil samostatně. Představa o kom-
ponentové skladbě se však celkem dost 
podobala týmovému vybavení. Ostatně, 
se sadou Shimano Dura-Ace se asi nedá 
udělat chyba. Zatím poslední generace 
dury, jejíž nástupce však již pomalu kle-
pe na dveře, je po funkční i ergonomic-
ké stránce téměř bezchybná. Určitou 
sázkou na jistotu byla i zapletená kola 
Mavic Ksyrium SSC SL, s typickými fré-
zovanými plochami ráfku mezi jednotli-
vými dráty. Někteří jezdci sice u těchto 
kol trochu zápasili s občas praskajícími 
dráty, i přesto se jednalo o skvěle funk-
ční i vypadající kola. Pláště Continental 
GP Attack mají skvělou směs i nízkou 
hmotnost, zdají se být na závodní po uži-
tí naprosto ideální.

Majitel kola se nevyžívá v karbonových 
komponentech, což je na kole na první 
pohled vidět. „Karbofil“ by jistě raději sáhl 
po nejvyšších sadách Campagnola, než 
po Shimanu. V případě řídítek a představ-
ce byla zcela záměrně zvolena duralová 
klasika Deda. Řídítka Newton Shallow 
vynikají příjemně širokou horní úchopo-
vou částí a méně hlubokým obloukem. 

Představec Deda Zero 
100 je nádherně zpraco-
vaným komponentem, 
zajišťujícím v sestavě 
s řídítky Deda skvělou 
tuhost při silovém zábě-
ru ve spurtu. Logo Deda 
má i příjemná omotávka.

V případě sedla se 
vsadilo více na efekt 
a nízkou hmotnost, než 
na komfort. Typ Selle 
Italia SLR s koženým po-

tahem a dutými titanovými ližinami váží 
pouhých 135 gramů, tvarování bočnic 
s celkem ostrými hranami však mnoho 
pohodlí nenabídne.

Jízdní vlastnosti modelu BH Global 
Concept přesně odpovídají určení ko-
la. Celková hmotnost 7,2 kilogramu je 
velice nízká, tuto hodnotu přitom uká-
zala digitální váha bez jakéhokoli od-
strojování kola. Bez pedálů, computeru 
a košíků je to pak 6,9 kilogramu. To se 
samozřejmě projevilo na skvělé akcele-
raci. Tuhost rámu je logicky hodně pod-
pořena jeho malou velikostí, vynikající 
přenos síly však není vykoupen výraz-
nějším nepohodlím. Klasická sedlovka 
s kruhovým průřezem by samozřejmě 
nabídla více komfortu, ale i tak je na 
sestavě sedlová trubka/sedlovka dobře 
vidět a především cítit, jak pruží a pohl-
cuje otřesy. Zadní stavba rámu v tomto 
ohledu také vyloženě nezaostává, byť je 
více zaměřena na tuhost a dobrý přenos 
síly. Zcela rovná přední vidlice s mohut-
nější korunkou a provedení aerodyna-
mické sedlovky vyrovnávají komfort 
vpředu i vzadu na podobnou hodnotu, 
jejíž označení zní „průměr“.

Řízení je velice citlivé, jedná se ostat-
ně o model určený vyloženě pro závod-
níky. Krátký rozvor a stoprocentně zá-
vodní posed dělají z tohoto „béháčka“ 
nekompromisní vybavení. A přesně o to 
majiteli kola šlo.

(kad)
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V našem představování stránek závodníků či týmů pokra-
čujeme a tentokrát navážeme na Jána Svoradu z minulé-

ho čísla. Jelikož je manažerem formace Merida Biking Team, 
podíváme se na jejich stránky. Na adrese www.meridateam.
cz nalezneme hned po vstupu aktuální informace a novinky, 
umístěné doprostřed stránky. Kompletní menu se nachází na 
horním řádku a je rozčleněno do podkategorií. Bohužel, totéž 
menu se nachází vlevo ve sloupci, ale to nás většinou nena-
směrovalo tam, kam hlavní menu. Z odkazů na horním řádku 
tedy začněme Novinkami. Ty sice nejsou příliš nabité, ovšem 
krátké články ze závodů jsou stručné a výstižné. V této sek-
ci lze listovat i podle měsíců a roků, takže je možné zobrazit 
i starší zprávy. Většinu fanoušků týmu bude zajímat jeho slože-
ní, což je hned druhý odkaz, který kromě jezdců a jejich struč-
né charakteristiky představuje i týmové stroje či komponento-
vé a další vybavení. Ačkoli jsou Partneři týmu výčtem sponzo-
rů tohoto sportovního uskupení, je na každém odkazu možno 
kliknout a dostat se na stránky dané firmy. Jelikož je většina 
z cyklistické branže, je to celkem slušný přehled užitečných 
odkazů. Informace o závodech je bohužel ještě z roku 2007, 
takže zde rozhodně postrádáme aktualizaci. Oblíbená Galerie 
je plná fotek z nejrůznějších závodů u nás i ve světě, často 
zachycených objektivem profesionálních fotografů, takže do-
poručujeme. Fanzone je pouze odkazem na možnost poříze-
ní dresu v týmových barvách. Fórum sice ukazuje poměrně 
časté zobrazení jednotlivých témat, ovšem reakcí a témat je 

hodně málo, takže návštěvníci spíše jen nahlížejí, a nic no-
vého nepřinášejí. Stránky Merida Biking Teamu jsou zajímavé 
hlavně pro jeho fanoušky, běžný uživatel hledající informace 
technického rázu zde příliš neuspěje.

Od biků rovnou na silnici skočíme na stránkách týmu PSK 
Whirlpool Author na www.pskcycling.cz. Tento profesio-

nální tým, který u nás pod různými názvy působí už patnáct 
let, vystřídal několik závodníků a také období slávy a úpadku. 
Na úvodní stránce jsou aktuální rozhovory s jezdci o rozdílech 
v současném závodění se světovými profesionály a závodění 
na podnicích nižší kategorie v minulých letech. Menu je umís-
těno do sloupce na levé straně a je jednoduché a přehledné. 
Odkaz Tým je rozdělen na přehled jezdců, kdy každý z nich 
má fotku a stručný přehled osobních údajů. Vybavení jezdců 
je omezeno pouze na fotku týmového stroje Author a popis je-
ho komponentového osazení. Historie už je mnohem nabitější 
a mapuje poměrně detailně chod klubu od jeho založení v ro-
ce 1993 až po současnost. Fotogalerie určitě nadchne všech-
ny milovníky profesionální silniční cyklistiky, protože obsahuje 
fotky z mnoha světoznámých podniků. Sponzoři jsou tradič-
ním přehledem odkazů na cyklistické i necyklistické firmy. 

Tentokrát jsme tedy udělali prostor dvěma nejprofesionál-
nějším cyklistickým týmům u nás, takže, všichni fandové, ne-
váhejte a klikejte.

(už)

NA SÍTI

Silniční kola
Zatímco silniční kola byla kdysi tak-

řka jediným cyklistickým sportovním 
náčiním, s nástupem horských kol se 
dostala do pozadí zájmu. Přesto však 
není lepší volby pro rychlý pohyb po 
kvalitním asfaltu než dobrá silnička. 
S moderními materiály se i silniční kola 
na úzkých pláštích dočkala výrazného 
nárůstu komfortu. 

Materiálem rámu je nejčastěji dural 
a karbon, vše je podřízeno maximální tu-
hosti, nízké hmotnosti a dostatečnému 
komfortu. Ocelové rámy se zdobenými 
spojkami zůstaly spíše sběratelskou 
klasikou pro fajnšmekry než ostrým 
sportovním náčiním. Geometrie rámů 
prošly za léta vývoje cestu od dopředu 
sklopených horních trubek ke slopin-
gu známému z horských kol. Karbon 
se dostal na post řídítek a sedlovek 
v mnohem širší míře než u horských kol. 
Karbonová vidlice zdobí i rám u kol pod 
dvacet tisíc korun. Standardem u vyš-
ších silničních sad je desetikolečko, 
převodníky v provedení Compact, tedy 
kombinace zubů 50–34 ulehčuje silniční 

Úvodní díl našeho seriálu o základním rozdělení kol do 
jednotlivých kategorií se věnoval horským kolům pro 
cross-country. Ačkoli bychom na ně mohli navázat 
dalšími verzemi celoodpružených či pevných biků, 
bylo by to už detailnější rozpitvávání téhož. Proto se 
v tomto pokračování podíváme na protipól horských kol, 
tedy silniční kola. A abychom nezůstali jen u silniček, 
přiřadíme k nim fitness kola, což je stále více se 
rozmáhající odnož silničních kol. Toto podobenství 
bychom si skoro dovolili přirovnat k minulému členění na 
pevná a vzadu odpružená kola. 

cyklistiku i méně zdatným jezdcům. Co 
je tedy typické pro klasické silniční kolo, 
si opět ukážeme z ilustračního obrázku.

➊ Rám je charakteristický mírným slo-
pingem, často využívá hydroformingo-
vé tvarování, například aerodynamické 
protažení sedlové trubky. Profilace se 
nevyhýbá ani karbonu, který je mno-
hem rozšířenější než u bikových rámů. 
Rám má na spodní trubce u hlavy opěr-
ky řadicích bowdenů a jejich regulaci. 
Posed je dopředu natažený a jezdec 
má na rukou mnohem více váhy než 
u horského kola.

➋ Vidlice je duralová nebo v drtivé vět-
šině z karbonu, často s karbonovým 
sloupkem. Nohy mají aerodynamické 
provedení, leckde se objevuje specific-
ké prohnutí nebo tlumicí vložky pro lep-
ší absorpci rázů.

➌ Řídítka často nesou aerodynamický 
tvar díky použití karbonu, ovšem plochá 
úchopová část se nevyhýbá ani duralo-
vým modelům. Lomené oblouky vedou, 
ovšem začíná se navracet také italská 
klasika plynulého oblouku. Představec 
v A-head provedení má délku 110 mili-

metrů a více, často je otočen směrem 
dolů.

➍ Brzdové čelisti mají centrální ne-
bo excentricky umístěný čep otáčení, 
brzdové páky jsou už v drtivé většině 
v kombinaci s řadicími pákami. Pouze 
u nejlevnějších kol je to ještě zvlášť.

➎ Typické kliky mají dvojpřevodník, nej-
častěji 53-39 zubů, Compact provedení 
má 50-34 zubů. Trojpřevodník se nepo-
užívá příliš často.

➏ Kola se používají nejčastěji zapletená 
od výrobců specializujících se přímo na 
tento komponent. Klasické výplety jsou 
na ústupu, vše je podřízeno nízké hmot-
nosti. 

Fitness kola
S rozvojem zdravého životního stylu 

jde ruku v ruce i specializace sportov-
ního náčiní. To se nevyhnulo ani silniční 
cyklistice, a kdo nechce do terénu na 
biku ani ležet za silničními oblouky při 
jízdě po asfaltu, volí fitness kolo. To by 
mělo být synonymem sportovní aktivity, 
vyjížďky v rychlém tempu, ovšem při za-
chování dostatečného komfortu a poho-
dlného posedu. Fitness je prostě cyklis-
tická obdoba aerobiku. Pro fitness kolo 
je charakteristický rám podobný silniční-
mu kolu, ovšem s trochu méně dopředu 
orientovanou geometrií. Materiál rámu 
není tak špičkový jako u závodních silni-

ček, takže vede dural, 
karbon se objevuje jen 
zřídka. Přední pevná 
vidlice je duralová, tva-
rově trochu odlišná od 
silničního provedení, 
a hlavně nese návarky 
na ráfkové V-brzdy. 

Fitness prostě kom-
binuje silniční velikost 
kol 28 palců, úzké pláš-
tě, trochu i silniční geo-
metrii, ovšem zbytek 
komponentů pochází 
z větší části ze světa 
horských kol. Kdo pro-
stě nechce krosové ko-
lo pro jízdu po polních 
cestách a bude věrný 
jen asfaltu a chce do-
statek pohodlí, zvolí 
fitness. Navíc tato ko-
la jsou hodně o módě 
a odlišnosti, takže ně-
kdy je vidět i jednopře-

vodník a řazení v náboji. Charakteristika 
je patrná z obrázku.

➊ Rám nese náznak silniční geometrie, 
ovšem posedem je částečně směřován 
ke komfortu biků či krosových kol. Dural 
je v převaze, hlavní jsou návarky čepů 
ráfkových brzd, jako u horských kol. 
Návarky pro řadicí bowdeny za hlavou 
oproti silničním kolům chybí.

➋ Přední vidlice nemá zpravidla takové 
prohnutí jako u silničního kola, disponu-
je čepy na brzdy a často má trochu ne-
zvykle tvarovanou korunku, která není 
typická ani pro silnici, ani pro bike.

➌ Rovná řídítka jsou hlavní odlišností 
fitness kol od silničních. Představec je 

podobný svojí délkou, 
ovšem sklopený je spí-
še nahoru, aby nabídl 
komfortnější posed. 

➍ Brzdy jsou koncepč-
ně stejné jako u hor-
ských kol, tedy ráfkové 
V-provedení. Občas za-
vítá módní kotoučovka.

➎ Kliky se používají 
buďto silniční s trojpře-
vodníkem, nebo spe-
ciální bikové modely 
s větším počtem zubů, 
určené pro krosová 
kola. 

➏ U kol platí podob-
nost se silničním vzo-
rem, ovšem zde jsou 
klasické výplety častěj-
ší. Navíc tato kategorie 
používá i širší pláště 
pro větší pohodlí.

(už)
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Výrazný vzorek pláště, 
složený z ostře řezaných 
výstupků čtvercového 

a obdélníkového půdorysu, pat-
ří spíš k hustším. Boční výstupky 
jsou vyšší než ty středové, takže 
plášť slibuje dobrou adhezi při 
náklonu na měkčím podkladu.

Do testu jsme vybrali základ-
ní verzi s drátovou patkou, jejíž 
cena je 330 korun. Provedení 
s kevlarovou patkou vychází na 
590 korun. Hmotnost námi tes-
tované varianty v šířce 2.0 palce 
byla 665 gramů, dražší verze je přibližně 
o sedmdesát gramů lehčí. Určitou ne-
výhodou testovaného pláště byla nižší 
hustota TPI, konkrétně 33. U modelu 
s kevlarovou patkou je to přesně dvoj-
násobek.

Již při nasazování na ráfek nás plášť 
trochu nepříjemně překvapil, moc se 
mu na něj nechtělo. Přestože se jednalo 
o standardní ráfek Ritchey, musely na-
konec přijít ke slovu ocelové montpáky. 
Plastovými bychom nasazení pláště 
pravděpodobně nezvládli. Doporučený 
tlak od výrobce jsou dvě atmosféry, ma-

Hutchinson Iguana
Model Iguana je novinkou francouzského výrobce pro 
letošní rok. Jedná se o bikový plášť s agresivním 
vzorkem, který je prezentován jako vhodný do suchého 
až středně vlhkého terénu. K jeho kladům patří nižší 
cena a celková odolnost, daná o něco tvrdší 
směsí a určitou robustností konstrukce.

ximální povolený je přesně dvojnásob-
kem. My jsme během testu plášť vozili 
nejčastěji s tlakem rovné tři atmosféry.

Jako určité negativum se ukázala niž-
ší hodnota TPI, která se projevila lehkou 
házivostí. Ta však nebyla nijak výrazná 
a vzhledem k přijatelné ceně pláště 
byla takřka zanedbatelná. Směrový 
vzorek s vyššími výstupky se ukázal 
jako velice schopný téměř v jakémkoli 
terénu. Jeho slabinou sice bylo horší 
odvalování, to však více než dostatečně 
vynahradil skvělým záběrem. Přestože 
použitá směs byla spíš tvrdší, plášť si 
vedl výborně dokonce i na mokrých 
kamenech. V drsnějším terénu byl ja-
ko doma. I když hustota dezénu byla 
určitou předzvěstí, že v blátě se bude 
vzorek zanášet, vedl si velice jistě i za 
mokra. Nepřítelem pláště je pouze vy-
loženě mazlavé bláto, které vzorek lo-
gicky nekompromisně zalepí a ven se 
mu dvakrát moc nechce. Na maratony 
Hutchinson Iguana rozhodně nedopo-
ručíme, na to je plášť zbytečně těžký 
a pomalý, ale třeba na zimní ježdění je 
výborný. V dobrém světle se předvedl 
i na sněhu. Nadprůměrná je jeho ži-
votnost daná pomalejším opotřebením 
i celkem odolnými bočnicemi. Slabší je 
plášť naopak po stránce tlumení otřesů, 
což je určitá daň odolnosti a tvrdší smě-
si. Díky záběrovým schopnostem tento 
plášť doporučíme spíš na zadní kolo.

Iguana vyniká výborným záběrem 
a jistotou při jízdě po šikmém měkkém 
podkladu. Naopak, pokud jej výrazněji 
naklopíte na tvrdém povrchu, asfaltu 
nebo třeba makadamu, je cítit lehká 
nejistota vyšších výstupků na kraji bě-
hounu. Chcete-li ale plášť vyloženě do 
terénu, navíc za hodně rozumnou cenu, 
Hutchinson Iguana je dobrá volba.

(kad)

záběrové schopnosti, pomalejší 
opotřebení, cena

nižší hodnota TPI, složitější 
obouvání, menší komfort

➌
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Abychom jen neuvedli strohý pře-
hled kotoučovek, je třeba uvést 
několik obecných pojmů, proč 

a jak hydraulické diskové brzdy fungují 
a na co je třeba si dát při výběru pozor.

Kotoučovky fungují na principu tlaku 
způsobeného rozdílnými průměry pístů 
v páce a třmenu. Pístek v páce má ma-
lý průměr a pohybuje se po delší dráze, 
kdežto písty ve třmenu mají několikaná-
sobně větší průměr, ovšem pohybují se 
po mnohem menší dráze. Minimální síla 
na páce se pak rovná obrovské síle pístků 
ve třmeni, která působí na destičky svírající 
kotouč. Dost ale fyziky, pro bikery je důle-
žitější správný výběr odpovídající brzdy.

Kompatibilita
Kotoučovky jsou pro mnohé synony-

mem výkonnějších brzd. Platí to vždy za 
mokra a v bahně, tam nemají ráfkové brz-
dy šanci, ovšem na suchu je někdy výkon 
vyrovnaný. Hmotnostní rozdíly mezi ráf-
kovou a diskovou brzdou jsou dnes díky 
využití karbonu na postu páček, titanu na 
pozicích šroubů a duralových unašečů 
plovoucích kotoučů takřka zanedbatelné. 
Cenový rozdíl už tak zanedbatelný není, 
ovšem to nebude prioritou v honbě za 
maximálním brzdným výkonem. 

Pokud pořizujeme kotoučovky, musíme 
ctít dvě pravidla. Prvním je kompatibilita 
uchycení třmene k vidlici. Dříve dominant-
ní provedení IS (International Standard) 
s dvojicí ok na vnější noze vidlice, kdy se 
šroub pouze prostrčil a zajistil do závitu 
ve třmenu brzdy, se už pomalu dostává 
na stříbrnou příčku a drží se hlavně na rá-

mu u zadní brzdy, kde je stoprocentním 
a jediným vládcem. Konkurenční systém 
PM (Postmount), s nímž kdysi přišla znač-
ka Manitou, totiž nabízí úsporu hmotnosti 
a vyšší tuhost uchycení. Oba systémy lze 
zaměnit použitím odpovídajícího adap-
téru, ovšem není to jednoduchá volba, 
protože hodně záleží na tom, zda třmen 
není upraven přímo na větší průměr ko-
touče, než je standardních 160 mm. Totéž 
platí i pro délku úchytů PM, které v sobě 
skrývají závit. 

Druhým problémem může být délka ha-
dičky, protože délka sloupku vidlice a ve-
likost rámu mohou ovlivnit výběr brzdy. 
Tam však ale nepůjde o výběr konkrétní 
značky a modelu podle uchycení třmene, 
ale jen o délku vedení, která je většinou 
u každého modelu brzdy nabízena v ně-
kolika variantách. Nastavit hadičku nelze, 
zkrátit to jde naopak vždy, takže pozor na 
délku představce, šířku řídítek a velikost 
rámu, případně umístění vedení hadičky 
k zadní brzdě. To vše může výběr správné 
délky výrazně ovlivnit.

Pro výkon brzdy je určujícím faktorem 
hlavně velikost kotouče a následně počet 

DISKOVÉ BRZDY 2008DISKOVÉ BRZDY 2008Zatímco vloni jsme 
přehled hydraulických 
kotoučovek vynechali, 
letos je představení 
uceleného přehledu brzd 
díky množství technických 
inovací, a hlavně doslova 
překopání vzhledu brzd 
některých značek takřka 
povinnost.

pístků či velikost a materiál destiček. Na 
běžné XC stačí kotouč průměru 160 mm, 
někteří výrobci dodávají dozadu i 140 mm. 
Pro enduro či all-mountain ježdění je do-
předu vhodnější průměr 180 mm a pro 
nejnáročnější kopce je odpovídající prů-
měr 200 mm. Zohlednit bychom měli 
značku a provedení vidlice, protože ne 
každá vidlice je konstruována pro zatíže-
ní, jaké je kotouč průměru 200 mm scho-
pen vyvinout. Zadní stavba, pokud tomu 
není uzpůsobena, také často není pro 
větší kotouč připravena a mohlo by dojít 
k jeho škrtání o vnitřní stranu řetězové 
vzpěry. Kotoučovky tedy pořizovat s po-
řádným rozmyslem, abychom nemuseli 
následně měnit rám či vidlici. Totéž platí 
i pro systém uchycení kotouče, protože 
standard na šest děr v přírubě náboje po-
malu vytlačuje upevňovací matice Center 
Lock, s níž přišla firma Shimano. 

Jak jde vývoj
Princip brzd zůstává stále stejný, 

ovšem mění se hlavně uspořádání pístu 
v páce. Většina brzd měla dříve píst v pá-
ce souběžně s řídítky, omezení prostoru 
na nich si však vyžádalo řešení. Zatímco 
Magura měla pístek u některých brzd kol-
mo k řídítkům, jiní o tom nechtěli ani sly-
šet. A dnes má Magura toto uspořádání 
na většině brzd, Shimano jej aplikovalo 
na modely XT a XTR, brzdařský specia-
lista Hayes dokonce vytvořil novou řadu 
založenou výhradně na tomto principu 
a další budou určitě následovat.

Ovšem není to jen pístek a potřeba do-
stat hadičky od obou brzd na řídítkách dá-
le od sebe, je to hlavně honba za vyšším 
výkonem brzd při vyvinutí menšího stisku 
páky. Délka páky či možnost změny bodu 
jejího otáčení jsou jen některými z poku-
sů o zvýšení či regulaci výkonu. Ve stále 
širší míře se objevují regulace vnitřního 
průměru pístu či nástupu účinku jeho sí-
ly, aby bylo možné ovlivnit bod dosednutí 
destiček ke kotouči či houbovitost, nebo 
naopak ostrost chodu páky. Za průkopní-
ka lze považovat značku Avid s modelem 
Juicy Seven, dnes je regulace v různém 
provedení a účinnosti součástí některých 
modelů většiny značek. Projděme si tedy 
jednotlivé značky v přehledu podrobněji, 

abychom si udělali jasno, co kdo přinesl 
nového a kdo určuje směr vývoje.

Avid
Značka patřící pod křídla firmy Sram 

jde ve vývoji brzd asi nejrychleji kupředu. 
Revoluční Juicy Seven s regulací okamži-
ku dosednutí destiček na kotouč poskytla 
svůj systém dalším brzdám. Pro gramaře 
vznikl model Juicy Ultimate, který využívá 
jednodílný třmen a hmotností konkuruje 
ráfkovým brzdám. Pro opačný pól jezdec-
ké komunity byly vyvinuty sjezdové brzdy 

Code s páčkou uloženou na průmyslo-
vých ložiscích, regulací výkonu, a hlavně 
čtyřmi pístky a destičkami s velkou plo-
chou. Hmotnost zde nebyla prioritou, hlav-
ní je maximální výkon brzdy. Brzdy Code 
dostaly pro letošek levnější verzi Code 5, 
která nabízí stejný třmen jako dražší vzor, 
ovšem páka je použita klasická, s jedno-
duchým čepem z modelu Juicy 5.

Avid nabízí všechny brzdy v provedení 
na PM uchycení a vybaveny jsou adapté-
rem pro IS. Avid také používá banjo upev-
nění hadičky ke třmenu, takže lze hadičku 
libovolně natočit podle sklonu daného 
umístěním návarků na rámu. Kotouče 
Avid jsou vyrobeny pro šestiděrové uchy-
cení na náboj.

Formula
Italský výrobce přidal k sérii ORO dva 

nové modely Mega a The One, přičemž 
prvně jmenovaný má dvojdílný třmen 
a disponuje regulací výkonu nastavením 
vnitřního pístku v páce. Model The One 
má jednodílný třmen a při vysokém výkonu 
hraje i na rozumnou hmotnost. Zajímavostí 
je, že Formula představila i kotouč průmě-
ru 220 mm jako variantu zvýšení výkonu. 
Formula stejně jako Avid využívá pístek 
umístěný v páce rovnoběžně s řídítky. 
Hadička třmene je spojena přes banjo 
a všechny brzdy mají PM uchycení s adap-
térem pro IS či větší průměr kotouče.

Hayes
U firmy Hayes došlo po obchodních 

změnách, kdy získala firmu Answer 
vyrábějící odpružení Manitou, také ke 
změnám na postech brzd. Právě Hayes 
předvedl novou kolekci Stroker, která 
konstrukčně vychází z kolmé pozice píst-
ku vůči řídítkům. Ačkoli jsou starší modely 
brzd v nabídce, strokerům je připisována 
budoucnost a letos jsou na sériových ko-
lech hojně rozšířeny, obzvlášť díky poměr-
ně solidní hmotnosti. Není tajemstvím, že 
pro příští sezonu je nachystán čtyřpístko-
vý model s velkým výkonem. 

Zatímco starší hayesy měly hadičku 
našroubovanou do třmene přímo, stroke-

ry využívají banjo objímku. PM uchycení 
zůstává.  

Hope
Anglická firma Hope si stále zachová-

vá svoji tvář a kromě CNC „rýhovaného“ 
vzhledu luxusně zpracovaných brzd si 
stále drží i punc jistého luxusu. Po ex-
perimentech s dvojitým kotoučem, který 
vytvořil Bob Šticha, se nakonec tento 
stal standardní součástí sjezdové brzdy 
Moto V2, která má pro něj rozšířený pro-
stor ve třmeni, aby se tam vůbec vešel. 
Hope je neúnavným propagátorem více-
pístkových systémů a v jeho nabídce na-
jdeme jak čtyř-, tak šestipístkové třmeny. 
U jednotlivých modelů je pojítkem vždy 
páka, která je pro několik typů společná. 
To platí pro jednodušší verzi Mono, ovšem 
brzdy se šesti pístky nebo sjezdová Moto 
V2 používají páku Moto, která disponuje 
prstencem regulace výkonu a má samo-
zřejmě masivnější provedení.

H-Elite 
Novinkou na domácím trhu jsou brzdy 

H-Elite, které svým miniaturním provede-
ním a nízkou hmotností výrazně konkurují 
špičkovým modelům japonského gigan-
ta. Využívají jednodílný třmen a přímé 
uchycení hadičky. Pro všechny ladiče 
jsou pak k dostání v několika barevných 
odstínech.

Magura
Brzdy z německého Bad Urachu po-

slaly sestřičku Louise na plastiku a vý-
sledkem je kompletně přepracovaný 
třmen této brzdy, který využívá banjo 
uchycení hadičky. Páka s k řídítkům 
kolmým pístkem dostala BAT kolečko 
regulace výkonu brzdy. Některé modely 
brzd Magura se vyrábějí jak v provede-
ní pro PM uchycení, tak s očky pro IS, 
což u ostatních firem skoro neexistuje 
a řeší se to zásadně adaptéry. V tom má 
Magura navrch, stejně jako v minimální 
hmotnosti brzdy Marta Sl. Zajímavý je 
i vlastní kotouč Ventidisc s duralovým 
unašečem speciálního tvaru pro lepší 
odvod tepla.

Promax  
Brzdy Promax jsou po léta výrazněji 

nezměněnou klasikou, která nabízí ro-
zumnou kvalitu za velmi dostupnou cenu. 
PM uchycení třmene disponuje adapté-
rem, páka má pístek rovnoběžně s řídítky 
a poměrně výraznou celkovou délku.

Quad
Britská značka Quad je na našem trhu 

další novinkou a její brzdy získaly v zahra-
ničních testech několik ocenění. Ačkoli 
neoslní příliš nízkou hmotností, důraz je 
u nich kladen hlavně na výkon. PM uchy-
cení je samozřejmostí, páky mají navíc 
regulační kolečko vzdálenosti od řídítek, 
což většina jiných značek řeší imbuso-
vým červíkem.

Shimano
Zatímco pro minulý rok přepracoval 

japonský gigant výrazně sadu XTR, což 
se dotklo i vzhledu brzd a pák, pro leto-
šek se plastiky dočkala sada Deore XT. 
Jednodílný třmen doplňuje páka s píst-
kem situovaným kolmo a navíc vybavena 
mechanismem Servo Wave, který zvyšuje 
účinnost brzd. Novinkou je i model M485, 
který je nejníže v nabídce a je určen hlav-
ně pro montáž na sériová kola. Jeho pá-
ka vychází z modelu Deore LX, ovšem 
má výrazně zeštíhlenou a prodlouženou 
nádobku, třmen je pak minimalizován. 
Shimano kromě nejlepšího modelu XTR 
s obojím provedením vyrábí všechny brz-
dy s PM uchycením.

Tektro
Tektro je známé hlavně z oblasti ráfko-

vých brzd, ovšem jeho mechanické i hyd-
raulické kotouče za konkurencí rozhodně 
nezaostávají. Auriga je svým výkonem 
překvapivě silná a za danou cenu nabízí 
velmi slušný poměr účinnost/cena. Jde 
o brzdu s PM uchycením třmene a jedno-
duchým provedením páky.

Jiří Uždil

Domácí výrobce Goldfren kromě svých 
sintrovaných destiček vyvíjí i kotouče. 
Plovoucí provedení s duralovým 
unašečem je ve světě standardem, 
ovšem odlehčovací otvory v ocelové 
části jsou tvarově originální.

Zatímco vloni Hygia představila 
dvojici kotoučů na jednom náboji se 
společnou pákou a propojenou hadicí, 
nyní dobývá trh s brzdami H-Elite 
a s jejich minimální hmotností.

Match Maker je speciální díl objímky 
brzdové páky Avid, který umožňuje 
pro snížení celkové hmotnosti na páku 
brzdy uchytit i páčku lockoutu vidlice 
Rock Shox.

Červené kolečko regulace výkonu páky 
a kontaktu destiček s kotoučem je 
u značky Hope obdobou téhož u brzd 
Formula. Avid má kolečko na horní 
straně páky a Magura s pístkem kolmo 
má regulaci BAT přímo na čelní straně 
páky, taktéž nad táhlem pístku, jako 
Hope.

Vysvětlivky 
Uchycení třmene: Zkratkou PM nebo IS je určeno provedení způsobu montáže 
třmene na vidlici. 
Náplň systému: Kapalné médium uvnitř systému brzdy je buďto brzdová kapalina 
označená DOT s číselným označením přesného typu, nebo je použit minerální olej. 
Tyto náplně se nesmí u brzdy zaměnit, jinak hrozí totální poškození těsnicích dílů. 
Objímka páky: Drtivá většina brzdových pák má dvoudílnou objímku pro snazší 
montáž na řídítka, ovšem není to pravidlem.
Regulace účinku: Některé brzdy mají na páce regulaci dosednutí destiček na 
kotouč či ostrosti výkonu brzdy.
Hmotnost: Hmotnosti jsou vždy hodnotou udávanou výrobcem a mohou se v re-
álu lišit. Jsou vztaženy ke kompletu přední brzdy s třmenem bez adaptéru a kotou-
čem průměru 160 mm, samozřejmě s hadicí a vnitřní náplní.
Cena: Ceny jsou stejně jako hmotnosti spíše orientační a mohou se u jednotlivých 
prodejců lišit. Jde o doporučené maloobchodní ceny dovozce, vždy za komplet 
jedné brzdy s kotoučem a adaptérem.
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Uchycení třmene:
 PM + adaptér

Náplň systému:
 DOT 4

Objímka páky:
 jednodílná

Regulace účinku:
 ne

Hmotnost:
 404 g

Cena:
 2590 Kč

F
or

m
ul

a 
M

eg
a

Uchycení třmene:
 PM + adaptér 

Náplň systému:
 DOT 4

Objímka páky:
 dělená

Regulace účinku:
 ano

Hmotnost:
 390 g

Cena:
 5250 Kč

F
or

m
ul

a 
T
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ne

Uchycení třmene:
 PM + adaptér

Náplň systému:
 DOT 4

Objímka páky:
 dělená

Regulace účinku:
 ano

Hmotnost:
 371 g

Cena:
 6340 Kč
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Uchycení třmene:
 PM + adaptér

Náplň systému:
 DOT 5.1

Objímka páky:
 dělená

Regulace účinku:
 ne

Hmotnost:
 397 g

Cena:
 3490 Kč
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Uchycení třmene:
 PM + adaptér

Náplň systému:
 DOT 5.1

Objímka páky:
 dělená

Regulace účinku:
 ano

Hmotnost:
 395 g

Cena:
 4490 Kč
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m
ul

a 
O

ro
 K

-1
8

Uchycení třmene:
 PM + adaptér

Náplň systému:
 DOT 4

Objímka páky:
 dělená

Regulace účinku:
 ano

Hmotnost:
 381 g

Cena:
 3850 Kč
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O
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Uchycení třmene:
 PM + adaptér

Náplň systému:
 DOT 4

Objímka páky:
 dělená

Regulace účinku:
 ano

Hmotnost:
 381 g

Cena:
 4400 Kč
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Uchycení třmene:
 PM + adaptér

Náplň systému:
 DOT 5.1

Objímka páky:
 dělená

Regulace účinku:
 ano

Hmotnost:
 386 g

Cena:
 6600 Kč
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5

Uchycení třmene:
 PM + adaptér

Náplň systému:
 DOT 4

Objímka páky:
 dělená

Regulace účinku:
 ne

Hmotnost:
 447 g

Cena:
 4290 Kč
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Uchycení třmene:
 PM + adaptér

Náplň systému:
 Dot 4

Objímka páky:
 dělená

Regulace účinku:
 ano

Hmotnost:
 307 g

Cena:
 6800 Kč
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o

Uchycení třmene:
 PM + adaptér 

Náplň systému:
 DOT 4

Objímka páky:
 dělená

Regulace účinku:
 ano

Hmotnost:
 398 g

Cena:
 5500 Kč

A
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C
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e

Uchycení třmene:
 PM + adaptér

Náplň systému:
 DOT 4

Objímka páky:
 dělená

Regulace účinku:
 ano

Hmotnost:
 449 g

Cena:
 6490 Kč
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Uchycení třmene:
 PM + adaptér

Náplň systému:
 DOT 5.1

Objímka páky:
 dělená

Regulace účinku:
 ano

Hmotnost:
 333 g

Cena:
 7890 Kč

H
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ag

Uchycení třmene:
 PM + adaptér

Náplň systému:
 DOT 3

Objímka páky:
 dělená

Regulace účinku:
 ne

Hmotnost:
 418 g

Cena:
 5390 Kč
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H
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e Uchycení třmene:

 PM

Náplň systému:
 DOT 3

Objímka páky:
 dělená

Regulace účinku:
 ne

Hmotnost:
 390 g

Cena:
 3490 Kč
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Uchycení třmene:
 PM/IS

Náplň systému:
 DOT 4, DOT 5.1

Objímka páky:
 dělená

Regulace účinku:
 ne

Hmotnost:
 340 g

Cena:
 5500 Kč
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Uchycení třmene:
 PM/IS

Náplň systému:
 DOT 4, DOT 5.1

Objímka páky:
 dělená

Regulace účinku:
 ne

Hmotnost:
 295 g

Cena:
 7500 Kč
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Uchycení třmene:
 PM + adaptér

Náplň systému:
 DOT 3

Objímka páky:
 dělená

Regulace účinku:
 ne

Hmotnost:
 386 g

Cena:
 3990 Kč

H
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er
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n Uchycení třmene:
 PM + adaptér

Náplň systému:
 DOT 3

Objímka páky:
 dělená

Regulace účinku:
 ne

Hmotnost:
 381 g

Cena:
 4990 Kč

H
op

e 
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M
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i 
P
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k Uchycení třmene:

 PM 

Náplň systému:
 DOT 4, DOT 5.1

Objímka páky:
 dělená

Regulace účinku:
 ne

Hmotnost:
 340 g

Cena:
 6700 Kč
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l

Uchycení třmene:
 IS

Náplň systému:
 DOT 4, DOT 5.1

Objímka páky:
 dělená

Regulace účinku:
 ne

Hmotnost:
 458 g

Cena:
 6300 Kč
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6

Uchycení třmene:
 PM + adaptér

Náplň systému:
 DOT 4, DOT 5.1

Objímka páky:
 dělená

Regulace účinku:
 ano

Hmotnost:
 540 g

Cena:
 7900 Kč
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4

Uchycení třmene:
 PM + adaptér

Náplň systému:
 DOT 4, DOT 5.1

Objímka páky:
 dělená

Regulace účinku:
 ne

Hmotnost:
 437 g

Cena:
 6300 Kč

H
op

e 
M
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o 

V
2

Uchycení třmene:
 PM + adaptér, 
dvojitý disk

Náplň systému:
 DOT 4, DOT 5.1

Objímka páky:
 dělená

Regulace účinku:
 ano

Hmotnost:
 554 g

Cena:
 6600 Kč

H
-E
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te

Uchycení třmene:
 PM + adaptér

Náplň systému:
 DOT 4, DOT 5.1

Objímka páky:
 dělená

Regulace účinku:
 ne

Hmotnost:
 337 g

Cena:
 2999 Kč

M
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M

Uchycení třmene:
 IS/PM

Náplň systému:
 minerální olej

Objímka páky:
 dělená

Regulace účinku:
 ne

Hmotnost:
 580 g

Cena:
 7790 Kč

M
ag

ur
a 

J
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ie

Uchycení třmene:
 PM + adaptér

Náplň systému:
 minerální olej

Objímka páky:
 jednodílná

Regulace účinku:
 ne

Hmotnost:
 440 g

Cena:
 2300 Kč

M
ag

ur
a 

L
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e

Uchycení třmene:
 PM + adaptér

Náplň systému:
 minerální olej 

Objímka páky:
 dělená

Regulace účinku:
 ano

Hmotnost:
 445 g

Cena:
 4340 Kč
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Uchycení třmene:
 PM + adaptér

Náplň systému:
 DOT 4

Objímka páky:
 dělená

Regulace účinku:
 ne

Hmotnost:
 530 g

Cena:
 2790 Kč

S
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M
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5

Uchycení třmene:
 PM + adaptér

Náplň systému:
 minerální olej

Objímka páky:
 jednodílná

Regulace účinku:
 ne

Hmotnost:
 489 g

Cena:
 2250 Kč

M
ag

ur
a 

Lo
ui

se
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ar
bo

n Uchycení třmene:
 PM + adaptér

Náplň systému:
 minerální olej

Objímka páky:
 dělená

Regulace účinku:
 ano

Hmotnost:
 439 g

Cena:
 5220 Kč
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Uchycení třmene:
 PM + adaptér

Náplň systému:
 minerální olej

Objímka páky:
 jednodílná

Regulace účinku:
 ne

Hmotnost:
 478 g

Cena:
 3060 Kč
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Uchycení třmene:
 PM + adaptér

Náplň systému:
 minerální olej

Objímka páky:
 jednodílná

Regulace účinku:
 ne

Hmotnost:
 465 g

Cena:
 3790 Kč

M
ag
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M
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Uchycení třmene:
 PM/IS

Náplň systému:
 minerální olej

Objímka páky:
 jednodílná

Regulace účinku:
 ne

Hmotnost:
 348 g

Cena:
 5790 Kč
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L

Uchycení třmene:
 PM/IS

Náplň systému:
 minerální olej

Objímka páky:
 jednodílná

Regulace účinku:
 ne

Hmotnost:
 324 g

Cena:
 7550 Kč
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Uchycení třmene:
 PM + adaptér

Náplň systému:
 minerální olej

Objímka páky:
 jednodílná

Regulace účinku:
 ne

Hmotnost:
 391 g

Cena:
 4750 Kč

S
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R

Uchycení třmene:
 PM/IS

Náplň systému:
 minerální olej

Objímka páky:
 jednodílná

Regulace účinku:
 ne

Hmotnost:
 341 g

Cena:
 6840 Kč
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Uchycení třmene:
 PM + adaptér

Náplň systému:
 DOT 4

Objímka páky:
 dělená

Regulace účinku:
 ne

Hmotnost:
 470 g

Cena:
 1990 Kč
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Uchycení třmene:
 PM + adaptér

Náplň systému:
 DOT 4

Objímka páky:
 dělená

Regulace účinku:
 ne

Hmotnost:
 780 g

Cena:
 2990 Kč
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Uchycení třmene:
 PM + adaptér

Náplň systému:
 minerální olej

Objímka páky:
 jednodílná

Regulace účinku:
 ne

Hmotnost:
 487 g

Cena:
 5900 Kč
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Uchycení třmene:
 PM + adaptér

Náplň systému:
 minerální olej

Objímka páky:
 jednodílná

Regulace účinku:
 ne

Hmotnost:
 459 g

Cena:
 6900 Kč

Te
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ig

a

Uchycení třmene:
 PM + adaptér

Náplň systému:
 minerální olej

Objímka páky:
 dělená

Regulace účinku:
 ne

Hmotnost:
 460 g

Cena:
 2390 Kč
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VAŠE DOPISY
Dobrý den!
Chtěl jsem se s vámi poradit ohledně správného namotání silniční omotávky. 

V minulém roce jste se tomuto tématu přímo věnovali v jednom Hobbybastleru. 
Všude se uvádí, že se má omotávka na řídítka motat odspodu, tedy od špun-
tů. Nahoře se pak má zajistit pomocí přiložené samolepicí pásky. Já odjakži-
va motám omotávku odshora, což mi přijde mnohem estetičtější. Nahoře tím 
odpadne jakákoli lepicí páska, protože omotávka drží při správném natažení 
sama – její zakončení je utaženo další namotanou vrstvou omotávky. Dole se 
pak omotávka zajistí klasicky špuntem. Motám takhle omotávku už asi dvacet 
let a nemám s tím problémy… Co si o tom myslíte a v čem by mělo být opačné 
namotání, tedy to zezdola nahoru, lepší?

A ještě by mě zajímalo, proč dávají výrobci k omotávce většinou pásku, která 
skoro vůbec nelepí. V případě, že bych namotal omotávku odspodu, tedy podle 
návodu, nebyl bych ji přiloženou samolepkou vůbec schopný zajistit. Vlastně 
i proto motám omotávku od představce směrem dolů. Přijde mi, že lepicí páska 
je k omotávce přiložena spíš symbolicky…

Kolu zdar! Honza Smutný

Opačné namotání omotávky je samozřejmě možné, ale především v oblasti nad 
pákami tak může docházet k jejímu shrnování. Jestliže je omotávka namotaná od-
spodu, pak nemůže při tlaku rukou na řídítka docházet ke shrnování či přehýbání 
okraje omotávky. Zvlášť náchylné k takovému problému budou korkové omotávky, 
které jsou většinou o něco méně pružné. Z hlediska životnosti omotávky je tedy 
mnohem vhodnější ji namotat skutečně odspodu. V případě, že budete najíždět na 
kole hodně kilometrů, byste ten rozdíl při namotání určitě postřehl. Samozřejmě také 
záleží na tom, v jakém místě se na řídítkách nejčastěji držíte. Jestliže pouze zcela 
nahoře či za páky, nejspíš bude vaše namotání bezproblémové.

Co se týče samolepicích pásků, máte do jisté míry pravdu, že většinou je jejich 
lepicí schopnost špatná. Tyto pásky ale nejsou určeny k zajištění omotávky, na to by 
při své délce nestačily, ani kdyby byly „superlepicí“. Omotávka se má nahoře zajistit 
klasickou tenkou lepicí páskou a přiložené samolepky slouží na její překrytí. Pro 
tento účel je jejich lepivost většinou dostačující. (red)

Zdravím Cykloservis!
Měl bych jeden silniční dotaz. Mám na svém kole už šest let starou řadu 

Campagnolo Chorus, s níž jsem stále velice spokojený. V loňském roce jsem si 
však pořídil nové kliky, protože u původního čtyřhranného provedení osy jsem 
již měl pocit, že je hodně zastaralé. Vlastně jste mě k tomuto kroku částečně 
navedli i vy… ☺

Pořídil jsem si tedy kliky Veloce se systémem Ultra Torque, neboť mi přijdou 
jako ideální kombinace ceny a kvality. A navíc ke staršímu chorusu vypadaji ve-
lice pěkně. Ale nějak se nedokážu zbavit určitých pazvuků vycházejících z klik. 
Dostatečně jsem namazal jak závity na miskách, tak i vnitřky misek před vložením 
ložisek. Namazal jsem vazelínou dokonce i vnitřní spojovací tisícihran a přesně 
jsem dodržel i utahovací moment (dokonce jsem si kvůli tomu půjčil momentový 
klíč…). Pouze se mi při montáži povedlo někam zašantročit takové to kovové 
„pérko“, tedy jakýsi drát, který se zvenku nacvakává do pravé misky. Mám ale po-
cit, že má pomoct jen při montáži, že při jízdě už tam nejspíš není potřeba. Může 
jakési vrzání, které je slyšet při záběru, být příčinou téhle chybějící „pružinky“.

Moc díky za radu. @ Pavel Novotný, Praha

Ahoj Pavle!
Tak koukej prošmejdit celou dílnu, nebo kde jsi kolo vlastně montoval… a tento 

pružný kus drátku pokud možno najdi. Vrzání při záběru, o němž píšeš, je téměř sto-
procentně zapříčiněno jeho absencí. Tato drobnost, která se na první pohled jeví ja-
ko nedůležitá, totiž přesně vymezuje prostor pro pravé ložisko v misce. Jeho jakýmsi 
protipólem je pružná zvlněná podložka na opačné straně, tedy v levé misce. Konce 
této „pružinky“ totiž skrz stěnu misky drží pravé ložisko v poloze zcela vpravo, to 
jest nadoraz ve vnitřním osazení misky. Jestliže tam tento díl chybí, může při zábě-
ru docházet k lehkému pohybu obou ložisek v miskách, což je logicky nežádoucí. 
Pružinka se má zvenku na misku instalovat ihned po vložení pravé kliky s ložiskem, 
tedy ještě před nasazením levé kliky.

Jestliže pružinku nenajdeš, nezoufej. S největší pravděpodobností by ti měli po-
moci u dovozce značky Campagnolo, firmy Kola Šírer. (red)

Prasklá řídítka dokáží opravdu za-
bolet. Nejinak tomu bylo v případě 
anglického jezdce, kterému v roce 
2002 praskla řídítka a následný pád 
mu způsobil ztrátu čichu a chuti a ta-
ké částečnou ztrátu paměti. Vzhledem 
k tomu, že poškození řídítek bylo 
způsobeno výrobní vadou, zažaloval 
poškozený biker prodejce, že na tuto 
vadu neupozornil. Soudní spor se táhl 
až do současnosti, když nakonec dru-
hý soudce definitivně uznal, že poško-
zený je v právu a náleží mu náhrada 
způsobených škod. Tento případ se 
stal v Británii precedentním pro další 
podobné případy, takže prodejci se 
mohou začít obávat, aby někdo nezne-
užil jakékoliv vady na komponentu pro 
své obohacení.

Tak už je jasno, do Pekingu pojedou 
Jaroslav Kulhavý a Tereza Huříková. 
Ve prospěch Kulhavého rozhodl sou-
čet dvou výsledků z úvodních tří závo-
dů Světového poháru v cross-country. 
V Madridu Kulhavý vybojoval čtrnác-
tou pozici, zatímco jeho „nominační 
konkurent“ Spěšný obsadil osmatři-
cáté místo. Nejlepším českým výsled-
kem se v Madridu pochlubila Kateřina 
Hanušová-Nash, a sice desátým mís-
tem. Přesto však do Pekingu pojede 
Huříková, která si olympijskou účast 
vybojovala na předchozích dvou závo-
dech světového poháru.

Gunn-Rita se vrací! Po roce zdra-
votních problémů se na třetím svěťáku 
sympatická Norka poprala o vítězství 
s neméně sympatickou Kanaďankou 
Marií-Helene Premont, kterou v rozpá-
leném Madridu nakonec přemohla. Už 
bylo na čase, boj o olympijské zlato by 
bez Gunn-Rity jistě nebyl tak zajímavý.

Přestože se podmínky pro cyklisty 
s přibývajícími cyklostezkami a cyk-
lotrasami alespoň teoreticky zlepšují, 
nad některými zákazy či omezeními 
i nadále zůstává rozum stát. Příkladem 

za všechny je pěší zóna na pražském 
Andělu. Zde je umístěn příkaz „Cyklisto 
sesedni z kola“. Ten by samozřejmě 
měl z hlediska bezpečnosti chodců 
na pěší zóně svůj neoddiskutovatelný 
význam, pokud by sem však zároveň 
nebyl povolen vjezd aut. Takže úse-
kem, kam na kole nesmíte vjet a kde 
se pohybuje velké množství chodců, 
projede přes den odhadem možná 
i přes tisíc aut…

Jako nezabrzditelný vlak se roz-
jel další ročník streetového seriálu 
Qashqai Challenge, který v centrech 
evropských měst propaguje horská 
kola mezi širokou veřejností. Jezdci ne-
ustále posunují hranice ježdění a hlav-
ně skákání dál, a tak diváci v Madridu 
mohli viděli mimojiné i kombinace 
backflipu se supermanem či suicide, 
tedy s puštěním řídítek za letu. Vítězem  
prvního závodu se stal domácí Andreu 
Lacondeguy. Více informací sledujte 
na www.nissan-qashqaichallenge.com, 
kde se otevře video ze závodů. Do 
závodů v Londýně a Mnichově se no-
minoval i náš Damjan Siriški, takže mu 
držme pěsti.

Michal Prokop zajel na posledním zá-
vodě ME v BMX vynikající druhé místo, 
a přesto, že se nezúčastnil všech dva-
nácti závodů série, celkově skončil de-
sátý. Olympijský nominační „chleba“ se 
však bude lámat na MS v Číně na pře-
lomu května a června, kdy se rozhodne 
o účasti na Olympiádě v Pekingu.

Také italské Marzocchi představi-
lo nové vidlice se standardem pevné 
rychloupínací osy pro 15 mm, jenž má 
významně zvýšit tuhost modelů se 
zdvihem do 140 mm. Nejvýznamnější 
výrobci nábojů do vlaku 15mm os 
ihned nastoupili také, takže klasické-
mu rychloupínáku u předního kola 
možná brzy odzvoní…

Do minulé Pavlače se nám vloudila 
menší chybička v případě Bike srazu 
na Vysočině. Ten se nebude konat 
v červenci, jak jsme uvedli, ale v srp-
nu, konkrétně v období od 8. do 10. 8. 
v Novém Městě na Moravě. Naštěstí je 
ještě spousta času, tak si můžete ve 
vašem bikovém plánovacím kalendáři 
vše opravit.

Nastavení třmene mechanických 
kotoučovek by mělo být vůči 
kotouči sice souběžně, ovšem 

vnitřní pevná destička by měla být vždy 
více vyšroubována, aby mezi kotoučem 
a pohyblivou destičkou v povolené pozici 
lanka bylo co nejméně místa. Tím nebude 
nutné lanko příliš přitahovat, táhlo bude 
mít dostatečnou rezervu chodu, a hlavně 
kotouč nebude brzdit o duralový třmen 
místo o vyšroubovanou pevnou destičku. 

To jsme si ale již představili v loňském 
roce. Tentokrát se zaměříme na seřízení 
odporu pružiny staršího typu mechanic-
kých brzd Hayes MX One. Zatímco vět-
šina kotoučových brzd má pro seřízení 
odporu pružiny táhla pohyblivé destičky 
regulační šroub, první mechanické brzdy 
Hayes fungují na jiném principu. Táhlo 
je spojeno hřídelí s ozubením s vnitřním 
šnekem, na němž je pohyblivá destička. 
Spojení skrz hřídel však nezajišťuje šroub, 
ale vinutá pružina, která zároveň svým od-
porem uvádí táhlo do pohybu proti směru 
působení lanka. Jestliže nám táhlo začíná 
vlivem opotřebení bowdenu časem vad-
nout a nechce se lehce vracet do výchozí 
pozice, nebo máme-li pružinu unavenou, 
je čas ji přenastavit. 

Potřebovat budeme pouze šroubovák 
a malé kleště. V první řadě nastavíme 
třmen brzdy do správné pozice vůči kotou-
či, tedy posuneme jej na adaptéru (obr. 1). 
Následuje regulace vnitřní destičky vůči 
kotouči pomocí plastového kolečka (obr. 
2). To vše samozřejmě s případným povo-
lením či přitažením lanka na táhlu brzdy, 
abychom docílili co nejkratšího kroku páky 
a největšího účinku brzdy s co nejmenším 
vychýlením kotouče. Mezery mezi destič-
kami a kotoučem musí být co nejmenší, 
ovšem kotouč nesmí škrtat. V tom případě 

jej docentrujeme speciálním rovnákem 
nebo paličkou a samozřejmě zkontroluje-
me jeho dotažení k náboji.

Nastavenou brzdu pak zbavíme šroubo-
vákem krytky vnitřní pružiny (obr. 3), a tím 
se dostaneme k celému mechanismu seří-
zení předpětí. Pružina má očko, kterým je 
provlečena krátká osička, jež zapadá do 
drážek v těle táhla (obr. 4). Jestliže klade 
brzda příliš malý odpor na páce, a neutáh-
ne tak i přes čistý bowden lanko zpátky, 
musíme pružinu přitáhnout. Uchopíme její 
očko i s osičkou do kleští (obr. 5) a nato-
číme ji proti směru hodinových ručiček do 
druhé drážky (obr. 6). Pozor na odpor pru-
žiny, kleště je třeba držet opravdu silně, 
aby se nám nevysmekla a neztratili jsme 
osičku někde v prostoru dílny. Někdy ten- to úkon vyjde na pouhé krátké přetočení 

do vedlejších drážek, jindy je třeba otočit 
osičku kompletně dokola. Záleží samo-
zřejmě na původním nastavení výrobce. 

HOBBY BASTLERHOBBY BASTLER
Udělejte si to sami
Jak přitvrdit mechanikuJak přitvrdit mechanikuJak přitvrdit mechaniku

Přestože jsme se seřízení 
mechanických kotoučových 
brzd již věnovali, tak se 
stále objevuje spousta 
špatně seřízených 
kousků, které zbytečně 
připravují svého majitele 
o dostatečný brzdný výkon.

Pokud je naopak brzda příliš tuhá na pá-
ce, otočíme pružinu s osičkou opačným 
směrem. Vždy bychom ale měli získat ro-
zumný odpor brzdy na páce, který dokáže 
vrátit pohyblivou destičku do výchozí po-
lohy. Nastavit pružinu na maximální odpor 
určitě není žádoucí. 

Jestliže máme brzdu nastavenou, ješ-
tě zkontrolujeme přesné dosednutí osič-
ky v drážce, aby se někde nevysmekla, 
a můžeme vnitřní prostor opět zajistit kryt-
kou, která má dva plastové zobáčky, přes-
ně padnoucí kolem očka pružiny.

Všem majitelům mechanik Hayes s tím-
to systémem nastavení přejeme hodně 
trpělivosti a jemnou ruku při seřizování 
pružiny. (už)
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Stačí, aby auto jedoucí v našem 
směru míjelo v protisměru jiné 
vozidlo, a rázem jsou jeho oslňu-

jící světla silnější než odraz cyklisty bez 
osvětlení, i kdyby byl navlečen do sebe-
svítivějších oblečků.

Koupě nového kola by tak rozhodně 
neměla zůstat pouze u samotného stroje, 
ale určitě bychom neměli opomínat ve-

ledůležité osvětlení. Na štěs tí dnešní zá-
kladní blikačky a světla nejsou nijak extra 
drahé a dají se pořídit i za 129 korun, ja-
ko třeba ty jihočeské značky Galaxy. 

Vyrábějí se v červené barvě pro zad-
ní světlo a v čiré pro předek a uvnitř 
najdeme pět ultrasvítivých LED diod. Ty 
mohou být aktivovány ve třech režimech 
– svícení, přerušované blikání všech diod 
najednou a stroboskop. Před diodami 
jsou v plastovém krytu malá zvětšující 
sklíčka, která světlu přidávají na intenzi-
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Blikačka Galaxy 5 LED
Každý malý kluk jistě někdy snil o tom, jak skvělé by to 
bylo být neviditelný a moci se bez povšimnutí proplížit 
třeba do dívčích sprch. Málokdo si už ale uvědomuje, 
jak je tomu blízko na kole, protože sen o neviditelnosti 
se nám může velmi snadno splnit například na silnici za 
šera či úplné tmy. 

tě, a tak jsou blikačky potmě dobře vidět 
i z celkem velké vzdálenosti. Mezi krytem 
diodek a baterií je nataženo gumové těs-
nění, které díky pevnému sepnutí obou 
plastových částí zajišťuje voděodolnost. 

Napájení zajišťují dvě mikrotužkové 
(AAA) baterie, které jsou již přiloženy 
v setu. Jejich výdrž záleží na spuštěném 
režimu, nepřerušované svícení je logic-

ky vybije dříve. U předního 
světla se však dá za sníže-
ných podmínek použít jako 
částečné přisvícení. Vzadu 
je však kvůli upozornění ři-
dičů aut, že před nimi jede 

cyklista, lepší spustit jeden ze dvou re-
žimů blikání, neboť každý člověk si spíš 
všimne blikajícího předmětu než stabilní-
ho světélka. 

Součástí balení je samozřejmě i držák 
světla na řídítka či sedlovku a přímo na 
blikačce je i plastový klip, jímž je možné 
ji zavěsit na popruhy batohu či na oble-
čení, čímž se použití rozšiřuje i na další 
sporty. Cena jedné blikačky je avizova-
ných 129 korun. 

(mig)



Rám: PELL‘S P6 Ultralite 
Racing Tubeset, Tripple Butted, 
Rhombus Biaxial, VFHS Carbon
Vidlice: Rock Shox Reba SL (80mm)
Řazení: Shimano Deore LX
Přesmykač: Shimano Deore LX
Měnič: Shimano XT
Kliky: Shimano Deore LX
Představec: PELL‘S X67 OV

Brzdy: Shimano Deore LX hydr.
Kola: Mavic Crossride
Pláště: WTB Exiwolf 1,95
Sedlovka: PELL‘S XR11
Sedlo: PELL‘S E-Fly
Pedály: Shimano SPD 520
Velikosti: 17/19/21”
CENA: 42 880 Kč
CENA rámu: 12 670 Kč

RAZZER Carbon Race D

ZÁŽITEK Z JÍZDY
V-Brake verze
Brzdy: Shimano Deore LX

CENA: 38 670 Kč

RAZZER Carbon Race

Základem treter Northwave Aerlite 
S.B.S. je karbonová podešev vy-
bavená vnitřním odvětráním Air 

Flow System. Její tuhost pro maximální 
přenos síly na pedál je zaručena pou-
žitým profilem. Označení této nejkvalit-
nější podešve je ST 10:4 Carbon. Jako 
se konstruktéři u některých rámů snaží 
dosáhnout vysoké tuhosti, a zároveň 
alespoň částečně eliminovat tvrdost, 
podobně bylo postupováno i při 
vývoji podešve nejlepších sil-
ničních treter Northwave. 
Zatímco předchozí top-
model kombinoval 
karbon částečně s ti-
tanem, zde je uhlí-

Populární silniční 
topmodel 
Northwave 
Aerator, 
jehož test jsme vám 
v minulosti nabídli, se 
pro letošní rok dočkal 
zásadního přepracování 
a nového názvu. Tretry 
Aerlite S.B.S. některými 
konstrukčními prvky, 
a především použitím 
charakteristické jemné 
kovové síťky vychází právě 
z typu Aerator, nabízí však 
lepší tvarovou poddajnost 
svrchních materiálů, 
a tedy i vyšší pohodlí 
uživatele.

Northwave Aerlite S.B.S.
kový kompozit doplněn o ana-
tomicky tvarovaný plát z přírod-
ního dřeva. Spojení těchto dvou 
materiálů se skutečně promítlo 
do maximální tuhosti při zábě-
ru, a zároveň do určité, i když 
pouze částečné, schopnosti 
vnitřní dřevěné podešve absor-
bovat otřesy. Ochranu karbono-
vé podrážky při chůzi zajišťuje 
šroubovaná zadní podpatěnka 
ve tvaru podkovy, která zároveň 
zlepšuje stabilitu paty při pohybu mimo 
kolo.

Svrchní část treter tvoří kombinace 
syntetické kůže a panelů z velice pevné, 
husté síťoviny. Na bocích a na špičce je 
pak použita jemná kovová mřížka, te-
dy prvek převzatý z původních aerato-
rů. Ideálně tvarovaná je pata s vnějším 
plastovým zpevněním. Její tvar a uvnitř 
použitý protiskluzový materiál zabra-
ňují jakémukoli nežádoucímu pohybu 
paty při tahu za pedál. Špička se v ob-
lasti palce zdá být zpočátku spíš užší, 
tvarová přizpůsobivost boty je však 
bezproblémová a po několika delších 
vyjížďkách došlo v této partii k „vyšláp-
nutí“. Na vnější straně chodidla je kolem 
prstů prostoru téměř nadbytek, takže si 
jezdec může užívat maximální pohod-
lí. Celkový tvar boty bude vyhovovat 
i jezdcům s vyšším nártem, čemuž je 

přizpůsobena také délka všech tří 
přezek. Horní, která je vybavena 

mikronastavitelným mechanis-
mem s duralovou páč-

kou, nabízí posun 

ve svém uchycení, takže variant pro na-
stavení je zde opravdu dostatek. Lehce 
polstrovaný jazyk s perforací a vhodná 
plocha přezek zajišťují nártu optimální 
stažení s vhodným rozložením tlaku.

Usazení na noze je již od začátku cel-
kem příjemné. Maximální pochvalu za-
slouží především již zmiňované prove-
dení paty. Špička se sice nemusí zprvu 
zdát tvarovaná ideálně, oproti modelu 
Aerator však nabídne nesrovnatelně 
lepší postupnou tvarovou přizpůsobi-
vost, a to jak v oblasti vnějších kloubů, 
tak i kolem palce. Použité materiály a je-
jich správné použití na konkrétní partie 
boty skutečně zajistí bezproblémové 
vyšlápnutí. Připomínku tak máme pouze 
k vnitřní vložce, která by podle našeho 
názoru mohla nabídnout o něco lepší 
anatomické provedení. Uvítali bychom 
její výraznější vyklenutí ve středové 
partii a zároveň průhyb pod patou, tak 
aby plynuleji přecházela do bočních 
stěn. Odvětrání treter patří k průměru. 
Výrobce očividně preferoval především 
celkovou pevnost a odolnost treter. 
Pevná bílá síťovina výborně drží tvar bo-

ty, ovšem její o něco menší hustota 
by zvýšila ventilaci.

Jako skvělý si dovolíme ozna-
čit design. Bílo-modré testova-
né provedení vypadalo na noze 
skutečně bezchybně a totéž lze 
říci také o druhé nabízené, bílo-

červené variantě. Italové to zkrát-
ka umí… Cena treter Northwave 

Aerlite S.B.S. je 6740 korun. Oproti 
předchozímu typu Aerator je tedy no-

vý topmodel výrazně levnější.
(kad)

tuhost podešve, provedení paty, stažení nártu, design

méně anatomický tvar vložky, odvětrání svrchní části

Tříčtvrteční kalhoty Author ARP-
11 Golf jsou replikou závodního 
oblečení Author Teamu. Jejich 

materiálem je vysoce kvalitní lycra 
Salina, využívající vlákna DuPont. 
Osvědčený osmipanelový střih je 
doplněn o zadní „podkovu“, jejíž 
grafika s výrazným logem Author 
přechází v nohavice. Švy kombinu-
jí klasiku s plochým provedením. 
Lacl je vyroben z pružné síťoviny 
a jeho o něco větší šířka eliminuje 
nepříjemný tah kalhot v oblasti ra-
men. Antibakteriální vložka je sešita 
z několika panelů a nepostrádá pro-
filaci pro účinnější odvětrání a odvod 
potu. Jediné, co nás nenadchlo, byl 
jednodušší způsob jejího všití do kal-
hot. Zde bychom pro vyšší životnost 
preferovali o něco hustší šev.

Střihu kalhot a jejich usazení na 
těle není co vytknout, stejně tak pří-
jemné jsou i použité materiály. Tenké 
provedení kalhot nahrává použití 
v rozmezí mezi patnácti a dvaceti 
stupni. Absence protiskluzového 
zakončení spodního lemu nohavic 
je u těchto kalhot záměrná a zce-
la opodstatněná. Díky použitému 
střihu a vhodné délce nohavic dr-
ží lem stále na svém místě a jeho 
provedení není při šlapání jakkoli 
nepříjemné, což u modelů s pro-
tiskluzovým spodním zakončením 
nebývá pravidlem. Výborná je 
použitá antibakteriální vložka. Její 
zpracování zajistilo vhodnou tva-
rovou přizpůsobivost tělu a tenké 
bočnice nijak nepřekáží při šlapá-
ní. Dostatečné polstrování se také 
postaralo o optimální rozložení tla-
ku mezi sedací partií jezdce a sed-
lem. Vítaným detailem je přítomnost 
reflexních pásků všitých do zadních 
svislých švů kalhot.

Cena tříčtvrtečních kalhot Author 
ARP-11 Golf je od 1699 korun. Totožné 
provedení, ovšem s klasickou krátkou 
nohavicí (model ARP-11) je o dvě stov-
ky levnější. Nabízené velikosti jsou od 
S do XXL. (kad)

vysoká kvalita materiálů, střih, 
provedení vložky, reflexe

způsob všití vložky

Tříčtvrteční Author
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Ráfek: WELL 559x19 nebo 622x19 BA, GBS, SEE
Náboj: Shimano RM30/40, černý, kazeta, rychloupínák
Špice: nerez, černé
Výplet: klasický 32 děr
Váha: MTB  1 910; Trekking 2 040 g (pár)

MTB

Trekking
cena za pár cena za pár cena za pár

RAPID PROFIRAPID PROFI
RACERACE

as

FASTDISC MTB
Cross Country DISC

ELELL 5L 55959x19 9 bneb 6o 62222x1919 BABA, GB GBSS, SEESEE
imano RM30/40, černý, kazeta, rychloupí ák
rez, černé
sický 32 děr

WEWE
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er
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DRAGON, WELL 
MTB TREKKING
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Váha: M
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Zapletená kola zakoupíte pøes E-SHOP! Všechny modely jsou skladem!!!

Verze: špice SAPIM AERO CX-RAY, ploché, černé 
Ráfek: RAPID, 622x15, BA, GBS
Náboj: NOVATEC silniční hliníkový černý,
 ořech Shimano, případně Campagnolo
Výplet: klasický 20,24 
Verze:  špice SAPIM AERO CX-RAY, ploché, černé, 
Váha: 1 660 g (pár)
Verze: špice DT Champion, černé
Váha: 1 765 g (pár)

Ráfek: DHX 7330 FASTDISC 559x19, BA, SEE
Náboj: NOVATEC MTB Disc hliníkový, černý, ořech Shimano
Špice: nerez, černé
Výplet: klasický 32 děr
Váha: 2 110 g (pár)

te pøes E SHOP! Všech

erné,,ernéé RáfRáfRáf
NábNáb
ŠpicŠpic
VýpVýpVýp
VáhVáh

výjimečné rychlé 

výjimečné rychlé 

závodní kolo
závodní kolo

e-shop: www.remerx.cz , e-mail: prodej@remerx.cz

Jihočeská značka Leader Fox už po 
mnoho let pro mladé jezdce vyrá-
bí nízké rámy na free disciplíny dirt 

jump, street a freeride. Snaha o vývoj co 
nejlepších strojů vyplynula ve sponzo-
ringu freeridové ikony Maňase Tomka, 
jehož jméno, asi crosscountrystovi nic 
moc neřekne, ale pubertální mládež, hl-
tající adrenalinové časopisy a videa jistě 
ví, co je jezdec značky HorseFeathers 
zač. Maňas svou účastí na nejlepších 
českých freeridových a dirtových závo-

dech propaguje nově založenou znač-
ku Dirt Parade, která je odnoží Leader 
Foxu, specializující se právě na skákací 
disciplíny. 

V nabídce jsou pevná kola Cocain, 
Colapse, Drug a testovaný Dragstar, 
celopéra pak zastupuje nový Disident, 
jenž za necelých 20 tisíc přináší 100 mm 
zdvihu čtyřčepové zadní stavby s tlumi-
čem Rock Shox Bar a je kromě odol-
ných komponentů osazen hydraulikami 
Avid Juicy 3. To je velmi slušná výbava, 

za kterou by se nemusel v této cenové 
relaci stydět ani pevný stroj. 

Ale zpátky k dragstaru. Celé kolo sto-
jí 12  000 Kč, rám je vyroben z materiálu 
Al 7005 a dodává se ve velikostech 14" 
a 16". Nízká sedlová trubka a vidlice RST 
Launch RA se zdvihem 100 mm dávají 
rámu velký sloping, jenž se kladně pro-
jeví spoustou prostoru nad horní rámo-
vou trubkou. Rám je svařen z do hranata 
tvarovaných trubek, které budí svou mo-
hutností respekt. Díky dlouhému svaru 
horní a spodní trubky u hlavy vzniká ma-
sivní blok materiálu, takže již není třeba 
spodní trubku podporovat ještě navaře-
ným plátem. Obě hlavní trubky si svou 
mohutnost drží skoro do konce, pouze 
u středového pouzdra a sedlovky pře-
chází jejich profil na kruhový. 

Zadní stavba ctí maximální možnou 
pevnost, a tak jsou trubky opět zploště-
né, protože pokud by měly být při stej-
ném průměru kruhové, zabíraly by příliš 
mnoho místa. Patky jsou klasického, 
osvědčeného tvaru a rozhodně zde ne-
ní třeba hledat problémy. Horní vzpěry 
jsou připraveny pro ráfkové brzdy, což 
je zrovna u dragstaru výhodou, neboť 
je na něm kotoučovka pouze vepředu, 
vzadu véčko stačí. 

Zaměření kola odpovídá 
i přední odpružená vidlice RST 
Launch se 100 mm zdvihu oce-
lové pružiny, jejíž 32 mm silné 
ocelové vnitřní nohy by měly do-
dat vidlici slušnou odolnost pro-
ti nárazům, kterých se kolu pod 
rukama mladých drsňáků jistě dostane 
až až. Vidlici je možné přitvrdit, takže si 
jezdec může upravit její chod podle to-
ho, zda jde jezdit do lesa, a potřebuje 
citlivou vidlici, nebo jde skákat na dirtu, 
kde je výhodou spíše tvrdší pružina. 

Skvělou práci odvádějí univerzální 
pláště Tioga Factory DH, které bezpečně 
a dobře drží na většině povrchů, do měk-
kého terénu se dobře zařezávají a drží 
i na kamenech a mokru. Ideální volba. 
Zajímavé je také použití kotoučovky pou-
ze vepředu, mechanický Avid patří ke 
špičce mezi mechanikami a brzdí také vel-
mi slušně, navíc ve sjezdu se více využívá 
přední brzda, která brzdí celou energii ko-
la a jezdce. Vzadu se hodí véčko hlavně 
na streetové triky, kde – pokud se dobře 
vyladí – dokáže jezdce podržet na zad-
ním kole stejně jako kotoučovka. V-brzda 
Logan na dragstaru však tak dobře, jako 
třeba brzdy od firem Avid nebo Shimano, 
nebrzdilo, a museli jsme si vyměnit špa-
líky za měkčí. Pak bylo vše v pořádku. 
Výborným tahem firmy je také příprava na 
následnou montáž kotoučovky – náboj již 
má centerlock ozubení, takže až si mladý 
jezdec s omezeným rozpočtem na letní 
brigádě našetří další dva tři tisíce, může 
skočit po druhé kotoučovce. 

Kliky Truvativ mají rovnou kryt pře-
vodníků, ale namísto napínáku se na 
kole používají dva převodníky s přesmy-

kačem, takže jezdec si na kole sám mů-
že po vysunutí 350 mm dlouhé sedlovky 
kamkoli dojet, v tom mu nic nebrání, 
tedy kromě vlastní lenosti. Také bohatě 
polstrované sedlo Active odpovídá ná-
rokům letců, neboť umožňuje provádě-
ní triků bez držení řídítek, kdy se kolo 
stiskne stehny právě za sedlo. 

Dragstar je slušně vybavené kolo pro 
freeridové, dirtové a streetové začátky, 
rám je středně dlouhý a jezdci promine 
spoustu začátečnických chybek. Je jen 
škoda, že zadní stavba má spíš cross-
countryovou délku 425 mm, protože 
kratší zadní stavba by usnadnila zvedá-
ní na zadní kolo, což se hodí na street, 
na výskoky na zídky, jízdu po zadním 
kole a podobně. 

Proto se dragstar hodí více do lesa, 
kde se bude jezdit rychle z kopce, če-
muž je nakloněná i hlavová trubka pod 
úhlem 69°. Vidlice má v sobě už olejo-
vé tlumení, takže nekope při roztažení 
a s kolem se dá velmi slušně polétat 
vzduchem, protože jezdce na odrazu 
nepraští nic do řídítek. Točivost je na 
střední úrovni, ovladatelnost v prudkých 
klikaticích v malé rychlosti by byla opět 
lepší s kratší zadní stavbou. 

V každém případě je však DP Dragstar 
velmi slušně osazeným strojem, jenž za 
částku 12 000 korun přinese hodně mu-
ziky. 

 Velikost    L
a Úhel hla vy     68,5°
b Úhel sed lo vé trub ky    72,5°
C Horní trubka efektivně   625 mm
D Délka sedlové trubky   485 mm
E Délka zadní stavby   430 mm
F Rozvor  1121 mm
G Hlavová trubka   135 mm

Technická specifikace:

Rám:  DP Dirt Alloy 7005 
Vidlice:  RST Launch RA 
Přehazovačka:  Shimano Alivio 
Přesmykač:  Shimano Alivio
Řazení:  Sram MRX Comp 
Kliky:  Truvativ Blaze 2.org 
Ráfky:  Exe Race DH 719 
Náboje:  Formula CL 
Pláště:  Tioga Factory DH
Brzdy:  Avid Bb5 / Logan
Řídítka:  Exerace 670 mm
Představec:  Exerace TDO
Sedlovka:  Truvativ XR 27,2 

350 mm
Sedlo:  Active FS
Hmotnost:  15,6 kg
Cena:  12 000 Kč

osazení, příprava na kotouč 
vzadu, robustnost, cena

dlouhá zadní stavba, horší 
výkon V-brzdy

Dirt Parade DragstarDragstarDragstarDragstar

INTERSPORT PRAHA
– PEKSPORT

přijme

prodavače
do oddělení cyklistiky

Požadujeme orientaci v oboru
a

mechanika jízdních kol
znalost oboru nutná

Intersport-Peksport, Praha 10
tel. kola: 271 723 423
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Každý má právo na kvalitní kolo...

VELO CZ s.r.o.
Pospíšilova 314
Hradec Králové
500 03

www.wheeler.cz

Rám Převod. Ráfky
Vidlice Stř. osa Poč. rychl.
Měnič Náboje Velikosti
Přesm. Vícekol. 
Řazení Brzdy 

Pro 59
MTB

Alu 6061d.b.
Sunt. SF7-Raid. RL LO 100 mm
Shimano LX
Shimano Deore
Shimano Deore 19 9 9 0 Kč19 990 Kč

Shimano M442
Shimano ES25
Shimano M495
Shimano HG50
Sh. Deore hydr. kot.

ALEX DP17
27
17.5“, 19“, 21“

Rám Převodník Ráfky
Vidlice Střed. osa Poč. rych.
Měnič Náboje Velikosti
Přesmykač Vícekolečko 
Řazení Brzdy 

Buddy 04   20“
Buddy

Alu 6061
Suntour SF-XCU 40 mm
Shimano TX31
Shimano TZ30
Shimano SL-RS31 69 9 0 Kč69 9 0 Kč

Lasco 42x34
zapouzdřená
Wheeler Alu
Shimano 14-28
Alu „V“

Jalco
12
12“

Rám Převod. Ráfky
Vidlice Stř. osa Poč. rychl.
Měnič Náboje Velikosti
Přesm. Vícekol. 
Řazení Brzdy 

Cross 6.3
Cross

Alu 6061
RST Neon ML T8  LO 50 mm
Shimano Deore
Shimano C050
Shimano Alivio 11 9 9 0  Kč11 990 Kč

Shimano FC-191
zapouzdřená
Shim. RM30/Alu
Shimano HG30
Alu „V“

ALEX ACE-18
24
48, 52, 56, 60 / 44, 48, 52 cm

Rám Převodník Ráfky
Vidlice Střed. osa Poč. rychl.
Měnič Náboje Velikosti
Přesmykač Vícekolečko 
Řazení Brzdy 

1600ZX „CZ“
Cross

Alu 6061
RST SOFI T8 50 mm
Shimano Acera
Shimano C051
Shimano Altus 8 49 0 Kč8 49 0  Kč

Shimano M 151
zapouzdřená
Wheeler Alu
Shimano ZH37
Alu „V“

Jalco
21
50, 54, 58 / 44, 48 cm

zámek spirála
35 100 009 / ACL-2801
8/1500mm kódový

 19 9 Kč  19 9 Kč 

zámek spirála

světlo přední 
28 100 010 / ALT-2702
2funkční, 1 vysoce svítivá dioda 

 550 Kč 550 Kč

větlo přední 
100 010 / ALT-2702

lahev na nářadí/pláštěnku
37 000 036 / ATL-2619  šedá malá 
37 000 037 / ATL-2619  modrá malá 

  79 Kč

37 000 036 / ATL-2619  šedá malá
37 000 037 / ATL-2619  modrá malá

79 Kč  79 Kč79 Kč

nosič na sedlovku 
30 100 004 / ACR-2401  Alu černý, nosnost 10 kg 

 39 9 Kč 39 9 Kč

dres Wheeler  
38 100 099  krátký rukáv

 119 0 Kč119 0 Kč

lomtrading@lomtrading.cz >> www.lomtrading.cz
tel./fax: 296 365 556 >> tel.: 296 365 557

Podrážka: VIBRAM >> Zapínání: tkaničky s poutky+pásek na suchý zip. Vnitřní vypolstrovaný jazyk s držákem tkani-
ček. >> Svršek: pro svršek byl vybrán nejvhodnější materiál, který uspokojí požadavky MTBikerů, odolný proti prachu, 
bahnu… Struktura tretry zaručuje ochranu, optimální upínání a zároveň dobrý komfort. Špička a pata jsou dobře chráněny 
a chodidlo je dobře stabilní. >> Pata: Polyuretanová patní podpora ve spojení s podrážkou má anatomický tvar, který 
zaručuje dobré postavení chodidla v botě a zároveň chrání proti nárazům. >> barvy: černo-šedá, zeleno-oranžová

PERFEKTNÍ 
OBUTÍ…

Podrážka: MTB JAWS Zytel Dupont, vložka Anatomic performance >> Svršek: Air mesh, airfl ow systém >> Upínání:
SBS – Step by Step 2 pásky na suché zipy + přezka >> Pata: patentovaný systém ULTRA Y >> Barvy: černá, stříbrno-
černo-červená, bílo-červeno-černá

MISSION
2570 Kč

LIZZARD S.B.S.
3499 Kč

Vršovická 466, Praha 10, KOH-I-NOOR

tel.: 271 72 34 25 (cyklistika), 271 72 08 93 (sport)

Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–13.00

www.peksport.cz, e-mail: peksport@intersport.cz

www.peksport .czwww.peksport .cz

SPECIALISTA
NA KOLA

V SÍTI INTERSPORT

Speciální akce

Vše pro dámy,
pány i děti

SPECIALISTA
NA KOLA

V SÍTI INTERSPORT

Speciální akce

Vše pro dámy,
pány i děti

Kombinace kvalitní syntetické kůže 
Chamude na dlani a tenčího per-
forovaného neoprenu na hřbetu 

zajistila rukavici odolnost a ruce dosta-
tečnou ochranu.

Dlaň nepostrádá zesílení a prošití nej-
namáhanějších partií, výztuha je přítom-
na i v místě mezi palcem a ukazovákem. 
Polstrování dlaně je spíš symbolické, 

Prstové rukavice O’Neal 
Tapas Signature jsou 
vhodné jak pro techničtější 
disciplíny, tak i pro 
klasické cross-country 
v jarním či podzimním 
období.

aby nebyla zbytečně omezena citlivost 
ruky. Zakončení ukazováku a prostřed-
níku je vybaveno protiskluzovou úpra-
vou pro co nejlepší kontakt s brzdovou 
pákou. Na hřbetu rukavice je neopren 
kombinován s lycrou na panelech mezi 
prsty, z neoprenu je i zakončení ruka-
vice kolem zápěstí a vrchní část palce. 
Určitou daní za dobrou odolnost použi-
tých materiálů je zde přece jen o něco 
horší odvětrání. V horku může také tro-
chu chybět froté pro utírání potu.

Usazení na ruce je u testovaných ru-
kavic O’Neal bezproblémové, na čemž 

má zásluhu nejen propracovaný střih 
s ideální délkou prstů, ale i použité ma-
teriály. Pružnost celého hřbetního dílu 
zaručuje rukavici výbornou tvarovou 
a částečně i velikostní přizpůsobivost. 
Na výtečnou se předvedla životnost 
dlaně, které hned tak nějaký pád ne ublí-

ží. Gramáž použité syntetické kůže je 
zde podstatně vyšší než u běžných XC 
rukavic. 

Testované rukavice byly v designu 
Andreu Lacondeguy, španělského jezd-
ce Slopestyle. Drsně pojatá grafika má 
však nejen estetickou, ale i ochrannou 
funkci. Černo-bílý design, kdy je jedna 
rukavice negativem té druhé, je hodně 
povedený a jistě bude jedním z důvodů 
pro koupi tohoto modelu. Cena rukavic 
O’Neal Tapas Signature je 1250 korun.

(kad)

životnost materiálů, střih, 
design

chybějící froté, nižší prodyšnost

O’Neal Tapas SignatureO’Neal Tapas Signature
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a Úhel hla vy     71°
b Úhel sed lo vé trub ky    72°
C Horní rámová trubka   580 mm
 Horní trubka efektivně   590 mm
D Délka sedlové trubky   540 mm
E Délka zadní stavby   450 mm
F Rozvor  1100 mm
G Hlavová trubka   120 mm

Technická specifikace:

Rám: Alloy 6061
Vidlice: SR Suntour NEX 4510
Kliky: Shimano Acera
Brzdy: Shimano Acera
Řazení: Shimano Alivio
Přehazovačka: Shimano Alivio
Přesmykač: Shimano C050
Náboje: Shimano Acera
Ráfky: Mach1 240
Pláště:  Schwalbe Road Cruiser 

35C
Sedlo: Velo Plush
Nosič: Alu 25 kg
Světla: Basta 
Hmotnost: 15,2 kg 
Cena: 11 590 Kč

vybavení, tuhost rámu, 
stabilní projev horší točivost

Ačkoli testujeme hlavně biky či 
silniční kola, nesmíme zapomí-
nat ani na početnou skupinu 

cykloturistů, pro něž je sportovním ná-
činím krosové nebo trekkingové kolo. 
Nejvýše postavený trekking slovenské 
značky Kenzel poskytl pohodové sve-
zení i nám. 

Nic nechybí
Základním rozdílem mezi krosem 

a trekkingem je veškeré vybavení − jako 
blatníky, nosič osvětlení, které na trek-
kingu nesmí chybět, a v případě modelu 
Distance je toto splněno. Základem kola 
je duralový rám s kapkovitými profily tru-
bek předního rámového trojúhelníku. Na 
hydroforming a zbytečné parádičky 
se zde nehraje, vše je spíše decentní 
a nepříliš nápadné. Ačkoli není počítáno 
s nějakým výraznějším terénem, nechy-
bí navařená výztuha pod hlavou. Zadní 
stavba je také z trubek kruhového prů-
řezu, sedlové vzpěry nesou známky leh-
kého esovitého prohnutí. Samozřejmostí 
jsou závity pro nosič a blatníky, bez kte-

rých by kolo nemohlo do své kategorie 
patřit. Ploché patky však mají návarky 
pro kotoučovou brzdu, což je zde trochu 
zbytečný bonus.

Lanka jsou vedena po horní trubce, 
kabeláž od dynama na zadních vzpě-
rách je vedena nenápadně po trubce 
a následně vnitřkem rámu.

Cestovní osazení kola se skládá 
z duralového nosiče s nosností 25 kg, 
jehož je možné nastavit na průměr kol 
26 nebo 28 palců. Výrazné boční vý-
ztuhy zabrání prolamování stěn brašen 
do výpletu, masivní konstrukce je pak 
základem pro dlouhé výpravy s bagá-
ží. Osvětlení od značky Basta patří díky 
renomé této značky k tomu lepšímu. 
Dynamo jde lehce a nemá tendenci pří-
liš brzdit zadní kolo, zapínání předního 
světla přetočením jeho zadní krytky je 
jednoduché. Zadní světlo má baterie, 
takže na křižovatce večer není závislé 
na proudu z dynama. Plastové blatníky 
mají upevňovací drát provléknutý oč-
kem, při nárazu na překážku se lehce 
vychýlí a jdou snadno srovnat zpátky. 

Tato vymoženost rozhodně prodlouží 
jejich životnost. Jejich délka a koncová 
plácačka sice nejsou příliš sportovní, 
ale o to tu vůbec nejde, důležitá je ma-
ximální ochrana jezdce a výsledný kom-
fort za každého počasí.

Osazení kola je pak standardní. 
Odpružená vidlice SR Suntour NEX 
4510 disponuje mechanickým lockou-
tem, který lze zapnout pouze v rozta-
ženém stavu vidlice. Její chod je jem-
ný a vidlice je poměrně měkká, takže 
ukázala, že umí „vyzobat“ nerovnosti 
i na hrubším asfaltu a nepotřebuje 
zrovna nejtvrdší terén. Komponenty 
Shimano Alivio a Acera fungovaly spo-
lehlivě, stejně jako brzdy japonského 
giganta. Kola na ráfcích Mach1 se zvý-
šeným profilem byla dostatečně odolná 
i díky drátům DT Swiss a obutí Schwalbe 
Road Cruiser se ukázalo jako perfektní 
společník pro všechny druhy asfaltu. 
Odvalování bylo naprosto perfektní 
a přilnavost maximální. Ani na polních 
cestách jsme neměli větší potíže, jen 
bláto nebylo sympatickým podkladem 
pro hladší vzorek. 

Hurá na cesty
Distance nabídne jezdci komfortní 

posed a velmi příjemný úchop řídítek. 
Sedlo Velo Plush patří k výrazněji pol-
strovaným pohodlným modelům, takže 

na sportovní výkony nebude tím pra-
vým, ale pohodlí nabízí dostatek. Měkké 
bio gripy jsou pro delší jízdy doslova 
nutností pro maximální komfort.

První kilometry ukázal distance hlavně 
svůj tuhý rám, který se ani pod těžším 
jezdcem výrazněji nekroutil. Celková 
charakteristika kola je jednoznačně 
v maximálně klidném vedení. Kolo 
dobře drží stopu a manévrování není 
o žádné hravosti, naopak k ostřejšímu 
zatočení je třeba kolo trochu popo-
strčit. V dlouhých sjezdech s bagáží to 
může být výhoda, v městském provozu 
nebo jízdě ze sedla je výraznější stabilita 

spíše překážkou. Budeme-li však distan-
ce brát jako kolo pro dlouhé jízdy v klid-
ném tempu, pak je to zcela v pořádku.

Jízdní projev není o okamžitém zrych-
lení, ale o slušném držení tempa a po-
měrně lehkém projevu na pedálech. 
Svůj díl na tom nesou i kliky s bikový-
mi převodníky 22–32–44 zubů, protože 
u krosových kol dominují spíše větší 
převodníky pro rychlejší jízdu po silnici. 
Zde to tedy jasně určuje klidnější výletní 
nebo cestovatelské tempo bez zbyteč-
ných sportovních ambicí.

Ačkoli jsme se nejprve trochu ošklí-
bali nad upevněním nosiče a blatníků 
šrouby s plochou hlavou namísto imbu-
sů, nakonec musíme uznat, že osmičku 
klíč má na rozdíl od imbusu doma asi 
každý. Takže záchrana na cestě bude 
jednodušší. 

Výletník
Distance zvolí klidný výletník nebo 

cestovatel bez ambicí na vysoké tempo. 
Každopádně je to trekking se vším všu-
dy, nabízející dostatek komfortu a plnou 
výbavu. 

DistanceDistanceDistanceDistance
KENZELKENZEL
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tak co, bikeři a bikerky!
kolik už máte najeto?
kdo zaspí začátek sezóny, 
bude v cíli litovat!!!

Havoc a Vice jsou freeridovo–sjezdové řady komponentů amerického Eastonu. 
Vlaštovky Havoc Mid 711 vozí například Greg Minnaar, vítěz mnoha závodů 
světového poháru i majitel titulu mistra světa ve sjezdu. Vlaštovky tvarově 

vychází z oblíbeného modelu EA70 MonkeyBar, ale provedením jsou určeny pro 
maximální odolnost a tuhost v adrenalinových disciplínách. K přesnému navržení 
tloušťky trubky v jednotlivých místech pomáhá počítačová analýza konečných prv-
ků, na jejímž základě se vlaštovky vyrobí s využitím technologie TaperWall™. Šířka 
711 mm odpovídá dnešním trendům na co největší šířku řídítek pro sjezd a dodává 
kolu maximální ovladatelnost. Vlaštovky se vyrábí se středovým průměrem 25,4 mm 
i oversize 31,8 mm a váží 295 gramů. Cena je 1490 Kč. 

(mig)

Easton Havoc

Rukavice Chiba El Diablo předsta-
vují svým zpracováním absolutní 
špičku, ať už po stránce střihu či 

použitého materiálu. Nepřehlédnutelný 
je rovněž design s graficky zdařilým 
„ďáblíkem“. Dlouhoprsté provedení je 
optimální nejen na jaro a podzim, ale 
díky výborné ventilaci i na léto. Řada 
MTB jezdců totiž preferuje dlouhoprsté 
rukavice celoročně pro lepší ochranu 
prstů. Model El Diablo osloví především 
XC jezdce, odolná konstrukce a gumo-
vá vrchní ochrana prstů však rukavice 
předurčuje i pro drsnější ježdění ve sty-
lu enduro.

Na dlani použitá syntetická kůže 
Clarino je velice odolná proti mechanic-
kému poškození. Její gramáž je vyšší, 
než bývá běžné u klasických letních ru-
kavic. Nejzatěžovanější partie dlaně ne-
postrádají ještě výztuhu ve formě zdvo-
jení materiálu. Promyšlené je i zpevnění 
spodního okraje dlaně pod zápěstím, 
neboť se za tento lem rukavice obléká 
na ruku a materiál dlaně zde často dost 
trpí. Na bříšcích prostředníčku nechybí 
silikonový potisk s názvem modelu, díky 
čemuž prst neklouže po brzdové páce.

Hřbetní část rukavice kombinuje pev-
nou nylonovou tkaninu AirVent, jejíž 
výhodou je dobrá odolnost proti zatrže-
ní, a především solidní prodyšnost. Na 
kloubech prstů je pro tvarovou přizpů-
sobivost použit neopren, stejně tak na 
lemu rukavice před zápěstím. Výhodou 

Ďáblovy rukavice
je nadprůměrně velký froté panel na 
palci a především výztuha v partii mezi 
palcem a ukazovákem. V oblasti mezi 
prsty je použita vysoce pružná a záro-
veň jemná síťovina, díky níž je ventilace 
dlouhoprstého provedení velice dobrá. 
Zapínání na suchý zip se provádí útlým 
páskem, s nímž se jednoduše manipu-
luje.

Střihu rukavice není co vytknout, op-
timálně kopíruje zakončení prstů a na 
dlani se materiál zbytečně nekrabatí. 
Dlaň sice postrádá jakékoli výraznější 
polstrování, v praxi se ale ukázalo, že 
zde skutečně není potřeba. Neoprenové 
panely na kloubech prstů a pružná sí-
ťovina zajistily vynikající tvarovou při-
způsobivost. V oblasti mezi prsty byla 
poddajnost materiálu jednoznačně vý-
hodou, neboť zde rukavice ani při delší 
jízdě neřezaly.

Cena rukavic Chiba El Diablo je 1089 
korun. V nabídce jsou velikosti od XS 
do XXL.

(kad)

odolnost materiálů, prodyšnost, 
střih

nenalezli jsme

Detailní lehkost
Novinkou v produkci 
karbonových sedlovek 
firmy Pell’s je typ 
CR4, který v sobě 
snoubí technickou 
propracovanost a nízkou 
hmotnost.

Většina karbonových sedlovek totiž 
využívá dozadu zahnutý vlepe-
ný duralový zámek sedla, který 

jistí kolíbku jedním šroubem. Typ CR4 
je vlaštovkou s přímým zámkem, jehož 
provedení doslova čiší geniální jednodu-
chostí a zároveň působí velmi „techno-
kratickým“ dojmem. Základem sedlovky 
je trubka z karbonu s vyznačenou stup-
nicí vysunutí. Je zakončena duralovým 
osazením, tvořícím základ celého upína-
cího systému. Duralová výztuha je spo-
jena s materiálem sedlovky a zakončení 
je zabroušeno společně, aby oba díly 
byly perfektně souběžné. Skrz výztuhu 
je veden čep, jímž prochází dvojice im-
busových šroubů, jistících sedlové ližiny 
pomocí duralových nosníků, nahrazují-
cích vrchní část klasické kolíbky. Spodní 
část kolíbky je vyrobena z karbonu, což 
má podíl na celkově nízké hmotnosti. 
Dostatečná tloušťka materiálu je zárukou 
odolnosti a během testování se nám ne-
podařilo najít nějaké poškození. 

Celý systém má za úkol umožnit vel-
mi přesné nastavení sklonu sedla. Pro 
jeho upnutí je třeba trochu více trpěli-

vosti, než jak je tomu u zámků s jedním 
šroubem. Je důležité dobře nastavit 
vrchní nosníky do kolmé pozice, aby se 
při dotahování neposouvaly po ližinách, 
a zároveň si pohlídat spodní kolébku, 
aby byla na středu sedlovky. Čep vede-
ný skrz výztuhu má také možnost se po-
souvat, takže i na něj pozor, aby dosedl 
na své místo, než začneme dotahovat 
oba šrouby do finální pozice. Nastavení 
sklonu je jednoduché a přesné, není 
třeba hledat žádné drážky, jen povolo-
vat a dotahovat. Pozor na přetáhnutí, 
mohli bychom šroub utrhnout.

Sedlovka CR4 se vyrábí v průmě-
rech 27,2 a 31,6 mm a délce 350 mm. 
I ve větším průměru je znát velmi dobrá 
absorpce vibrací, která by díky přímému 
zámku měla být vlivem jiného působe-
ní hmotnosti jezdce nižší než u modelů 
s dozadu zahnutým zámkem. Hmotnost 
173 gramů (31,6 mm) patří mezi vyni-
kající hodnoty. Ještě lepší zprávou je 
příznivá cena 1690 korun. Kdo touží po 
karbonu a bojí se klasického zahnutého 
zámku, je pro něj Pell’s CR4 lehkou, ce-
nově přijatelnou a technicky velmi zda-
řilou volbou. (už)

hmotnost, provedení zámku, 
nastavení sklonu sedla

montáž sedla
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ných pedálů americké značky 
CrankBrothers, kteří vyžadují vět-

ší plochu pro oporu treter s méně tvr-
dou podrážkou, připravila firma pedály 
Malet a Acid s širší platformou. Zatímco 
malety připomínají BMX pedály s dura-
lovým tělem a piny, acidy mají jemnější 
tvary. Vnější tvar udává kovová klec, kte-
rá je kvůli hmotnosti i designu vyplněna 
kompozitovými vložkami. 

Na trhu jsou dvě verze – Acid 1 za 
2190 Kč a Acid 2 za 3990 Kč. Rozdíl je 
hlavně v hmotnosti, u jednoho pedálu 
se u jedničky blíží 200 gramům, zatímco 
u lehčí dvojky je to 177 gramů. To je na 
široké pedály velmi příznivá váha. Osa 
pedálu je u obou modelů z kované Cr-
Mo oceli, výplně z karbonu, ale rozdíl je 

CB Acid 1CB Acid 1
v materiálu těla pedá-
lu, kdy dražší dvojky šetří 
hmotnost díky použití lehčího magné-
zia. Upínací systém využívá již tradičně 
pružin z nerezové oceli a součástí bale-
ní jsou samozřejmě i kufry v provedení 
Premium, což označuje ultra odolné 
mosazné kufry. Ty je případně možné 
po opotřebování dokoupit za 449 Kč. 

Po zkušenosti se šlehači Egg Beater 
i nejlevnějšími pedály Smarty jsme po 
nasazení acidů usoudili, že funkce se 
blíží spíš k dražšímu provedení šleha-
čů, než volnějšímu upnutí turistických 
smarty. Zacvaknutí je díky možnos-
ti došlápnout na větší plochu pedálu 
rychlejší a jistější a v případě, že se na-
poprvé netrefíme, nehrozí tolik sklouz-
nutí boty z pedálu, jako třeba u šlehačů. 

Vycvaknutí je pak stejně 
snadné, ale bod, do kdy 
ještě pedály kufr drží a kdy 
jej již uvolňují, je pocitově 
mnohem jemnější než tře-
ba u systému SPD. V řeči 
čísel pedály umožňují vý-
kyv boty 6° a úhel vypnutí 
15 nebo 20°, to podle jeho 
nasazení na levou nebo 
pravou botu. 

V nabídce firmy jsou 
pak také i náhradní osy či 
sady těsnění, takže pedá-
ly jsou i po dlouhodobém 
používání snadno serviso-
vatelné.

Pokud bychom si pedá-
ly kupovali se záměrem, že je budeme 
moci využívat i při jízdě v „keckách“, 
tedy v civilní obuvi bez kufrů, není to 
úplně nejlepší nápad, neboť pera upína-
cího systému vystupují nad povrch plat-
formy, takže bota je stejně primárně na 
perech a ohrádky se dotýká minimálně. 
V takovém případě bude třeba obětovat 
zhruba 100 gramů na každém pedálu 
a sáhnout po modelu Malet, jehož tělo 
je díky pinům vystouplejší. 

Celkově jsou acidy velmi povedené, 
a to jak systémově, tak hlavně designo-
vě. Pedály CrankBrothers přináší oproti 
systémům kompatibilním s technologií 
SPD vyšší odolnost proti zanášení blá-
tem a nečistotami a příznivou hmotnost. 
Cena testovaného modelu Acid 1 je 
2190 Kč. (mig)

Cena 802,- 

Chain Machine Kit

V sortimentu jsou dva dvoupístkové 
modely – zmíněný Sting Pro a sjez-
dový Deuce Pro. My jsme si do tes-

tu vybrali lehčí Sting Pro, který se podle in-
formací dovozce stal vítězem mnoha testů 
kotoučovek, což je u brzdy za 2650 Kč za 
kus docela překvapující. 

Ale po osahání, a hlavně nasazení na 
kolo jsme záhy zjistili, v čem ona výjimeč-
nost tkví. Jednak je to bohatá výbava, 
čítající dostatečně velké expanzní nádrž-
ky v pákách, regulaci vzdálenosti páček 
rukou pomocí červeného kolečka, v této 
cenové relaci nevídané opletení hadiček 
kovovým ochranným potahem, ale hlavně 
brzda ohromuje svým vysokým výkonem 
a velmi slušnou modulací síly brždění. 
V ceně jsou dokonce i kotouče Pulse, 
speciálně tvarované pro co nejlepší od-
vod tepla od třmene. Uvnitř krabice pak 
najdeme kromě naplněného setu páka, 
hadička, třmen a kotouč i jeho velikosti 
odpovídající adaptér a sadu olivek a šrou-
bů pro zkrácení hadiček. Brzdy jsou rov-
nou použitelné, stačí je jen nasadit a vyra-
zit. Montáž páky na řídítka usnadní rozdě-
lená objímka, třmen se díky uzpůsobení 
na postmount úchyt velmi dobře centruje, 
takže vyladění přesné pozice je u nové 
brzdy otázkou několika sekund. 

Quad Sting Pro Pražský Katmar se pro 
letošní sezonu vytasil 
s cenovou bombou na poli 
hydraulických kotoučovek 
pro XC, maraton a enduro 
Sting Pro anglické značky 
Quad. Ta u nás nebyla 
donedávna moc známá, ale 
ve světových médiích sbírá 
jednu pochvalu za druhou, 
takže není divu, že po ní 
skočil i český dovozce.

V terénu
Zajíždění semimetalických destiček za-

bralo pár kilometrů opakovaného přibržďo-
vání a přerušovaného brždění ve sjezdech, 
což je běžný postup. Neustále byl cítit ná-
růst brzdného účinku, až se dostavil výkon 
srovnatelný s konkurenčními brzdami vyšší 
cenové hladiny. Ladění vzdálenosti páčky 
od řídítek pouhou rukou, a klidně za jízdy, 
je vítaným plusem, neboť jezdec si může 
velmi rychle a snadno upravit chod páky 
podle svých představ, síly v prstech a také 
jejich délky. Chod brzdy je jemný a po dosa-
žení plného výkonu velmi mile potěší čitelný 
chod páky, což se projeví na funkci brzdy 
– nástup brzdné síly je pozvolný a jezdec si 
rychle zvykne na její průběh. Automaticky 
hned ví, kolik síly je třeba pro přibrždění 
a kolik pro blokaci kola. Na tom se význam-
nou měrou podílí kovové opletení hadiček. 

Proto tyto brzdy budou vhodné pro 
technicky založené jezdce, kteří si rádi ve 
sjezdu hrají s kolem. Například zavřené 
vracečky projíždí s přehozením zadního 
kola vzduchem, čemuž pomůže právě 
citlivé přibrždění přední brzdou, nebo se 
vyžívají v parádičkách, jako je jízda po 
zadním či trialové kousky před slečnami. 

V době testování ještě v horských výš-
kách ležel rozbředlý sníh, což negativně 
ovlivnilo rychlost kola. Ovšem i tak se 
nám při stálém přibržďování podařilo do-
sáhnout pořádného zahřátí kotouče do 
fialova. Místy se projevilo mírné propadání 
páky, ale některé dražší brzdy v takovém 
stavu trpí na daleko větší fadeout, takže 
i v tomto testu stingy obstály. 

Brzdy výborně brzdí, jsou skvěle vy-
baveny a málo stojí. To však není jen tak, 

druhou stranou mince tedy musí být lo-
gicky nějaký kompromis. Ten spatřujeme 
ve vyšší hmotnosti sady páka-hadička-tř-
men 370 gramů a set s kotoučem 180 mm 
a adaptérem pak váží 510 gramů. To je na 
XC brzdu docela dost, takže zájemce si 
musí zvážit, co je pro něj priorita – zda níz-
ká cena a vysoký výkon s dobrou modu-
lací, nebo si připlatí za srovnatelný výkon, 
ale chce ušetřit na hmotnosti. U nejlehčích 
brzd se může jednat o úsporu přes 200 
gramů, ale cenový nárůst v řádu tisíců 
korun. (mig)

výkon, vybavení brzdy

hmotnost
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Jak jsme již 
informovali 
v minulé pavlači, 
na kalifornském 
festivalu Sea Otter 
Classic odhalila 
firma Sram novinky 
pro příští sezonu. 
Ačkoli novinek 
bylo víc, nás pro 
začátek nejvíce 
zaujala inovace 
crosscountryové 
vidlice Rock 
Shox Reba a její 
sestřičky pro 
all mountain 
− Revelation 
a pak zcela nové 
brzdy Avid 
Elixir. Truvativ 
představil 
kliky Stylo, 
vyrobené vlastní 
technologií OCT 
s dutou klikou 
a dvě desítky 
nových řídítek 
pro všechny 
styly jízdy.

Avid
XC brzdy Juicy a sjez-

dové Code patří k abso-
lutní špičce, ale oba sys-
témy jsou již dvě a více let 
staré, a tak se logicky 
pracovalo na jejich 
dalším vylepšení. 
Výsledkem je zcela 
nová brzda Elixir R, 
která by měla být výko-
nem mezi oběma brzda-
mi, a tudíž být univerzálně 
použitelná na všechny možné 
styly ježdění od XC až po free-
ride a sjezd. 

Vylepšeno by mělo být dáv-
kování brzdné síly, tzv. mo-
dulace, kterou má na 

svědomí nová technologie označe-
ná Taperbore. Pozice čepu brzdové 
páčky byla upravena tak, aby byla 
potřeba co nejnižší síla na aktivaci 

páčky. Jezdec by tak měl 
mít daleko jednodušší 

ovládání brzdy, z če-
hož vyplývá i ještě či-
telnější průběh nástu-
pu brzdné síly. 

Brzdová páčka při-
pomíná vzhledem brzdy 
Ultimate, ovšem jsme 
zvědavi, jak se opticky 
miniaturní vyrovnáva-
cí nádržka vypořádá 
s rozpínáním přehřá-
té kapaliny. Brzdové 
páky mají zcela nově 
zabudovaný otočný 
ovladač vzdálenos-
ti páčky od řídítek, 
ale kolečko ovládající 
bod kontaktu destiček 
s kotoučem zde chybí. 
V nabídce bude i prove-
dení páčky z karbonu. 

Na větším výkonu by 
se měly podílet hlavně 
větší pístky v dvoudíl-
ném třmeni. Destičky 
jsou v základu sintrova-
né. Významnou novin-
kou, která ukazuje, že 

Avid je stále o kousek napřed, je velký 
otvor na třmeni, v němž jsou uloženy 
destičky. Ty by mělo být totiž možné vy-
měnit shora, což zase o kousek usnadní 
údržbu brzd. 

Ačkoli se pro letošní sezonu objevil 
nově tvarovaný kotouč, v příští sezoně 
bude na trhu jeho další verze G3. Ta by 
měla ušetřit zhruba deset gramů oproti 
současným G2, ale hlavně by kotouče 
G3 měly slibovat zcela tichý a mno-
hem jemnější chod. 

Hmotnost přední sady s kotoučem 
velikosti 160  mm je ohlášena na 375 

gramů a cena v amerických dola-
rech je zatím navržena na 

129 až 137 USD. 

Rock Shox
Na podzim byl představen 

nový SID, jenž se právě začal pro-
dávat. Ten primárně vycházel z modelu 
Reba, ovšem disponuje již zesílením 
kluzáků v nejnamáhanějších místech 

Power Bulges a také 
kratšími vnitřními 
nohami. Proto 
není divu, že řa-
da přišla nyní i na 
model Reba, kte-

rý pro sezónu 2009 
dostane zcela novou 

konstrukci. 
Kluzáky logicky také dostaly zmíně-

né Power Bulges, které významně zvy-
šují odolnost a tuhost vidlice, s nimiž jde 
ruku v ruce i vyšší životnost. 

Úchyt brzdy má nově horizontální zá-
vity typu Postmount, k němuž postupně 
přešli všichni významní výrobci vidlic. 
Podle výpočtů má postmount 25krát 
vyšší životnost a odolnost proti silám, 
vznikajícím při brzdění, než tomu je 
u stranového international standardu. 

Novinkou u reby je také možnost po-
řídit ji ve verzi s pevnou osou, pro niž 
byl inovován, a hlavně o 50 gramů od-
lehčen systém rychloupínací osy Maxle, 

nyní s přídomkem Lite. 
Nejvyšší zdvih vidlice povy-
skočil na 120 mm, nejnižší je 
80 mm.

Kovaná dutá korunka je vy-
robena z materiálu Al 66 TV, 
jenž se má opět projevit vyšší 
tuhostí a pevností. Šavle mají 
již standardně průměr 32 mm 
a jsou vyrobeny z trubek 
z materiálu Al 7000. Jejich 
povrch je anodizován pro co 
nejmenší tření. 

Verze SL, Race a Team zů-
stávají zachovány, ale změny 
doznal jak systém tlumení 
Motion Control (nejvyšší ver-
ze Team bude 
mít BlackBox 
Motion Control 
s titanovou 
pružinou), tak 
i systém pru-
žení Dual Air. 
Ten by měl být 
poladěn pro co 
nejnižší odpor 
těsnění, a tudíž 

co nejjemnější chod 
při zachování lineární 
křivky chodu. Dual Air 
jezdci umožňuje nasta-
vit obě komory, a sám 
si tak určit, jak moc bu-
de vidlice citlivá či tvrdá. Nejlehčí vidli-
ce v řadě Reba Team se systémem All 
Travel 80/100/120 mm by se měla hmot-
nostně pohybovat těsně nad 1,6 kg.

Změn doznala i vidlice Revelation, jejíž 
zdvih poposkočil o centimetr na 140 mm 
a bude stejně jako Reba k dispozici jak 
s rychloupínákem, tak i s pevnou osou 
Maxle Lite. Nejlehčí verze Revelation 426 
Dual Air pak bude vážit 1750 gramů, což 
je u vidlice se 140 mm velmi příznivá 
hmotnost. 

Truvativ
Výrobce klik a kom-

ponentů kok pi tu 
představil osmnáct 
nových druhů řídí-
tek, přičemž ne-

chybí ani super-
široké vlaštovky 
BooBar šířky 
740 a 780 mm. 
V USA je trend 
rozšiřování řídí-
tek populární, ale 
pro takovou páku je 
třeba stávající techno-
logie výroby upravit pro 
mnohem vyšší odolnost. 
Vlaštovky budou k dispozici 
s 20mm a 30mm průhybem a 7° 
zahnutím s 5° zvednutím. 

Další modely řídítek ponesou jména 
odpovídající klikám Noir a Stylo, při-
čemž materiálům klik bude odpovídat 
i provedení řídítek − Noir budou z kar-
bonu s vysokým modulem pevnosti vlá-
ken, zatímco Stylo z duralu. Obě řady 
budou nabízet velké množství verzí rov-
ných řídítek a vlaštovek.

Velmi důležitým krokem ve zpra-
cování klik je technologie Open Core 

SRAM 2009

Technology, která má za úkol snížit 
hmotnost při nárůstu pevnosti klik. Dutá 
kovaná klika Stylo tak oproti stávajícímu 
modelu šetří osmdesát gramů. Také 
převodníky jsou nově frézovány pro dal-
ší hmotnostní úsporu a budou k dostání 
v několika barevných variacích. Greg 
Herbold dokonce na prezentaci předve-
dl fialovo-zelenou kombinaci. 

(mig)
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Marathon Carbon Pro 11.80 KG / 109.999 KČ

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

GT Marathon. Stvořen pro vítězství.

Už nemusíte přemýšlet, které kolo je tím pravým pro maratony. Rám vytvořený 
pomocí Force Optimized Carbon Monocoque technologie z exkluzivních TR30 

a TR50 karbonových vláken se cítí jako doma v závodech XC a maratonů. 
Spolu s patentovaným systémem zadního odpružení I-Drive, který eliminuje 

vzájemné působení odpružení a pohonu je vytvořeno unikátní kolo, které 
boří zaběhané stereotypy. Má jediný cíl – vyhrávat. 

Apache®Bicycles MTB Gent-Line 2008
Jedno kolo a spousta zážitků. XC závody, maratony, sportovní nasazení, 
celodenní vyjížďky… Indiánští bojovníci s rudou tváří.

Hawk Disc dravec – velikost 16,5“ · 19“ · 21,5“ Kč 32.490,-
rám Alloy U6 Ultralight – vidlice Rock Shox Tora 318 Air 100 mm – specifi kace LX + XT

Hawk Disc
MTB

Gent-Line
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 Velikost    M
a Úhel hla vy     73,5°
b Úhel sed lo vé trub ky    73°
C Horní trubka efektivně   562 mm
D Délka sedlové trubky   518 mm
E Délka zadní stavby   405 mm
F Rozvor  1003 mm
G Hlavová trubka   160 mm

Technická specifikace:
Rám:  Alu U6 Double Butted + 

Carbon
Vidlice: Carbon FCS
Kliky: Campagnolo Centaur 34/50
Přehazovačka:  Campagnolo 

Centaur
Přesmykač: Campagnolo Centaur
Řazení:  Campagnolo Centaur 

– ErgoPower 
Brzdy: Campagnolo Centaur
Kola: Campagnolo Zonda
Kazeta: Campagnolo 10s 12-25
Pláště: Hutchinson Equinox 23
Řídítka: PZ Racing CR 5.2
Představec: PZ Racing CR 2.2
Sedlovka: PZ Racing CR 2.2
Sedlo: Fi’zi:k Pavé Sport
Váha: 8,6 kg (bez pedálů)
Cena: 52 990 Kč

ovladatelnost, kombinace 
tuhost/komfort, kola Zonda, 
tvar řídítek, pohodlné sedlo

nepříliš pěkná objímka 
přesmykače

Z letošní kolekce domácí značky Šírer 
jsme již otestovali model 502 Dynamic, 
s nímž jsme vás důkladně seznámili 

v čísle 2/2008. Nyní přichází na řadu vyšší 
typ 702 Carbon, jenž sází na totožný materiál 
přední části rámu, ovšem doplněný o karbon 
v případě celé zadní stavby. A aby toho kar-
bonu nebylo málo, najdeme spleť uhlíkových 
vláken i na řadě komponentů, včetně sady 
Campagnolo Centaur.

Rám je vyroben z osvědčené slitiny Alu 
U6 Double Butted, která vyniká velice dob-
rým poměrem pevnosti a nízké hmotnosti. 
Profilace trubek nabízí nejen dostatek pro-
storu pro výrazná loga, ale především za-
jišťuje optimální tuhost. To platí především 
u spodní trubky, jejíž kapkovitý průřez s ostře 
seseknutým vrcholem plynule přechází v ho-
rizontálně zploštělý šestiúhelník. Jeho úko-
lem je navýšit tuhost středové partie rámu. 
Horní trubka má konstantní, ostře řezaný 
profil po celé své délce. Na zadní stavbě je 
vidět snaha konstruktérů po namixování 
odpovídající tuhosti při záběru a zároveň 
alespoň určité dávky jízdního komfortu. 
Kromě esovitého prohnutí vzpěr je patrný 
především jejich proměnný průřez. Celkové 
zpevnění ramen zde mají na starosti jakási 
podélná „žebra“. Maximálně dimenzované je 
napojení karbonových ramen k přední části 
rámu, v obou případech pomocí monostay 
konstrukce. Tou spodní pak prochází lanko 
vedoucí k přesmykači.

Rámy Šírer všeobecně charakterizuje vý-
razný, v současnosti hodně moderní sloping, 
typ 702 Carbon není výjimkou. Oko potěší 
lehce začištěné housenky svarů, a především 
kvalita laku. Bílá perleť v kombinaci s rudě 
červenou a stříbrnou vypadá po nasvícení 
opravdu hezky. Jediné, k čemu máme připo-
mínku, je nepříliš pěkná objímka přesmykače, 
která svým zpracováním za rámem i kvalitním 
osazením pokulhává. A totéž lze částečně říci 
také o tvarově příliš jednoduchých opěrkách 
brzdového bowdenu na horní trubce.

Přední vidlice má karbonové nohy, korun-
ka a sloupek jsou z duralu. Celkovou torzní 
tuhost vidlice navyšuje použití podobných 
profilů, jaké najdeme i na vzpěrách zadní 
stavby.

Jaká je sedm set dvojka?
Geometrii rámu není co vytknout, neboť 

nabízí výbornou ovladatelnost společně 
s dostatečnou jízdní stabilitou. Tato geome-
trie je již maximálně ověřená a značka Šírer ji 
převzala takřka beze změny z loňské kolek-
ce. Délka rámu a použitý výraznější sloping 
dovolí majiteli kola, aby si přesně nastavil 
posed odpovídající konkrétnímu jízdnímu 
stylu. Zatímco ubráním podložek pod před-
stavcem lze docílit nataženější polohy jezd-
ce, a tedy nekompromisního závodního po-
sedu, standardní výška představce společně 
s lehkým „V“ tvarem středové partie řídítek 
nabízí spíše komfortnější nastavení, ovšem 
stále dostatečně sportovní.

Ovladatelnost kola ocení především 
závodníci a technicky vyspělejší jezdci. 
Jeho chování je velice čitelné a reakce 
na podnět jezdce okamžité. Přestože není 
třeba ve sjezdech řízení nijak neklidné, ke 
změně směru jízdy dochází bezprostředně 

po daném impulsu. V položení do zatáčky 
si Šírer 702 Carbon docela libuje a průjezd 
zatáčkou je plynulý. Stejně tak při jízdě ze 
sedla je chování kola odpovídající pro spor-
tovní a závodní účely, jezdec se nemusí nijak 
prát se řízením, a kolo celkem ochotně drží 
přímý směr.

Po stránce komfortu jízdy je přítomnost 
karbonu na zadní stavbě rozhodně znát. Při 
jízdě po nekvalitním povrchu nepůsobí 
rám nijak tvrdě a skutečně zmírňuje os-
trost rázů, které by jinak v plné míře přešly 
do sedla a potažmo do zad jezdce. Zadní 
část kola se při jízdě zdá být dokonce 
komfortnější než ta přední, na čemž má 
zásluhu i průměr sedlovky 27,2 mm kom-
binující dural s karbonovým opláštěním. 
U přední vidlice oceňujeme její tuhost, z níž 
pramení dobré vedení směru a nulová ten-
dence k vibrování při brzdění. Její konstruk-
ce samozřejmě pochytá určitou část otřesů 
od vozovky, nicméně tato vlastnost pravdě-
podobně nebyla při její konstrukci primární.

Akcelerace kola je velice dobrá, což má 
na svědomí nejen dostatečná torzní tuhost 
rámu a přijatelná celková hmotnost 8,6 
kilogramu, ale také tuhost karbonových 
klik sady Centaur. Systém Ultra Torque je 
v tomto ohledu s předchozími generacemi 
sad Campagnolo nesrovnatelný. Po stránce 
tuhosti nemáme ke kolu připomínky. Sice 
se rozhodně nedá označit za nějak extrém-
ní, ale její poměr vzhledem k nabízenému 
pohodlí je dobře vyvážený. Zrychlení vý-
razně pomáhají skvělá zapletená kola 
Campagnolo Zonda, která se v loňském 
roce dočkala kompletního přepracování 
a ve své třídě patří k tomu nejlepšímu. 
Pláště Hutchinson Equinox sice nena-
dchnou hodnotou TPI, ovšem použitou 
směsí a hmotností 250 gramů jsou i ony tím 
správným kamínkem do mozaiky nazvané 
Šírer 702 Carbon.

Centaur a PZ Racing
Sada Campagnolo Centaur se pro letošní 

rok opět posunula o kus dál, neboť nabízí po 
vzoru vyšších modelů také karbonové kliky. 
Ty jsou navíc oproti vyššímu chorusu o pou-
hých třicet gramů těžší. Viditelný rozdíl je 
pouze v převodnících, které tvarově vychází 
ze sady Veloce, mají ovšem luxusní povrcho-
vou úpravu pokovením, totožnou s tou, jakou 
nabízí i nejvyšší record. Na karbon v přípa-

dě přehazovačky a pák Ergopower jsme si 
u centauru již zvykli.

Čistota chodu a preciznost řazení je pro 
italské komponenty charakteristická, někte-
rým pravověrným „kampistům“ však může 
ovládání připadat až příliš jemné s menší 
zpětnou vazbou od měničů. Vše je ale pou-
ze otázkou zvyku a centaur je i přes svou 
určitou jemnost sadou plně použitelnou pro 
závodní účely. Tomu samozřejmě odpovídá 
i funkce brzdových čelistí s čitelným dávko-
váním brzdného účinku.

Maximální pochvalu zaslouží komponen-
ty PZ Racing. Ty díky svému karbonovému 
opláštění výborně ladí s kolem jako celkem, 
a zvlášť v případě řídítek si designéři vedli vy-
loženě mistrovsky. Tvar řídítek se nebojíme 
označit za ideální. Padnou skvěle do ruky 
a skryté vedení bowdenů umožnilo poho-
dlné sevření prsty. Stejně tak tuhost kom-
pletu řídítek a představce je nadprůměrná. 
Zdařilou volbou je i sedlo Fi’zi:k Pavé Sport, 
které nabídne dostatek pohodlí i při delších 
závodech.

Model 702 Carbon začíná cenově na část-
ce 31 290 korun, a to se sadou Xenon a s ko-
ly Khamsin. Námi testovaná varianta na cen-
tauru s koly Zonda vychází na 52 990 korun. 
Totéž osazení kombinované se základními 
koly Khamsin by pak znamenalo cenovou 
úsporu téměř devíti tisíc korun. 

702 Carbon702 Carbon702 Carbon702 Carbon
ŠÍRER

Průmyslové ložisko páčky -
Magnesiové tělo páky -

Nastavení délky kroku páky -
Matchmaker  kompatibilní -

Čtyři pístky -
Dot 4 Standard -

449 gramů -

small details.
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Začátky 
„Trunda“ začal závodit v 15 letech 

v týmu KL sport Most. První závody 
dopadly dobře, a na prvních závodech 
toho taky hlavně hodně zničil, ale jak 
říká, pak se naučil přehazovat, a už to 
šlo lépe.

Splněným snem mladého závodníka 
se stalo angažmá v Author Teamu. Jen 
škoda, že Author odešel z cross count-
ryo vé scény. Tomáš tedy potom hledal 
nějaký tým, ale marně. Ačkoli nějaký 
čas jezdil u Honzy Slavíčka, nakonec se 
rozhodl využít nabídky odejít do Itálie na 
cyklokros. Tam vydržel tři roky, ale jak 
říká − stále to nebylo ono. A tak se vrátil 
zpět do KL sportu Most, kde se opět při-
způsobil českým podmínkám. 

V současnosti je po boku Terezy 
Huříkové páteří MTB týmu Česká spo-
řitelna, kde jej čeká nabitá sezona 
v českém poháru XC a maratonu. Krom 
toho se Tomáš chystá i na několik ma-
ratonů v zahraničí, včetně zmiňovaného 
Salzkammergut Trophy. 

Most
Mezi jedny z nejdůležitějších příčin to-

ho, proč je Tomáš na takové technické 
a výkonnostní úrovni, patří i jeho trénin-
kové terény. V Mostě nám totiž ukázal 
svůj oblíbený okruh, kde se skoro ne-
dá odpočinout. Když se jede do kopce, 
musí to jezdec prakticky rvát na nejlehčí 
převod, když se jede z kopce, skoro 
všude jsou prudké, sypké singletracky 
mezi stromy, kde každá jezdecká chyb-
ka „smrdí“ pádem a nekontrolovatel-
ným sesunem po břiše jehličím. To pak 
není divu, že když někdo vyroste v ta-
kových podmínkách, příliš ho neberou 
dlouhé rovinaté závody. Na štěs tí je však 
Tomáš přírodňák, který se díky svému 
výkonnostnímu fondu dokáže přizpůso-
bit různým podmínkám, ale nejvíce mu 
prý sedí delší maratony. Jak sám říká, 
zpočátku se mu jede hůř, ale jakmile 

se rozjede, dokáže si své tempo udržet 
velmi dlouho bez ohledu na terén. 

V dobách totality bylo praktic-
ky nemyslitelné si zajet na výlet do 
Podkrušnohoří, a hlavně do Mostecké 
uhelné pánve. Špatné ovzduší, kte-
ré měl na svědomí chemický průmysl 
a povrchová těžba uhlí, budily spíše ne-
zájem, než aby lákaly houfy turistů. 

Doby se ale změnily, Evropská unie 
straší sankcemi za nedodržování limitů 
znečištění ovzduší, průmysl se očišťuje 

a těžba ustává, takže dříve neprobá-
dané končiny dostávají přátelštější tvář 
a lákají návštěvníky k prozkoumání. 

Přesně takovým místem je Most, 
město automobilového závodního okru-
hu, hor a dolů, a také bezpočtu kilomet-
rů stezek pro horská kola. Když jsme do 
Mostu zavítali poprvé někdy v polovině 
devadesátých let na závod českého po-
háru v XC, poznali jsme místní kraj velmi 
zevrubně, neboť při závodě není moc 
času na kochání krajinou, jezdec větši-
nou bojuje sám se sebou a nástrahami 
terénu. Ale jedna vzpomínka zbyla – na 
velmi prudké výjezdy a ještě těžší sjez-
dy. Ty zde patří k tomu nejnáročnějšímu, 
co lze u nás najít. 

Oblíbený okruh 
Ovšem když jsme vyrazili osobně pro-

jet oblíbený tréninkový okruh Tomáše 
Trunschky, netušili jsme, jak moc nám 
dá dvacetikilometrová stezka zabrat. Od 
teď se již nedivíme, že Tomáš patří me-
zi nejlepší české závodníky a že třeba 
dokázal vyhrát Salzkammergut Trophy, 
neboť jeho tréninkový rajon skýtá su-
perprudké a supernáročné výšlapy bez 
oddychu a ještě brutálnější sjezdy. 

Není od věci připomenout, že prá-
vě v tomto městě se 7. června pojede 
7. ročník maratonu Extrém Bike Most, 
jednoho z nejnáročnějších maratonů 
u nás, zařazený do Maraton Cupu 2008. 

V nabídce jsou pro dospělé tři délky trati 
– Extrém – 94 km, Klasik s 48 km a Hob-
by na 24 km. Každý kilometr dvou del-
ších tratí je doslova vydřený, a tak sme-
káme přede všemi, kdo dokážou zdolat 
v obstojném čase nejdelší 94km trať 
v sedle kola. Takže každý jezdec si mů-
že na vlastní kůži přijet okusit opravdový 
souboj s přírodou a vlastními silami. 

Tomášův tréninkový okruh není jen 
jeden, v lesích okolo Mostu se dá na-
motat spousta variant a délek tratí, 
neboť stezky se různě kříží a protínají. 
Dvacetikilometrový okruh, který jsme 
projeli my, však byl sestaven z těch nej-
zajímavějších pasáží. Nechyběly super-
prudké zatáčky vzhůru, kdy se šlape na 
nejlehčí převod, a přitom se musí hodně 
dřít a držet správnou pozici, abychom 
kopec vůbec vyjeli (dokonce se zde za 
vyjetí kopce dávalo startovné na mara-
ton zdarma!), a svezli jsme se i spous-
tou klikatic mezi stromy v prudkém 
svahu směrem dolů. Součástí závodu je 
dokonce i freeridový trailík, kde je stez-
ka vyhrabána do klopenek, na trati jsou 
tři terénní schody asi půlmetrové výšky 
a poslední zatáčku si místní freerideři 
usnadnili dřevěným wallridem. Tomáš 
nám také ukázal svou novou stezku, 
kterou společně s kamarády z týmu 
KL sport Most vytyčil ten den, kdy jsme 
spolu jezdili, takže Cykloservis ji projel 
jako jeden z prvních. 

Závodní tratě u nás a venku
Tomáše jsme se během vyjížďky vy-

ptávali, jak je spokojen se stavem čes-
kých pohárových a maratonských tratí. 
Vzhledem k tomu, že jezdí odmala v tak 
náročných terénech, je si v technických 
pasážích dost jistý a jezdí je hodně 
rychle. Na českých závodech mu tak 
občas chybí náročnější úseky, kde by 
se teprve ukázala technická vyspělost 
jezdců. Jak nám sám řekl, hlavní rozdíl 
mezi našimi závody a podniky v zahra-
ničí je v tom, že v cizině jsou jezdci už 
od začátku zvyklí na tvrdý terén a nikdo 
si nedovolí nějak remcat kvůli tomu, že 

„tenhle sjezd je příliš prudký a támhleta 
zatáčka klouže“. Všichni to tak prostě 
berou, že příroda je taková a že se s je-
jími nástrahami musí vyrovnat. A třeba 
v Itálii byl Tomáš svědkem toho, jak 
12−13letí závodníci přijeli k prudkému 
sjezdu, nad nímž Tomáš sám chvíli pře-
mýšlel, a prostě ho sjeli a neřešili to. 

U nás lidé nejsou zvyklí na extrémní 
podmínky a většinou si jezdci vynutí 
zjemnění trati. V zahraničí se samozřej-
mě také padá, ale většinou jsou horší 
pády v místech, kde dochází ke kolizím 
mezi jezdci ve vyšších rychlostech než 
v prudkých technických úsecích, kde 
jezdci jedou minimální rychlostí, a tudíž 
následky případného pádu nejsou tak 
vážné. 

Na čem jezdí? 
Při vyjížďce jsme samozřejmě nemohli 

opomenout prohlédnout si i zcela nový 
celoodpružený prototyp XC kola dvorní-
ho dodavatele kol pro tým České spo-
řitelny, domácí značky Superior. Zdvih 
zadní stavby je pro XC plně dostateč-
ných 100 mm, tlumič Manitou Radium 
RL má vyveden lockout na řídítka, takže 
je možné jej za jízdy v mžiku zablokovat. 
Také vidlice Manitou R7 je zablokovatel-
ná, ovšem tu musí Tomáš zavřít koleč-
kem na korunce. Kolo se díky plnému 
zablokování chová jako pevné, což je 
vhodné do šlapavých výjezdů po hlad-
ším terénu, kdy se do něj Tomáš může 
pořádně opřít. Pro otevřený chod je 
zadní jednotka ponechána spíše měkčí, 
aby bylo kolo v terénu co nejaktivnější 
a nejpohodlnější, což se pozná hlavně 
při dlouhých maratonech. Vidlici však 
Tomáš fouká trošku tvrdší, aby nedo-
cházelo k propadání zdvihu v nějakých 
techničtějších sjezdech a aby nešel 
přes řídítka. Do bezdušových plášťů si 
Tomáš dává mezi 1,8 a 2,2 atmosférami, 
podle konkrétní trati.

Ačkoli jsou na závodním stroji namon-
tována rovná řídítka s rohy, Tomáš má 
pro běžné ježdění raději vlaštovky. Jak 
sám říká, jsou pohodlnější a větší šířka 
dává pocit jistoty ve sjezdech. Jenže 
pro závodní cross-country a maratony 
jsou mnohem důležitější rohy, za něž 
je možné pořádně zabrat, a také nabí-
zí změnu úchopu pro odlehčení rukám. 
A montovat rohy na vlaštovky nevypadá 
moc esteticky, takže proto rovná řídítka. 

Vzhledem k tomu, že je Tomáš vyso-
ký, používá představec délky 120 mm. 
Hlavová trubka nemá klasický XC úhel 
71°, ale je o něco položenější, aby bylo 
kolo klidnější.

Tento prototyp Superior je tedy určen 
pro jezdce se závodními ambicemi a bu-
de ideálním strojem na XC a maratony. 
Tomáš nám prozradil, že rám je velmi tu-
hý a nekroutí se ani pod brutálním zábě-
rem, což se projeví dokonalým přenosem 
síly při šlapání. Kolo mu výborně padne 
do ruky, a i když má k dispozici i pevný 
stroj, stejně celou sezonu hodlá závodit 
na fullu. Rozdíl ve váze obou kol je 

Tady jezdím jáTady jezdím já
Tomáš Trunschka

Narozen 24. 3. 1980 v Mostu

Čerstvě ženatý, dítě na cestě

Největší úspěchy:  3. místo na mistrovství Evropy v XC, kategorie Junior
2. a 3. místo na mistrovství světa v cyklokrosu, kategorie do 23 let
1. místo v maratonu Salzkammergut 2007 – 209 km

V současnosti jezdí za tým Česká Spořitelna MTB

Cíle pro letošní sezonu:  obhájit Salzkammergut, účast na MS MTB, Crocodile Trophy

Po zimní odmlce se vracíme se seriálem Tady jezdím já, 
jenž představuje naše přední závodníky, a hlavně místa, 
kde žijí a trénují. Tentokrát se seznámíme s Tomášem 
Trunschkou, rodákem z Mostu, který vloni zazářil na 
209 km dlouhé trati maratonu Salzkammergut. Ačkoli 
nebyl v domácím prostředí a většinou se tyto alpské 
maratony stanou kořistí místních ultramaratonců, 
Tomáš si dokázal po celou dobu závodu udržet čelní 
postavení a závod vyhrál.

➨
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totiž pouhých 700 g, což nestojí za 
omezení pohodlí na kořenech a kame-
nech a jistotu v rychlých sjezdech.

Oblíbené okruhy
MTB ➊

Okruh začíná u obchodu KL Sport  
který se nachází u koupaliště Aquadrom, 
pokračuje se kolem Magistrátu města 
Mostu, na kruháči rovně do kopce k te-
nisovým kurtům až k hotelu Pohádka, 
kde se stezka začíná prudce zvedat do 
kopce. Jede se převážně po trati mos-
teckého maratonu, který je značen žlu-
tými šipkami na stromech. Na stránkách 
www.klmost.cz je k vidění podrobná 
mapa tratě. Nejzajímavější místa jsou 
v mapě pod názvem v pořadí, v jakém 
jsme je jeli – Pohádka, Vébr, směr au-
todrom, ale po sjezdu k rybníčku zato-
čit do Malé Moiry vyjet ji v protisměru. 
Dále opět po značení směr Pařískáč, 
koupaliště, Hvězda, Lesáci, hospoda, 
Kaskáda, divadlo, Moira a z ní přejet na 
Hněvín a opět po trati na Široký Vrch. 
Trasa končí u autodromu.

Cílem je opět ten samý obchod, kde 
se dá případně doladit kolo, které prav-
děpodobně zažije nějakou tu lehkou 
újmu. 

Silnice
Pokud však Tomáš trénuje na silnici, 

nejčastěji vyráží na dva okruhy. První 
o délce zhruba 140 km, který trvá 4,5 
hodiny, vede po hřebenech Krušných 
hor. V Českém Jiřetíně, nedaleko pře-
hrady Fláje, se dá sjet do Německa 

a pokračovat až na přechod Hora Sv. 
Šebestiána, neboť u sousedů je lepší 
stav silnic. Po naší straně hranic se jinak 
jede z Mostu na Braňany, Lom, Osek, 
Hrob, Mikulov ➋, Nové Město, Fláje ➌, 
Klíny, Mníšek, Novou Ves v Horách, 
Hora Sv. Kateřiny ➍, Malý Háj, Svahová, 
Boleboř, Orasín, Kálek, Načetín, 
Hora Sv. Šebestiána a Chomutov ➎. 
V Chomutově se Tomáš zastavuje na 
benzince OMV za Globusem ve směru 
na Most, kde mají luxusní výběr pečiva, 
a dobré kapučíno. Někdy si však dá ra-
ději kolu. Mimochodem většinu delších 
tréninků směřuje na OMV Chomutov. Po 
dodání energie se vydá po silnici č. 13 

z kopce po větru domů směr Most, což 
je ideální trať na vyjetí.

Druhý okruh vede do kopců a kom-
binuje asi šest kopců v rozmezí 20 km. 
Mezi ty nejznámější patří Komáří víž-
ka ➏ u Teplic, kde se jezdí sjezdový 
pohár, odkud se dá pokračovat na horu 
Cínovec. Z ní se sjede do Moldavy ➐ 
a opět stoupá na horu Dlouhá Louka. 
Dále lze z Klínů zdolat horu Mníšek 
a sjet do Nové Vsi ➑. Nakonec následu-
je výjezd nad Malý Háj ➒ a odtud opět 
do Chomutova. Občas si Tomáš některý 
z kopců vyjede dvakrát, to podle nálady 
a toho, jak se cítí.

(mig)

Čerstvý ženáč Tomáš Trunschka do toho praštil letos 26. dubna
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