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➨ Pokračování na str. 7

➨ Pokračování na str. 4

Naším testem sice prošla verze 
2009, pro příští rok ale zůstává 
u rámu po konstrukční stránce 

vše při starém. Určité změny proběhnou 
pouze v použitých barevných kombi-
nacích a grafice. Jak je ostatně typické 
i pro další značky, také tento silniční Felt 
bude podstatně výraznější a celkově 
barevnější.

Námi testovaná verze byla svým osa-
zením Sram Rival do jisté míry atypic-
ká, u nás je totiž typ AR 4 standardně 
dodáván se sadou Shimano Ultegra 
SL. Stejně tak měřič výkonu CycleOps 
není součástí sériového vybavení. 
Hmotnost standardní verze, s eselko-
vou ultegrou a cenovkou 67 990 korun, 
je 7,69 kilogramu. Testovaný kousek 
ve velikosti 61 cm, s rivalem a cycleop-
sem, vážil 7,9 kilogramu.

Ačkoli si myslíme, že snad každý 
cyklista už o kotoučovkách mu-
sí vědět takřka všechno, jsme 

na omylu.Během našeho servisního 
působení na loňském i letošním eta-
povém podniku MTB Challenge nebo 
na Beskyd MTB Trophy jsme zjistili, že 
i špičkoví jezdci na stotisícových a draž-
ších strojích v podstatě ani nemají po-
tuchy, jak jejich brzda funguje, jaký je 
její princip a co by měli pro správnost 
její funkce dodržovat za zásady. Možná 
to bude omílání už několikrát vyřčené-
ho, ale stejně jako jsme se snažili vnést 
světlo do světa kolem odpružených vid-
lic a následně tlumičů, tak naprosto stej-
ným stylem chceme přiblížit kotoučové 
brzdy všem, ať už jezdcům, domácím 
kutilům, tak i některým servismanům, 
kteří mají leckdy dle našich zkušenos-
tí ještě velké mezery. Naše povídání 
nebude souhrnným článkem o kotou-

čových brzdách, ale seriálem, který se 
bude věnovat jednotlivým částem, mon-
táži, způsobu použití, výběru vhodného 
typu a nakonec i jednotlivým značkám. Čtěte na str. 8Čtěte na str. 8

Totální aerodynamika, tak 
by se dal velice stručně 
charakterizovat rám 
silničního modelu AR 4 
značky Felt.

Přestože jsou 
kotoučové brzdy už 
několik let naprostou 
samozřejmostí 
a bezpochyby vládnou 
světu horských kol, 
stále jsou obestřeny 
určitým tajemnem 
pramenícím z neznalosti 
či jen ze strachu 
z něčeho složitějšího.

Asr-AAsr-A
YETIYETI

Chceme totiž, aby každý, koho to jen 
trochu zajímá, věděl, jak dostat ze své 
brzdy maximum.  

AR 4AR 4AR 4AR 4FELTFELT

Záhady kolem disků
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25. 4. 2009

Author 50 Český ráj  
Branžež, Nová Ves

2. 5. 2009

Author Šela marathon 
hrad Helfštýn

Lipník nad Bečvou 
3. 5. 2009

Dětský Author Šela marathon 
Přerov 

30. 5. 2009

Author Král Šumavy MTB 
Klatovy

13. 6. 2009

Author Cyklo Maštale 
Proseč

20. 6. 2009

Author 50 Bezděz 
Bezděz

27. 6. 2009

Author Znovín Cup 
Šatov (Znojmo)29. 8. 2009

Author Král Šumavy ROAD 
Klatovy

 foto hrad Helfštýn – Author Šela marathon

19. 9. 2009

Author Pražská padesátka
Praha 6

10. 10. 2009

Nova Author Cup 
Josefův Důl v Jizerských horách

www.author.eu
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Bohumil Řimnáč je skutečným Panem 
cyklistou, letos oslaví šestaosmdesátku 
a jeho roční objemy kilometrů rozhodně 

neoslabují, spíše naopak. S denním průměrem 
minimálně kolem padesáti kilometrů, převážně 
v okolí Prahy a ve středočeském kraji, se ani není 
čemu divit. Ovšem cyklistický denník Bohumila 
Řimnáče jasně ukazuje, že se tento cyklista nikdy 
nespokojil s pouhým najížděním kilometrů. Jsou 
v něm totiž zapsané například všechny známé 
i méně známé nejen alpské výjezdy, většinou 
samozřejmě historicky provázané s těmi vůbec 
nejslavnějšími silničními závody. Celkem jich v de-
níku napočítáme pětasedmdesát a u řady z nich 
nechybí také dodatek „2×“ nebo „3×“. Totéž platí 
v případě zemí, jejichž výčet pokrývá de facto úpl-
ně celou Evropu.

Za Bohumilem Řimnáčem jsem se vypravil 
na pražský Pankrác. V prvním patře bytového do-

mu z předválečné zástavby, které je pro cyklistu 
z hlediska nošení kola do bytu ideální, mne če-
kalo velice vřelé uvítání od elegantně vyhlížejícího 
pána, jemuž bych vůbec nehádal necelých 86 let 
a nezasvěceného by jistě ani ve snu nenapadlo, 
že tento muž najede na kole za rok větší dávku 
kilometrů, než většina amatérských závodníků. 
Stačilo ale vstoupit do předsíně a jakoby na mě 
dýchla vůně cyklistiky. Všude plakáty kol, řada fo-
tografií, centrovací vidlice, nějaké to nářadí a hned 
vedle dvě kola. Jedno zavěšené na zdi, druhé, 
téměř nový karbonový Ridley, postavené na zemi. 
Tento stroj je radostí Bohumila Řimnáče, nemůže 
si vynachválit jeho skvělé jízdní vlastnosti i nabíze-
nou dávku komfortu.

Už je ale nejvyšší čas udělat nějaké fotografie, 
posadit se ke stolu, nechat si od hostitele přinést 
čaj a zapnout diktafon.

Pane Řimnáči, jaká byla vlastně vaše cesta 
ke kolu?

To je na delší povídání. Sport mě vlastně pro-
vázel od dětství. Pocházím z jihočeského Týna 
nad Vltavou a v patnácti letech jsem přičuchl k fot-
balu jako brankář. Začínal jsem tedy na různých 
krajských přeborech. Po vyučení na obchodního 
příručího jsem se rozhodl jet do Prahy, kde jsem 
si kvůli práci udělal aranžérský kurz a přestoupil 
jsem do Slávie. Následně jsem se dostal do fot-
balové sestavy ASO Olomouc jako profesio-
nální hráč, přestože se za války oficielně 
nesmělo přecházet z kraje do kraje. 
Poté jsem byl nasazen do Letova 
Olomouc na spravování poško-
zených letadel a hned po válce 
jsem se dostal zpět do Prahy. 
Přišla vojna, oženil jsem se, hrál 
jsem za AFK Kolín, po vojně pak 
za Spartu Krč a SK Nusle. Když mě pak komunisti 
chtěli nasadit do dolů, tak jsem se naštěstí dostal 
do SK Břevnov. A odtud se pomalu začíná psát 
moje cyklistická historie, bylo mi kolem čtyřiceti. 
Při jednom vyloženě „sranda utkání“ mi nadva-
krát zlomili nohu. S fotbalem byl konec. Začal 

Následující rozhovor nebude 
o světě velkých závodů, 
o zisku trofejí, slavných 
jménech nebo o velkých 
činech, zasahujících 
do historie cyklistiky. Bude 
o prosté lásce ke kolu, 
o nezlomné vůli a o životě 
zcela provázaném se 
silniční cyklistikou.

jsem cítit, že mě pálí šlachy a nemohl jsem to dát 
dohromady. Z toho důvodu jsem si vlastně sám 
naordinoval kolo, tehdy jako jakýsi rehabilitační 
prostředek.

Před tím jste kolo nepoužíval jako nástroj 
pro zlepšení fyzické kondice?

To ne. Ale občas jsem jezdil například za rodiči 
manželky do Těptína a nechtěl jsem utrácet za lís-
tek na autobus. Cyklistika mě ale svým způsobem 
fascinovala. Cyklista na kole totiž podle mě vypa-
dá podobně jako žokej na koni. To splynutí člově-
ka se strojem je v případě jízdy na kole dokonalé, 
a to i po estetické stránce.

Jakým způsobem se dá takový přechod 
ke kolu nastartovat?

Za moment jakéhosi nastartování považuji ak-
ci, kdy jsem vyrazil na tři neděle do Švýcarska. 
To už jsem měl Favorita, takže kolo, na kterém se 
dalo pěkně jezdit. Od té doby, tedy někdy od še-
desátých let, jsem se nadchl pro alpské průsmy-
ky, jezdili jsme na GrossGlockner a podobně, 
v podstatě každý rok jsme se snažili někam vyjet. 
Nicméně v tehdejším režimu takové vycestování 
nebylo snadné, což si asi dovedete představit. 
Naštěstí jsem měl dobrého známého ve Sport 
Turistu, ale když jsem chtěl jet sólo, tak jsem 
bohužel příslib nikdy nedostal. Do určité módy 
postupně přicházely různé dálkové jízdy, k nimž 
jsem začal tíhnout. V té době jsem se také poznal 

například s Kristou Battagliou, jenž za život najel 
na kole bez mála jeden milion kilometrů.

Jak vypadaly vaše tehdejší dálkové jízdy?
Například jsem jednou jel Praha – Aš, Aš – 

Pardubice, Pardubice – Ružomberok a následně 
do Popradu. Jednalo se tedy o přejezd celé re-
publiky za čtyři dny.

Kolik jste za jeden den najel nejvíce kilome-
trů?

To jsem jel ze Suchdola nad Odrou do Prahy, 
bylo to tehdy přibližně tři sta čtyřicet kilometrů. 
Tehdy samozřejmě nebyly digitální computery, ja-
ké známe dneska. Nejprve jsem měl klasické me-
chanické počítadlo u patky přední vidlice, později 
pak jeden z prvních computerů, jenž se ovšem 

také montoval na patku. Vidět na něj tedy zrovna 
dobře nebylo, ale v té době to byla paráda.

Povídá se o vás, že jste dokonce jezdil něja-
kou dobu u messengera. Co je na tom pravdy?

Ano, to je pravda. Chtěl jsem si v sedmdesáti 
vydělat na svého prvního Cannondala a přitom 
jsem nechtěl takříkajíc okrádat rodinu, tak jsem 
šel jezdit jako messenger. Můj příběh se dokonce 
údajně stal inspirací pro Svěrákovy Vratné láhve. 
Měsíčně jsem si tím přivydělával k důchodu asi 
čtyři a půl tisíce korun. Bohužel tam podle mého 
názoru do jisté míry rozhodovala protekce. Mladý 
holky dávaly mladým klukům fajn zakázky někde 
po centru a já místo toho kolikrát vyfasoval třeba 
cestu z Pankráce do Dejvic.

Jak se postupně zvyšovaly vaše roční kilo-
metrové dávky?

Nejprve, když jsem k tomu pracoval, to bylo 
kolem šesti tisíc, následně asi deset tisíc a od do-
by, kdy mi zemřela paní, je to kolem třinácti až 
patnácti tisíc kilometrů ročně. Kdyby se to všech-
no sečetlo, tak bych asi párkrát objel zeměkouli. 
(smích...) Letos bych tu patnáctku měl zas stih-
nout, přestože jsem loni utrpěl na kole těžký úraz 
a dlouho jsem pak nevěděl, jak na tom vlastně bu-
du. Také jsem si pořídil trenažér, v jehož případě 
jsem si dal úkol strávit na něm každý den alespoň 
hodinu. A poctivě to dodržuji.

Můžete nastínit, co se vám loni přihodilo?
Loni v říjnu jsem upadl na tréninku. Přestože 

jsem měl přilbu, tak jsem si poranil hlavu. Nicméně 
jsem dojel asi patnáct kilometrů domů a ještě ná-
sledující den jsem vyrazil na projížďku směrem 
na Ondřejov. No a cestu zpátky už si vůbec ne-
pamatuji, ovšem domů jsem dojel. A asi po dvou 
dnech, kdy mě nemohl nikdo sehnat, mě doma na-
šli ležet v bezvědomí. Takže následovaly dvě ope-
race mozku, zůstalo mi pětačtyřicet stehů na hlavě.

To je neuvěřitelné, že už jste opět ve stavu, 
kdy dokážete trénovat. Držím tedy palce, ať 
se vám jakékoliv zdravotní komplikace již 
vyhnou. Používáte na kole kvůli vašemu 
loňskému zranění třeba pulsmetr?

Snažím se ohlídat sám sebe spíš poci-
tově. Dříve jsem jezdil o dost rychleji. Když 
jezdím třeba ráno do Budějovic a odpoledne 
zpátky, tak mám dnes většinou rychlostní 
průměr kolem dvaceti až jednadvaceti kilo-
metrů za hodinu.

Je nějaké místo, kde jste ještě nebyl 
a rád byste se tam na kole podíval?

Asi ani ne. Mám například možnost vy-
razit do Anglie, ale ta mě příliš neláká. Nejvíc 

se mi vždycky líbilo v Rakousku, a to nejen díky 
úžasným silničkám a horské přírodě, ale i kvůli 
vřelému vztahu tamních obyvatel k cyklistům.

Během vašich alpských výjezdů jste snažil 
trefit i do doby průběhu velkých závodů, nebo 
jste se jejich konání raději vyhýbal?

Jak kdy. Vidět třeba Tour de France na vlastní 
oči pro mne bylo vždy velkým svátkem. Viděl jsem 
Induraina, plešatýho Pantaniho a naposledy pak 
Armstronga. Díky jeho vítězství jsem si tehdy do-
konce na jeho počest koupil dres týmu US Postal, 
v němž dodnes jezdím.

Jak jste na tom byl při vašich zahraničních 
cestách s jazykovým vybavením?

No nijak slavně, ale člověk se vždycky nějak 
domluví. Umím trochu Německy, tedy vlastně 
jen to, co si nějak pamatuji ze školy. Je to tak, 
že co se člověk musí učit, tak se to často učí ne-
rad. Jako byla později povinná Ruština a kdekdo 
se jí proto učil nerad, já to měl podobně právě 
s Němčinou. Určitá jazyková bariéra 
však nikdy nebyla překážkou pro ne-
zapomenutelné zážitky. Vícekrát se 
nám při zahraničních cestách stalo, 
že nás někdo pozval k sobě na jídlo, 
nabídl nám ubytování a podobně. Ne 
ze soucitu, vůbec ne, spíše díky nad-
šení pro naše cyklistické putování.

Co vy a technika, ladíte si kolo 
sám?

Ne, na takové věci člověk dnes 
doma snad ani nemůže mít veškeré 
potřebné nářadí. Navíc moderní sil-
niční kola potřebují běžného servisu 
jen minimum. Což je výhoda.

Podle kola jste asi perfekcionis-
ta, nevidím na něm jediné smítko.

Musím se přiznat, že po každé vyjížďce si kolo 
čistím, a to včetně plášťů.

A co kolo jako dopravní prostředek? 
Po Praze asi nic moc...

Samozřejmě, že jsem tak kolo používal. Ale 
od pětasedmdesáti, kdy mám veškerou měst-
skou dopravu zdarma, toho využívám. Ježdění 
po Praze skutečně není žádný med. Když je třeba 
v pátek velký provoz na silnicích, tak někdy jedu 
s kolem metrem na okraj města a teprve odtud 
vyrážím na trénink.

A teď k vaší rodině, pokud se nepletu, tak 
vaše dcera byla úspěšná olympionička. Máte 
sport nějak zakódován v genech?

V genech asi ne, z mých rodičů nesportoval 
nikdo. Má paní plavala, takže třeba na dovolenou 
jsem si já bral kolo a ona jí trávila u vody. Naše 
dcery, Bohunku a Jarušku, jsme se snažili vést 
ke sportu my. Věnovaly se sportovní gymnastice, 
obě na vrcholové úrovni. Na olympiádě v Mexiku 
vybojovala Bohunka sedmou příčku v jednotliv-
cích. V družstvech tehdy naše výprava získala 
fantastické stříbrné místo. A zatím to vypadá, že 
by se sportovní úspěchy už mohly našeho rodu 
celkem držet, má „praneteř“ získala před dvěma 
lety titul Miss Aerobik.

Na závěr jedna zásadní otázka. Jaký je váš 
recept na to, aby se člověk ani po více jak čty-
řiceti letech kola nepřesytil?

To je jednoduché, je to jen o vůli. O nějakém 
životním stylu a o přesvědčení, že právě tento styl 

je pro mě ten správný. Já jsem například nikdy 
v životě neměl cigaretu v puse. Zkrátka to, co je 
z principu špatné nebo nezdravé, to neuznávám. 
A samozřejmě naopak, proto tedy jezdím na kole. 
Musím mít sám dobrý pocit z toho, co dělám.

Vaše vůle bude určitě inspirací pro mnoho 
o polovinu mladších cyklistů. Mnohokrát děkuji 
za rozhovor.

Za Cykloservis a jistě i za naše čtenáře přeji 
hodně zdraví a i nadále šťastný život s kolem.

Jan Kadečka

„Chtěl jsem si v sedmdesáti vydělat na svého 
prvního Cannondala a přitom jsem nechtěl 
takříkajíc okrádat rodinu, tak jsem šel jezdit 
jako messenger. Můj příběh se dokonce údajně 
stal inspirací pro Svěrákovy Vratné láhve.“

15 000 km ročně v 85 letech15 000 km ročně v 85 letech
Život s kolem Buhumila Řimnáče
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Jaroslava Míková, 51 let
rodinný hotel Atlas

96–66–92

1 manžel, 2 dìti a 2 vnouèata

1 pes, 4 koèky a stádo ovcí

Speciální profi lace rámu, spojení karbonu T2T a samozøejmì vidlice v pøímém 

provedení v kombinaci karbon/karbon. Victorio si ponechává všechny výhody svého 

výše postaveného vzoru, ovšem pro lepší cenovou dostupnost je v provedení s klasickou 

sedlovkou. To mu nijak neubírá na výkonu a s osazením sadou Shimano Ultegra a koly 

Mavic Ksyrium Elite Black dosahuje kolo celkové hmotnosti 7,6 kg. Sportovní výkon tedy 

není nièím omezen a jezdec zde získá maximálnì kvalitní, a hlavnì dostupný stroj.

Apache® Bicycles — Duch vítězství

Victorio indiánský náčelník
Velikost 54 · 57 · 60 cm · Cena 59.990 Kč 48.690 Kč

Hoteliérka
Nikdy jsem závodnì nesportovala, ale jízdu na kole miluji odmala. Nyní trávím 

v sedle všechen volný èas i dovolené. Není nad to, vyrazit s partou kamarádù na 

výlet s cílem v nìjaké pøíjemné hospùdce. Jezdím na Shamanu a uvažuji o Victoriu. 

Všem ženám doporuèuji kolo s karbonovým rámem – každý se za vámi otoèí…

Prstové bikové rukavice Pearl 
Izumi Elite MTB Glove jsou vy-
ráběny v pánské i dámské varian-

tě, s lehce odlišnými střihy i vzhledem. 
V obou případech se jedná o tenčí pro-
vedení použitelné od jara až do pod-
zimu. Testem prošla dámská varianta 
s dodatkem Woman’s, jejíž cena je 900 
korun.

Dlaň rukavic je vyrobena ze syntetic-
ké kůže Clarino vynikající dlouhou život-
ností a optimální tvarovou přizpůsobi-
vostí. Nejzatěžovanější partie využívají 
zdvojení materiálu. Na bříškách prstů 
nechybí perforace zajišťující lepší venti-
laci. Absence polstrování sice není tím 
nejvhodnějším řešením do náročného 
terénu, pro běžné XC a silniční cyklis-
tiku je však provedení dlaně naprosto 
vyhovující. Nechybí ani protiskluzové 
prvky v podobě gelových potisků.

Svrchní díl kombinuje odolný nylon 
s vysoce pružnou jemnou síťovinou, 
v oblasti mezi prsty je použita klasická 
lycra. Nevšedně pak působí materiál 
na hřbetu palce a malíku, s  profilova-
nou strukturou a vysokým podílem elas-
tanu. Všechny tyto prvky jsou důvodem, 
že rukavice výborně obepíná ruku, je 
odolná a zároveň dostatečně prodyšná. 
Zakončení u zápěstí je tvořeno tenkým 
neoprenem, z něhož je vyvedeno také 
rozměrné logo. Postrádali jsme zde pou-
ze nějaké reflexní prvky.

Nabízené velikosti dámského prove-
dení jsou od S do L.
www.pearlizumi.cz (kad)

zpracování dlaně, obepnutí ruky

absence polstrování a reflexe

Pro elitní dámy
nám. Jiřího z Poděbrad Řipská 27,  tel.: 222 522 490 Vinice Vinohradská 3216, tel.: 212 240 557

Holešovická tržnice Bubenské nábřeží, tel.: 266 710 675 Kačerov Čerčanská 7, tel.: 261 262 033

vás zve do svých 
prodejen

VÝPRODEJ AUTHOR 2008
špičkové ceny, vše po 1 ks

KOMPLETNÍ CENÍK NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

www.cykloprag.cz

Revolt vel. 19" 29 990 19 990
Egoist vel. 19" 49 990 32 990
Master vel. 19" 59 990 35 990
Introvert vel. 19" 109 990 69 990
Era+ vel. L 52 990 34 990
A-Ray+ vel. L 57 990 38 990
A-RH vel. M 29 990 19 990

A-RH+ vel. M 45 990 29 990
A5500 vel. 54 39 990 24 990
A6600 vel. 54 69 990 31 990
CA5500 vel. 54 55 990 33 990
CA6600 vel. 54 69 990 39 990
CA7700 vel. 54 109 990 64 990
CA8800 vel. 54 119 990 69 990

Střih bundy je koncipován pro 
sportovněji zaměřené jezdce, 
čemuž odpovídá jak nepříliš 

široká partie trupu, tak i o něco užší, 
délkově hodně dimenzované ruká-
vy. Díky výrazně nadprůměrné elas-
ticitě použitého materiálu Ultralight 
Softshell – Dynatech R-Star Thermo, 
vybaveného protivětrnou membrá-
nou, je velikostní přizpůsobení opti-
mální, takže lehce obepnutější střih 
je zcela bezproblémový i pro méně 
vyšvihané jezdce. Materiál je navíc 
příjemný i při styku s pokožkou. Díky 
maximálně propracovanému tvarová-

ní jednotlivých panelů, sešitých plo-
chými švy, je usazení na těle prakticky 
dokonalé. To platí i v oblasti vyššího 
límce a spodního okraje vybaveného 
pouze útlým, lehce pružným olemo-
váním. Přední zip je podložen širším 
pruhem materiálu proti profouknutí, 
na límci pak nechybí „garáž“ pro pře-
krytí kovového jezdce. Za bezchybné 
považujeme provedení zadních ka-
pes. Všechny tři jsou nadprůměrně 
hluboké, a tudíž i rozměrné. Stěna té 
prostřední navíc ukrývá kapsičku se 
zipem, vhodnou pro mobil či doklady. 
Pochvalu zasluhuje rozmístění reflex-

Rogelli Pavia
Gramáž většiny materiálů se postupným vývojem 
neustále zmenšuje při zachování původních 
vlastností, například odolnosti proti větru či vodě. 
Díky tomu může být dnes i zimní termobunda ušita 
z obdobně silného materiálu, jaký bývá použit třeba 
u zatepleného dresu. A právě to platí v případě 
bundy Rogelli Pavia nabízející dokonalou izolaci proti 
chladu, vodní sloupec pět tisíc milimetrů a přitom 
i dostatečnou celkovou prodyšnost.

ních prvků jako jsou paspule ve svis-
lých švech či loga.

Bundu jsme otestovali při velice 
chladných ranních trénincích. Teplota 
lehce nad nulou je při jediné spodní 
vrstvě a dostatečně intenzivní jízdě 
bezproblémová, takže bunda může 
posloužit i při sportovních aktivitách 
pod bodem mrazu. Jako horní hra-
niční teplota se nám ukázala přibližně 
hodnota kolem deseti stupňů Celsia. 
I když je celková prodyšnost slušná, 
na čemž mají nemalý podíl boční pa-
nely bez membrány, při teplotě blížící 
se desítce začíná být schopnost od-
vodu přebytečného tepla logicky mé-
ně výrazná. Přestože se tedy díky své 
gramáži zdá být bunda Pavia spíše 
jako podzimní a jarní, skvělá funkce 
jejího materiálu ji předurčuje také pro 
nižší zimní teploty.

Po stránce zpracování i funkce ma-
teriálu nemáme k testované bundě 
Rogelli jedinou připomínku. Zcela od-
povídající je i její cena 2290 korun.
www.rogelli.cz

(kad)

funkce materiálu, střih

nenalezli jsme
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Celková aerodynamická koncepce kola 
možná více než klasický silniční rám při-
pomíná spíš časovkový či triatlonový spe-
ciál. Stačilo by pouze namontovat předsta-
vec s výrazně negativním úhlem, časovková 
řídítka s řazením na hrazdě, sedlovku s pří-
mým zámkem a v ní sedlo posunout hodně 
dopředu. Ale zdání trochu klame, geometrie 
kola je totiž určena na klasické silniční tratě 
a závody. Ovšem ona úprava na časovko-
vou „kozu“ či pro triatlon je celkem jedno-
duše možná, pouze je nutné počítat s trochu 
vyšší hlavovou trubkou.

Jaký je AR 4?
Tohoto felta si oblíbí především milov-

ník dlouhých tratí a méně kopcovitých 
profilů. Aerodynamické provedení rámu, 
v našem případě doplněné o zapletená 
kola Zipp s vysokými karbon/duralový-
mi ráfky, je zárukou udržování vysokých 
rychlostních průměrů. Felt AR 4 není zrov-
na mistrem spurtů či vrchařských prémií, 

ale na rovinatějších tratích 
to svou rychlostí rozhodně 
dostatečně vykompenzuje.

Zaměříme-li se nejprve na 
ovladatelnost, pak je AR  4 
celkem klasickým závoďá-
kem s optimálními reakcemi 
na podněty jezdce. Nedělá 
mu problém držení přímé-
ho směru ani zcela čistý 
průjezd sérií zatáček s vý-
razným náklonem. Projev 
je však více o jízdní sta-
bilitě než o přílišné aktivitě řízení. Stejně 
tak při jízdě ze sedla není nutné jakékoli 
„přetahování“ s řídítky, jízda na tomto kole 
je zkrátka velice příjemná. To ale neplatí jen 
o projevu kola, ale také o poloze jezdce. 
Sériové nastavení posedu je orientováno 
více na komfort než na čistokrevné závodní 
nasazení, a to přesto, že se rám jeví opticky 
spíš delší. V reálu se nám zdála řídítka o ně-
co výš, což ale postupně vyřešilo odebrání 
všech podložek pod představcem. I tak 

ale nebyl posed vyloženě 
nekompromisní, stále bral 
určité ohledy na samotného 
jezdce, tedy na jeho pohodlí.

Vše zmiňované odpovídá 
použití na dlouhých tratích 
a do tohoto nastavení patří 
rovněž nabízený komfort. 
Musíme přiznat, že od kola 
s extrémně vysokými aero-
dynamickými profily trubek 
a s mohutnou přední vidlicí  
jsme čekali o dost nižší mí-

ru nabízeného pohodlí. Schopnost rámu 
pohlcovat část otřesů je při jízdě po ne-
kvalitním povrchu jasně patrná. V tomto 
případě ji až tak nelze přisuzovat rámu ja-
ko celku, ale především hodně útlým sed-
lovým vzpěrám zadní stavby, které jsou 
především ve svém středu oproti mohutně 
působícímu zbytku rámu doslova minima-
listické. Díky vyosení vzpěr zde musí k ur-
čitému pohybu docházet, ať chceme nebo 
nechceme. To platí také v případě karbono-

vé sedlovky, a to i přes její aerodynamický 
průřez. Dvoudílná podsedlová objímka se 
utahuje dvěma šrouby velice citlivě, na což 
jsme byli upozorněni přímo zástupci znač-
ky Felt.

Co se týče přední části kola, ani u tvaru 
použité čtyřsetgramové vidlice bychom si 
nedovolili předpovídat její schopnost citel-
ně pružit. Opak je pravdou. Tedy ne že by 
byla vidlice vyloženým vzorem komfortu, 
ale v partii sloupku a korunky, která je oproti 
plochým ramenům celkově subtilnější, byla 
určitá schopnost pružit postřehnutelná. 
Přední a zadní část kola je tedy z hledis-
ka jezdcova komfortu vyvážená, vpředu 
se na určitém navýšení pohodlí v našem 
případě podílela i plochá konstrukce karbo-
nových řídítek BBB. U použitého typu nám 
trochu nevyhovovala nadprůměrná hloub-
ka oblouku, sériová verze však má o něco 
mělčí řídítka Felt.

Po stránce akcelerace a tuhosti patří 
typ AR 4 k průměru. Čistě aerodynamické 
provedení rámu s vysokými, ovšem celkem 
úzkými profily logicky nemůže v testované 
největší velikosti po stránce torzní tuhosti 
příliš zazářit. Zvlášť těžší jezdec může tento 
jev při vyloženě silové jízdě mírně postřeh-
nout. Ale i tak si svou celkovou koncepcí 
získal Felt AR 4 naše sympatie.

Detaily dělají kolo
Po konstrukční stránce je zajímavý snad 

každý konstrukční prvek rámu. Ne pře-
hléd nu tel né je vedení řadicích bowdenů 
vnitřkem rámu, s kolmým vstupem hned 
za hlavovou trubkou, jak to známe na-
příklad od malosériových karbonových 
speciálů značky Isaac. Ve jménu aerody-
namiky je pak vytvarována rovněž sedlová 
„trubka“ dokonale obtékající plášť zadního 
kola. Stejnou funkci má i spodní výběžek 
na dolní trubce, který optimalizuje proudění 
vzduchu. Pominout se nedá ani estetická 
stránka a některé partie rámu, připomínající 
svým tvarováním spíš umělecké dílo. V kar-
bonově šedé letošní verzi to není až tak 
patrné, ale provedení 2010 nechá všechny 
detaily rámu pěkně vyniknout. 

AR 4AR 4AR 4AR 4
FELTFELT

www.dirtparade.cz

CARBTEC MTB

LEADER FOX
www.leaderfox.cz

KOLA PRO CELOU RODINU
ČESKÝ VÝROBCE JÍZDNÍCH KOL ZNAČKY LEADERFOX

➨ Dokončení ze str. 1

Technická specifikace:
(sériová verze)
Rám:  Aero Road HM Modular Carbon
Vidlice: Felt 1.3A Bladed Aero, 400 g
Řazení:  Shimano Ultegra SL
Přesmykač: Shimano Ultegra SL
Přehazovačka: Shimano Ultegra SL
Kazeta: Shimano, 11–25 zubů
Kliky: Shimano Ultegra SL, 53/39 zubů
Představec: Felt 3.1 O/S 6061 Alu 3D
Řidítka:  Felt 1.3A 2014 Triple Butted
Brzdy: Shimano Ultegra SL
Náboje: Felt AeroR3, 7075 Alu
Ráfky: Felt AeroR3 700c 27mm
Pláště:  Vittoria Rubino Slick Folding 23
Sedlovka: Felt 3.1 Carbon, 310 mm
Sedlo: Felt 1.2 Road
Hmotnost: 7.69 kg
Cena: 67 990 Kč

aerodynamika, jízdní stabilita, jízdní 
komfort

průměrná tuhost

202 m
m

1025 mm

74°

415 mm

73°

610 m
m

Velikost 61 cm
603 mm

Kliky Race Face NEXT SL
LUXUS

Nejnovější verze klik NEXT SL kanadského 
výrobce Race Face stanovuje nový hmot-
nostní rekord karbonových klik, neboť celý 

komplet i s osou a ložisky středového složení má 
vážit pouhých 695 gramů. To je o 88 gramů mé-
ně, než u standardu klik XTR. I přes tak nízkou 
hmotnost se však firma chlubí tím, že se jedná 
o nejodolnější kliky pro závodní XC, jaké kdy za 15 
let produkce klik a 7 let vývoje karbonu vyrobila. 
Pro sezónu roku 2010 budou kliky Race Face 
NEXT SL osazeny nově designovanými převodníky 
NEXT, které jsou vyráběny na CNC strojích přímo 
v Kanadě z nejpevnější dostupné slitiny duralu Al 

7075. Převodníky velikosti 22, 32 a 44 zubů, které 
krásně ladí s tvarem klik, se vyrábí z 5mm plátu ma-
teriálu, což by mělo zaručit jejich maximální odol-
nost při řazení. 

Ručně vyráběné kliky jsou uvnitř duté a postrá-
dají jakoukoliv vnitřní duralovou vložku. Pevnost 
materiálu se zajistí vysokotlakovým tvarováním, 
které slisuje vlákna pro jejich co největší 
kompaktnost. Duralové vložky pro 
osu a pedály jsou mechanicky 
zajištěny uvnitř materiálu už při 
tvarování karbonové kliky, takže 
by neměly nikdy vrzat, ani se 
povolit. 

Na CNC strojích obráběná osa klik NEXT SL je 
vyrobena z titanu třídy 6Al-4V a je trvale upevněna 
do pravé kliky s převodníky. 

Ložiska osy jsou utěsněna novým trojitým těs-
něním, které by mělo lépe udržet mazivo uvnitř 
a nečistoty venku. 

Kliky se dodávají v délkách 170 a 175  mm 
s možností použití pro středová pouzdra šíře jak 
68 mm, tak i 73 mm.

Cena klik i s originální vazelínou se vyšplhá 
k částce 15 990 Kč. 

www.ultrasport.cz
(mig)
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= dvojnásobná funkce
= dvojnásobně fi t2F

funkční prádlo, termoprádlo, cyklokalhoty, 
cyklodresy, cyklovesty, cyklobundy 

RADOST Z OBLÉKÁNÍ
POZNÁTE SE ZNAČKOU
RADOST Z OBLÉKÁNÍ

POZNÁTE SE ZNAČKOU

kompletní sortiment značky 
uvidíte na veletrhu SportLife

od 5. do 8. listopadu 2009 v Brně
ve stánku č. 02 v pavilonu V. 

Srdečně vás zveme.

BoBo s. r. o., Šífařská 1/3, 147 00 Praha 4, www.2f.cz

Oblíbený druh kávy by možná 
uspokojil naše mlsné jazýčky, 
ovšem jeho význam pro cyklistu 

je až na dodání nějakého toho kofeinu 
takřka mizivý. Pod značkou Caffelatex se 
ovšem skrývá něco úplně jiného, co ká-
vu připomíná snad jen bohatou pěnou.

Jistě si vzpomínáte, když jsme více 
než před rokem testovali tmel pro za-
celení plášťů a duší. Majitelé bezdušo-
vých pneumatik samozřejmě vědí své, 
ale jen pro připomenutí. Většina tmelů 
je schopná zacelit průpichy až do prů-
měru 3 mm, a to celkem spolehlivě. 

Podobné vlastnosti má také latex, který 
si do plášťů lijí někteří jezdci ve snaze 
ušetřit za originální produkty. Bohužel 
samotné latexové „mléko“ bez speciál-
ních přidaných „hrudek“ není tak účinné 
a zacelí jen menší průpichy. Účinnost 
tmelů také závisí na místě defektu, pro-
tože tmel je rozlitý hlavně po obvodu 
pláště, tedy pod běhounem a nikoliv 
na bocích. V ideálním případě se při ro-
taci pláště dostane tmel přímo do otvo-
ru a zacelí jej, při bočním průniku je tře-

Bezdušové caffe late(x)

ba najít místo a naklopením kola do něj 
nechat tmel stéct. O proříznutí pláště 
pak ani nemluvě, tam nepomůže kromě 
implantace duše dovnitř takřka nic.

Caffelatex přichází se zcela novým 
druhem tmelu, který má jednu zásadní 
schopnost. Po aplikaci dovnitř pláště 
nebo duše totiž během rotace a pohybu 
uvnitř napění a vytvoří velké bubliny, kte-
ré zcela vyplní vnitřní prostor. Samotný 
latex se tak díky pěně dostane ke všem 
stěnám pláště, bez rozdílu, zda jsou prá-
vě dole či nahoře. Díky tomu by měl být 
při průpichu zajištěn okamžitý styk latexu 
s vnějším prostředím. Zacelení otvoru 
tak nastane mnohem dříve a jednoduše-
ji, což platí hlavně pro boční průnik ost-

rých předmětů. Na testovacím plášti, kte-
rý suplovala průhledná hadice, je vidět, 
že bubliny s latexem vyplňují celý vnitřní 
prostor. Samozřejmě nejvíce materiálu je 
úplně dole, protože gravitace se prostě 
nedá ošálit a nahoře je trochu řidší mís-
to, nicméně ve srovnání s klasickým tme-
lem, nateklým v nejnižším bodě, je zde 
pokrytí stěn pláště minimálně z devade-
sáti procent. Nakolik bude tmel scho-
pen utěsnit větší otvory, to jsme bohu-
žel nemohli otestovat, ovšem jako další 
alternativa pro zacelování bezdušových 
pneumatik se tenhle druh latexu jeví jako 
schopná ukázka dalšího směru, kterým 
by se podobné výrobky měly ubírat.

(už)

Firma Casco vyrábí nejen přilby 
pro cyklisty, lyžaře nebo koňáky, 
ale produkuje i ochranné pomůc-

ky nebo sportovní brýle. Model SX 20 
Photomatic získal několik ocenění za-
hraničních magazínů, takže jsme tento 
kousek s fotochromatickými skly podro-
bili testu i my. 

Rámeček z pružného materiálu má 
jednoduché vrchní provedení bez mož-
nosti nastavení pryžových nánosníků. 
Ty jsou pevně nalepeny, a nehrozí tedy 
jejich ztráta. Alespoň částečnou regula-
ci bychom ale uvítali pro jistější usazení 
na nose. Je to však dost subjektivní po-
cit daný samozřejmě proporcemi nosní 
partie. Zakřivení rámečku na obličeji 
je přirozené, brýle nikde neodstá-
vají a zakrývají dostatečně. 
Nožičky jsou na koncích 

vybaveny gumo-
vými inserty pro jistější 
spojení. Celkově se tvar 
nevymyká zaběhlým standar-
dům. To nejdůležitější ale tvoří 

ších skel, takže oči tolik ne-
dráždí ani při jasnějším počasí. 
Při přechodu na světlo skla umí ztmavit 
během pěti vteřin až o dvě kategorie 
zatmavení, takže ani při jasném počasí 
nedráždí výrazněji oči. Zpátky na zjas-
ňující zbarvení se vrátí asi během dvou 
minut, a přechod tedy není tak znatelný. 
Nicméně oko změnu nepostřehne sko-
ro ani během zatmavení, vše probíhá 
plynule a přirozeně. Tato univerzalita se 
nám osvědčila i při delších vyjížďkách, 
kdy nebylo třeba častěji měnit skla 
a za jasného počasí se dalo jet s oran-
žovými zorníky. Samozřejmě pokud 
jezdec nelení vyměnit zorníky každé 
dvě nebo tři hodiny, je to pro oči lepší, 
ale při krátkodobých změnách intenzity 
světla jsou přiložené francouzské zorní-
ky Photomatic ideálním řešením.

Cena brýlí 2090 korun odpovídá 
provedení. Za tyto peníze jezdec získá 
kvalitní a hodně variabilní brýle s celo-
ročním využitím.  
www.mcsport.cz (už)

variabilita zorníků, kvalitní 
provedení

pevný nánosník

Přizpůsobivé Casco
vyměnitelné zorníky, které jsou ve dvo-
jím provedení. Standardní světle kouřo-
vá verze pro slunečné podmínky nabízí 
i v lehce zataženém počasí dostatečnou 
viditelnost. Jde o velmi dobře prove-
dená skla, přechody ze světla do stínu 
zvládají slušně a terénní nerovnosti ne-
zkreslují. 

Pro zatažené dny jsou přiloženy ješ-
tě speciální fotochromatické zorníky 
v oranžové barvě. Výměna je poměr-
ně snadná, důležité je skla dostatečně 
zacvaknout do rámečku, ne vždy sedí 
úplně přesně a mají tendenci se uvolnit. 
Jakmile jsou ale pevně nasazená, drží 
bezpečně. Oranžové zbarvení není tak 
výrazně ostré jako u některých levněj-
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Michal Prokop uzavřel letošní sezó-
nu ve fourcrossu dvaadvacátým vítěz-
stvím v Českém poháru 4X, což mu 
vyneslo již šestý titul mistra republiky 
v řadě. Nutno podotknout, že se jelo 
teprve osm ročníků, Michalova nad-
vláda je tedy absolutní. Je jen škoda, 
že letošní mistrovství světa odmarodil 
v horečkách, třetí titul mistra světa tak 
přenechal Jaredu Gravesovi.

Celopéro bez tlumiče? Nejnovější 
pokus o výrobu softailu s pružnou 
karbonovou zadní stavbou před-
stavila americká firma Gretna Bikes 
(www.gretnabikes.com). Systém od-
pružení FastForward navíc využívá 
pružnosti zadní stavby nejen ke zjem-

nění terénu, ale podle internetových 
stránek vzpěry převádí síly rázů te-
rénu na dopředný pohyb. Selským 
rozumem nám ale připadá, že návrat 
vzpěr do původní polohy spíš jezdce 
„kopne“, což však Američané šikov-
ně marketingově využili a z negativa 
vlastně vydolovali přednost… 

Na ekonomické krizi lze snadno 
postavit skoro jakoukoliv propagaci. 
Nesmyslné oddlužovací půjčky nebo 
účty asi už nikoho nepřekvapí, ale 
zahraniční cyklisté dostávají celkem 
zajímavé nápady, jak i na svém oblí-
beném koníčku ušetřit. Použít záplaty 
vystřižené ze staré duše nebo znovu 
ojíždět staré řetězy a převodníky, to je 
klasika. Ovšem apelovat na cyklisty, 
aby si sami pekli energetické tyčinky 
doma z vloček, medu a ovoce, nebo 
ať si vozí plné batohy svačin namísto 
zastávek v hospodě, to už znamená 
hodně těžké časy. Úspora to bude 
rozhodně nemalá, ale málokterý cyk-
lista bude chtít před vyjížďkou trávit 
minimálně dvě hodiny u plotny, aby si 
připravil vydatné traťovky. Navíc, kde 
lze levně sehnat guaranu, L-karnitin 
nebo další speciální přísady? O do-
mácí výrobě ekonomicky výhodného 
dopingu z prošlých léků ani nemluvě.

Producenti kol i doplňků už dnes 
nepřicházejí s ničím převratným, a tak 
se snaží zákazníka zaujmout hlavně 
neotřelým designem. Disko barvy ob-
lečení a doplňků, které se příliš neliší 
barevností od těch z dob bikových 
začátků, doplňují i kousky spojené 
s designéry z jiných oborů. Výrobce 
přileb Bell představil svoji řadu přileb 

pro mladé jezdce a teenagery, které 
designově spojil s módní značkou 
Paul Frank. Od tohoto kroku si slibuje 
hlavně vyšší kredit mezi mládeží, kte-
rá je v oblasti módy a toho co je právě 
in nebo už definitivně out hodně ná-
ročná.

Vzpomínáte na kultovní pražský 
krám Ultrasport v Římské ulici, kte-
rý byl narvaný „kleiny a rockouši“? 
Jeho slávu vzkřísilo otevření nového 
obchodu v Klimentské, kde místo 
kleinů můžete obdivovat a nakupovat 

značky Niner a Yeti, Rocky Mountain 
zůstává. A když otevírat krám, tak 
s veškerou pompou, například sou-
těží UltraNaháč. Kdo přišel bez ob-
lečení, odnesl si totiž za odměnu 
mikinu Sensor. Hned od rána se tedy 
v obchodě hromadily zástupy mužů, 
kteří si naoko prohlíželi kola a hadry, 
ale ve skutečnosti čekali na první od-
vážnou slečnu, která by přišla v rouše 
Evině…

KOLEKCE 2010 nové technologie
nové designy

NOVÁ VÝZVA

SAMODOMO

Tentokrát pro vás 
nemá me návod, jak 
ušetřit a udělat si 

něco doma, ale spíše po-
učení a varování, jak roz-
hodně nešetřit a proč to 
nedělat.

Určitě znáte roztřepené 
lanko. Nepříjemná věcič-
ka, která se vám jednou 
zapíchne do lýtka nebo 
ruky, když to nejméně čekáte. No a pokud potřebujete seřídit 
řazení nebo vyměnit bowden, už ho prostě neprotáhnete zpát-
ky. Koncovky na lanko z hliníku jsou sice klasika, ale občas se 
stane, že měkký materiál nevydrží a koncovka zmizí navěky. 
Málokdo má doma náhradní, a tak to řeší různě. Dost často 
se objevují náhražky v podobě starých niplů. Ty se totiž válejí 
doma každému, kdo měnil drát nebo výplet a pár si jich scho-
val pro případ nouze. Nipl je sice těžší než hliníková koncovka, 
ale zato po stisku kleštěmi na lanku drží naprosto spolehlivě.

A to je kámen úrazu, který vyškolil i jednoho našeho ka-
maráda, jinak majitele prodejny a mechanika v jedné osobě. 
Navíc specialistu na odpružení a další technické libůstky. 
Prostě si dal na lanko od přehazovačky nipl a při vyjížďce 
v Beskydech se mu stalo to, před čím všechny varuje. Utrhl 
výměnný hák patky na svém rámu, takže přehazovačka zůsta-
la bezvládně viset. Náhradní hák byl v kempu a domů to bylo 
z kopce, a tak bylo třeba sundat přehazovačku. Řetěz sundal 
přes rychlospojku, ovšem lanko s niplem na konci z přehazo-
vačky nešlo. „Škubání nepomohlo, kleště jsme neměli, takže 
ke slovu přišel kámen a úmorný tlukot do lanka, aby se roztře-
pilo a oddělilo tak od niplu. Padly na to asi čtyři kameny a dílo 
se zdařilo, nicméně od této chvíle všichni víme, že hliníková 
koncovka má svůj význam a odolný nipl nás může pěkně vy-
školit. Vyrobit plně funkční celoodpruženou koloběžku je totiž 
mnohem snazší, než se snažit přehazovačku s řetězem uchytit 
provázkem k zadní stavbě.“ (už)

Trh s vidlicemi pro 
devětadvacetipalcová kola 
už je dnes poměrně slušně 
zásobený a skoro každý 
výrobce má nějaký kousek 
v nabídce. Nechoďme 
kolem horké kaše 
a představme si jeden 
z luxusnějších modelů.

Vidlice DT Swiss XMC patří díky karbo-
novým nohám a nízké hmotnosti spolu 
s maximem možností nastavení k tomu 

opravdu nejlepšímu. 
Konstrukčně samozřejmě vychází ze stej-

ných vidlic pro klasické biky, je jen prostě delší. 
Základem je duralový sloupek a kovaná dura-
lová korunka s poměrně ostrými rysy. Vnitřní 
nohy průměru 32 mm jsou z eloxovaného 
duralu. Nejluxusnější částí jsou vnější nohy, 
které jsou kompletně z karbonu s magnezio-
vými patkami. Ty lze mít buď na IS nebo PM 
uchycení třmene brzdy. Zadní spojovací můs-
tek Hollow Arch je na nohy napojen výraznou 
masou materiálu a celek působí nezničitelným 
dojmem. Na celkové tuhosti konstrukce je pak 
tento prvek hodně znát. V zatáčkách ani pod 
brzděním se vidlice i přes svoji délku výrazněji 
nekroutí a totéž platí i pro silovou jízdu ze sed-
la. I přes hmotnost 1620 gramů jde o bytelný 
kousek. Výrobce si navíc věří natolik, že dovo-
luje použití kotoučů do průměru 210 mm, což 
je hodnota spíše pro dvoukorunkové nebo ma-
sivní freerideové vidlice.

Levá noha skrývá vzduchovou komoru 
s ocelovou negativní pružinou, takže nejde 
o dvoukomorové provedení. To je znát i na cel-
kové citlivosti vidlice, kdy je počátek odtržení 
do zdvihu nepatrně tvrdší. Chod je sice příjem-
ně jemný, ale o máslovitosti kraje zdvihu, jakou 
disponují některé jiné typy,  zde nelze mluvit. 
Sportovní projev s dostatečnou citlivostí i vůči 
malým nerovnostem, to je výstižná charak-
teristika. Pravá noha nese na korunce origi-
nálně tvarovaný ovladač odskoku a lockoutu. 

ŠVÝCARSKÝ OBR

Červená páčka bez ostrých hran je velmi dobře 
uchopitelná i v rukavicích a jejím otáčením lze 
nastavit zpětný odskok vid li ce. Zamáčknutím 
páčky lze vidlici zamknout. Pod páčkou je ko-
lečko nastavení citlivosti lockoutu. Lze jej mít 
minimálně aktivní, kdy i v zamčeném stavu 
vidlice trochu pruží, nebo plně aktivní, kdy se 
vidlice po uzamčení zanoří částečně do zdvihu 
a tam už zůstane. Pro strmé výjezdy je tenhle 
prvek změny geometrie poměrně slušným po-
mocníkem, na rovině jsme ale uvítali spíše vid-
lici v plně roztaženém stavu. Navíc na spodku 
pravé nohy lze regulovat citlivost vidlice vůči 
stlačení v nízké rychlosti, tedy kompresi napří-
klad pod brzděním.

V maximálně citlivém módu byla vidlice 
poměrně jemná a ani malé nerovnosti ji nene-

chávaly chladnou. Zmíněnou citlivost jsme ale 
již popsali. V přitvrzeném stavu pak byl projev 
trochu spartánštější, ale přesto jezdec nedo-
stával nijak přes ruce nebo neměl dojem, že 
by vidlice nechtěla kopírovat terén. Ovládání 
lockoutu vzhledem ke kombinaci s odskokem 
občas trochu zlobilo kvůli nechtěnému pooto-
čení při nahmátnutí, takže vidlice se vracela ně-
kdy pomaleji a jindy rychleji nazpět, ale jakmile 

tuhost, nastavení, 
hmotnost cena

jsme si na ovladač zvykli a zbytečně jím neotá-
čeli, vše fungovalo spolehlivě. Tahle netradiční 
kombinace ovládání prostě vyžaduje chvilku 
pro navyknutí. 

Luxusní vidlice má ovšem svoji cenu 25 312 
korun, což není zrovna nejméně. Kdo ale hol-
duje kvalitě a preciznímu zpracování, ten zde 
rozhodně nesáhne vedle. Navíc může vybírat 
z modelů se zdvihem 80 nebo 100 mm.
www.bottico.cz (už)

Yumeya, toto slovo se v podání sady Shimano 
XTR stalo synonymem absolutního luxusu, 
hmotnostního i cenového. Speciální série 

superlehkých tuningových šroubků, čepů či krytů 
expanzních nádržek brzd se rozhodně nestala ani 
nestane prodejním hitem. Na kole se ale vyjímá ja-
ko drahý šperk. Spatřit tyto titanové díly se zlatou 
povrchovou úpravou někde v terénu se hned tak 
někomu nepoštěstí. Spíše je uvidíme ve vitrínách 
na cyklistických veletrzích či na superlehkých krea-
cích výstavních kol, která jsou mnohdy určena více 
na koukání než na ježdění.

Novinkou je tuningová sada Yumeya pro silniční sadu Dura-Ace, a to pro sérii 7800 a 7900. Patří 
sem „zlatý“ horní čep přehazovačky, šroubky ke kladkám, šroubky uchycení lanka a další díly, které 
lze zakoupit samostatně. Do sady ale náleží třeba i speciální superlehký řetěz s titanovými vnitřními 
články a dokonce i koncovky na bowden. Zajímavostí jsou také maximálně odlehčené duralové 
botky pro brzdové špalky, které mají oproti standardní verzi ušetřit osm gramů. Série Yumeya zahr-
nuje i maximálně odfrézovaný velký převodník pro předchozí generaci Dura-Ace 7800.

Yumeya zkrátka představuje možnost, jak ještě odlehčit již tak špičkové díly. A především je 
odlišit. Například titanový čep k přehazovačce údajně ušetří celé tři gramy! A cena? Na tu se raději 
ani neptejte... (kad)

Dura-Ace tuning
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Ondřej Veselý, 
brand manager fi rmy Sensor, 
ověřuje kvalitu kolekce 
termoprádla „Thermo Evo“

Thermo Evo je funkční spodní prádlo, které opravdu zahřeje. Je vyrobeno z vysoce elastického 
micropolyesterového úpletu, z vnitřní strany počesaného. Všechny švy jsou ploché, zadní díl je 
prodloužený a střih umožňuje maximální volnost pohybu. Výborný společník pro veškeré zimní aktivity.
Více na www.sensor.cz

Kup libovolný Sensor, 
zaregistruj se na 
www.sensor.cz/soutez 
a hraj o zájezd do Itálie pro 
4 osoby (včetně permic)!
Dalši ceny: energetické 
tyčinky Chimpanzee a světla 
Knog Frog. 

Zájezd od www.nev-dama.cz

Thermo Evo

3153_SENSOR_inzerce270x127_Cykloservis.indd   1 30.9.2009   17:08:52

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

➨ Dokončení ze str. 1

Víčko nádobky na horní straně páky je dnes standardem, 
někteří výrobci mají nádobku na dva šrouby s křížovou 
hlavou, Magura ovšem standardně používá Torx provedení. 
Zde je nádobka kolmo k řídítkům.

Víčko nádobky upevněné dvěma šroubky s křížovou hlavou, 
nedělitelná objímka řídítek a nádobka umístěná souběžně 
s řídítky. Zde navíc dostatek prostoru pro domácí „tuning“ 
v zelené barvě.

Hybná páka
První, s čím jezdec přichází do styku, 

je brzdová páka. Její hlavní tělo je z du-
ralu nebo magnézia, některé značky 
používaly ve velké míře kompozit (např. 
Magura). Karbon je zastoupen hlavně 
na doplňkových dílech páky jako je sa-
motná páčka nebo víčko vyrovnávací 
nádobky. Páka se skládá z těla, které 
má objímku řídítek. Je buďto jednodílná 
na jeden imbus, dvoudílná s dvojicí im-
busů nebo dvoudílná s jedním dílem za-
vléknutým do druhého a následně zajiš-
těna opět šroubem k řídítkům. Dvoudílná 
objímka je samozřejmě výhodnější při 
montáži na řídítka, protože nevyžaduje 
sundavat řazení, gripy nebo rohy. 

Pokud montujeme páčku 
na řídítka, nikdy ji neutahujeme 
na krev. Je mnohem výhodnější 
nechat objímku dotaženou jen 
lehce, aby bylo možné s pákou 
na řídítkách silou pootočit. Při 
pádu se tak celá páka může 
vychýlit ze svého směru a za-
brání tak uražení. Výjimkou jsou 
samozřejmě dualy, které kromě 
brzdové páky skrývají i řazení, 
a u nich je silnější dotažení na-
opak žádoucí kvůli pohybu páč-
ky při řazení. Imbusy pro dota-
žení páky jsou většinou klasika, 
ale už se začínají objevovat 
i v Torx provedení, proto je třeba 
mít odpovídající klíč. Avid dodá-
vá objímku páky Match Maker, 
která umožňuje zároveň i mon-
táž řazení, takže výrazně šetří hmotnost. 

Tělo páky v sobě skrývá hlavní me-
chanismus ovládající brzdový třmen 
u kotouče. V páce je totiž pístek malého 

průměru, který díky odlišnému průměru 
proti silným pístkům ve třmeni vyžaduje 
minimální sílu pro svoje ovládání. Odpor 
pístku v páce je dán spíše pružinkou, 
která zajišťuje jeho návrat do výchozí 
pozice. Při stlačení páčky tedy pístek 
působí na kapalinu určitou silou, která 
je přenesena na pístky ve třmeni. Díky 
jejich mnohonásobně většímu průmě-
ru dojde k jejich pohybu po sice kratší 
dráze, ovšem za vzniku mnohem vyšší-
ho tlaku, který vyvinou na kotouč. Je to 
stejný princip, jako když zvedáme auto 

na hever. Díky malému průměru pístku 
jsme schopni jeho opakovaným pohy-
bem po delší dráze docílit vysokého tla-
ku, který je schopný zvednout třeba dvě 

tuny vážící auto. Pístek v páce sice ne-
mačkáme opakovaně, ale jeho pracovní 
dráha kolem pěti milimetrů je dostateč-
ná, aby vysunula pístky ve třmeni o ně-
co více než milimetr na každé straně.

Jakmile pustíme brzdovou páčku, 

pružinka působící na pístek jej vrátí 
zpět a podtlak, který tak vznikne v ka-
palině, vtáhne pístky zpátky do třmene. 
Tenhle princip je geniálně jednoduchý, 
ovšem má to i svá úskalí. První brzdy 
takto fungovaly, takže pístek v páce 
a pístky ve třmeni byly spojeny hadič-
kou. Kapalina byla jen kolem pístků 
a nikam dál neutíkala. Nevýhoda toho-
to uzavřeného systému byla ve změ-
ně objemu kapaliny při zahřátí vlivem 
brzdění. Ačkoliv je kapalina na rozdíl 
od vzduchu skoro nestlačitelná a ztráty 
při brzdění jsou skoro vyloučeny, při je-
jím zahřátí dochází k rozpínání, a tudíž 
navýšení objemu. Pístky prvních brzd 
tak při dlouhých sjezdech začaly vlivem 
narůstajícího objemu kapaliny vyjíždět 
ze třmene ke kotouči, což se projevilo 
oddalováním páky od řídítek, někdy 
to vedlo až k zablokování celé brzdy. 
Jakmile kapalina vychladla, vše se vrá-
tilo do normálu. Proto se začal vyrábět 

otevřený systém, kdy byla do páky im-
plantovaná vyrovnávací nádržka. Ta je 
spojena s pístem v páce a je plná kapa-
liny, takže navyšuje její objem. Díky spe-
ciální těsnící membráně umožňuje při 
přehřátí kapaliny její únik z pístku do ná-

dobky, a tak zabraňuje  nežádoucímu 
oddalování páčky od řídítek. Samotný 
princip nádobky, její detaily a rozdíly si 
ale ukážeme v dalším pokračování, tak-
že zůstaňte naladěni.

(už)

Na detailu páky 
je dobře vidět 
pojistka mosazné 
barvy, která je 
kolem táhla pístku 
a drží celý komplet 
pístku s těsněním 
uvnitř prostoru 
páky. Po vytažení 
pojistky tak lze 
z páky vyndat 
celý vnitřní 
mechanismus 
sestávající z pístku, 
pružinky a těsnění.

 1. tělo páky
 2. páčka
 3. víčko nádobky
 4. gumová membrána
 5. osička páčky
 6. kluzné podložky
 7. pružinka pístku
 8. pístek s těsněním
 9. táhlo pístku
10. zarážka pístku
11. pojistka pístku
12. vložka táhla v páčce

Největší nabídka maloobchodů, 
slev a služeb je na

www.cykl.cz
Sledujte naše stránky www.cykl.cz, kde průběžně naleznete ty nejzají-

mavější nabídky maloobchodních cyklistických prodejen s jedinečnými 
slevami a dalšími službami.

V posledních dnech se na stránkách například objevilo:
Oblíbená akce 1 x v roce u Štěrby již popatnácté dne 17. 10. 2009. 
Sleva kol až 47 % a 25 % na všechen další sortiment.

Robert Štěrba a spol., s.r.o., Praha, www.sterba-kola.cz

Výprodej GT test Rider – GT Maraton Elite, původní cena 44.990,- Kč, nyní 
za 33.990,- Kč, GT Zaskar Expert původně za 41.990,- Kč, nyní za 31.990,- Kč. 
Vše v perfektním stavu, najeto do 100 km, s plnou zárukou a servisem.

Stompo Sport Slaný, stompo@stompo.cz

Totální výprodej cyklistické kolekce 2009 – čistíme sklady, a tak 
jsme pro vás připravili zajímavé slevy až 30 % na kola Trek, Gary Fisher, Kona, 
Specialized. Také cyklistické helmy, tretry, oblečení a další doplňky se slevami 
až 30 %. Zajímavý výprodej dětských kol.

Ski a Bike Centrum Radotín, tel.: 257 912 495

Sleva na Kelly’s Sabotage a URC 9.9 – Sabotage model 2009, původní 
cena 115.990,- Kč, sleva 60.000,- Kč, URC 9.9 vel. M, model 2009, původní 
cena 109.990,- Kč, sleva 60.000,- Kč.

Ladislav Paleček, Soběslav, www.cyklopalecek.cz

Sleva kol pro náročné – Author A-Ray 3, původně za 59.990,- Kč, nyní 
za 37.990,- Kč, Author Era 3.0 původně za 49.990,- Kč, nyní za 33.990,- Kč, 
Author Era 2.0 původně za 36.990,- Kč, nyní za 26.990,- Kč, Specialized 
Roubaix Expert původně za 83.990,- Kč, nyní za 44.990,- Kč.

Strnad s.r.o. Jízdní kola, České Budějovice, tel.: 385 349 103

Každý den sledujte nové a skvělé nabídky na www.cykl.cz

Hayes FX-9
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Yeti staví bikové rámy už od počátků 
horské cyklistiky a v jeho závodní stáji 
začínala spousta hvězd, jako třeba 

John Tomac, Juli Furtado či Missy Giove. 
V současnosti pak hájí tyrkysové barvy znač-
ky novopečený mistr světa ve fourcrossu 
Jared Graves. Yeti jako jeden z posledních 
výrobců staví své rámy v Americe a udržuje 
si tím jistý punc exkluzivity a jedinečnosti. 

XC model ASR (active suspension racing) 
s 98mm zdvihem zadní stavby se prodává 
ve dvou provedeních. Rám s karbonovým 
předním trojúhelníkem a prodlouženou 
sedlovou trubkou za 82 tisíc korun jsme již 
představili vloni na podzim, takže nyní jsme 
testu podrobili levnější rám ASR-Alloy za 45 
tisíc, který má přední část vyrobenou z dura-
lu. Karbonová zadní stavba je pak pro oba 
rámy totožná. 

Hlavním úkolem kol Yeti ASR je poskyt-
nout jezdci jak maximální výkon s absolutní 
tuhostí pod záběrem ve výjezdu, tak i do-
statek odpružení a komfortu v náročném 
terénu. Vysokou tuhost a hbitost rámu má 
na svědomí nejen přitvrzení chodu tlumiče 
páčkou propedalu, ale hlavně důmyslně 
navržený systém odpružení. Masivní kar-
bonové vzpěry jsou zavěšeny na mohut-
ném čepu, procházejícím sedlovou trubkou 
na úrovni prostředního převodníku, takže 
při šlapání má tah řetězu zcela zanedba-
telný vliv na propružování zadní stavby. 
Výsledkem je raketový nástup, srovnatelný 
s pevným kolem. Speciálně profilované kar-
bonové horní vzpěry jsou těsně nad patkami 
zploštěny, takže svou pružností nahrazují 
funkci čepu, který bývá v této partii tradičně 

umístěn. Tím se šetří gramy, přičemž celko-
vá hmotnost rámu ASR – Alloy s tlumičem 
Fox RP23 je ve velikosti M 2290 gramů. 

Pod horní rámovou trubkou, která je 
svařena ze tří kusů, je tlumič uložen tak, že 
směřuje přímo do její přední části. Úchyt oka 
tlumiče je součástí prostředního trojúhelní-
kového dílce s otvorem, na nějž navazuje 
část směřující vzhůru k sedlové trubce. Díky 
tomuto lomenému provedení je nad rámem 
dostatek prostoru a také tuhost předního rá-
mového trojúhelníku je znatelně vyšší.  

Na tlumič působí kované vahadlo, zavě-
šené pod horní trubkou, které jednak upra-
vuje trajektorii průběhu pružení pro přitvr-
zení chodu na konci zdvihu, a zároveň se 
podílí na vysoké boční tuhosti této partie. 
Celková tuhost rámu je na vysoké úrovni, 
hlavně zadní stavba je díky použití masivní-
ho čepu Enduro Max s prachovkami a dura-
lových patek i vahadla přepákování nadprů-
měrně tuhá. Na průběh pružení se můžete 
podívat na naše stránky www.cykl.cz, kde 
najdete videotest kola.

Rám Yeti ASR se prodává samostatně, 
a tak si jej jeho majitel osadil podle svého 
gusta pro co nejvyšší výkon při minimální 
hmotnosti. Zadnímu zdvihu o velikosti 98 mm 
zdatně sekunduje vidlice Rock Shox SID 
World Cup se 100 mm zdvihu, rychlost krotí 
asi nejlehčí brzdy na trhu Formula R1, pohon 
zajišťují komponenty Shimano XTR, karbono-
vé kliky Truvativ Noir a zapletená kola na ná-
bách Tune a ráfcích Sun Rims Ufo s plášti 
Hutchinson Piranha. Třešničkou na dortu je 
teleskopická sedlovka Crank Brothers Joplin, 
která je v porovnání s odpovídající sedlovkou 

průměru 30,9 mm o pouhých 170 g těžší, ale 
přinese luxus možnosti snížit si ve sjezdu 
sedlo, aby nepřekáželo. Celková hmotnost 
kola v tomto osazení a ve velikosti M se 
i s pedály vyšplhala k 10,9 kg. 

Jízda
Už při nasednutí na kolo Yeti ASR jsme 

měli dojem, že jej známe odjakživa, neboť 
posed i geometrie jsou dokonale sladěny. 
Středně dlouhá délka kokpitu s polože-
nějším úhlem vidlice 69° vybízí k velmi 
rychlé a dravé jízdě. S přitvrzeným tlumi-
čem Fox RP23 se zadní stavba praktic-
ky ani nehne, a to ani při jízdě ze sedla. 
Pokud však tlumič necháme otevřený, kaž-
dé šlápnutí se na pístnici projeví lehkým 

zhoupnutím. Ve výjezdu je tedy lepší si tlu-
mič přitvrdit a kolo se odmění plnohodnot-
nou jízdou bez jakéhokoliv požírání ener-
gie. Ovladatelnost je výtečná, předek má 
tendenci se zvedat pouze v opravdu hodně 
prudkých stojkách, ale po otevření tlumiče je 
kolo opět zpět na zemi. Ve sjezdech se pak 
projeví stoprocentní vyváženost geo met-
rie. V rychlých táhlých sjezdech ohromí 
klidnost vedení kola, kombino-
vaná s vysokou mírou pohodlí. 
Zároveň je však yeti zcela pod 
kontrolou i v nízkých rychlos-
tech, výborně se s ním manévruje 
v zavřených zatáčkách a ochot-
ně reaguje na povely z kokpitu. 
Odpružení je dostatečně citlivé 
a předvídatelné, přičemž na konci 
zdvihu je cítit znatelné přitvrzení 
chodu, aby tlumič nešel na doraz. 
Proto si yetiho dokážeme předsta-
vit jako vysoce výkonný závodní 
stroj na náročné XC tratě a dlouhé 
maratony, kde jezdci dodá dosta-
tek jistoty, pohodlí, ale i akcelerace. 
Na biku nás vyloženě bavilo jezdit 
všemi směry, jakoby neměl žádné 
slabiny. Je skoro až s podivem, 
jak se může podařit v jednom rá-
mu skloubit tak odlišné požadav-

Asr-AAsr-AAsr-AAsr-A
YETIYETI

ky na kolo – ideální stoupavost i skvělou 
ovladatelnost ve sjezdu. Na kole ASR jsou 
vynaložené prostředky opravdu znát, proto-
že jezdec za své peníze získá nejen exkluziv-
ní rám originálního vzhledu, ale hlavně zcela 
vyvážené kolo s funkčním odpružením. Není 
tedy divu, že v USA jej odborní novináři oce-
nili titulem „Nejvýkonnější XC kolo“. 
www.ultrasport.cz

SH+ Zeta 110 H2O

Tento batoh je totiž především o převozu dosta-
tečného množství tekutin, jinak pobere jen to 
skutečně nejnutnější, tedy pláštěnku, nářadí, 

rezervní duši, hustilku a nějakou tu svačinu.
Menší rozměry a velice nízká hmotnost batohu 

zajišťují komfort jezdce, minimalizace kontaktní 
plochy snižuje pocení, tentýž přínos mají i hlavní 
popruhy tvořené síťovinou. Jemnější polstrování 
svislých bočních panelů zádového dílu se podílí 

na dobrém rozložení tlaku, usazení na zádech ještě 
zlepšuje přítomnost prsního a břišního popruhu.

Celkových udávaných pět litrů objemu batohu 
se zdá opticky trochu nadsazených, v praxi ale je-
ho útroby skutečně poberou nejnutnější vybavení 
na celodenní vyjížďku. Přední kapsa je výborně 
přístupná, na ní instalovaný gumicuk může sloužit 
například k uchycení zmiňované pláštěnky.

Rezervoár 1,5 litru je vybaven velkým plnicím ot-
vorem usnadňujícím vymývání vnitřních stěn. 

Utěsnění je provedeno dobře jak u naléva-
cího otvoru, tak v případě napojení ha-

dice, jejíž spoj je šroubovaný, rovněž 
pro snadnější vymývání. Neoprenový 
potah hadičky ocení uživatel přede-
vším v zimě, kdy nápoj v jejích útrobách 
pomaleji chladne. Náustek představuje 
klasiku à la Camelbak. Průtok náustku 
je dostatečný, funkční je i jeho utěsnění. 
Pro pevné uzavření průtoku je zde vy-
sunovací plastový nosník náustku, jehož 

funkce je bezproblémová.
Cena batohu SH+ Zeta 110 H2O je 899 

korun.
www.mojekolo.cz

(kad)

Značka SH+ je známá především cyklistickými přilbami a brýlemi, 
v nabídce má ale také kvalitní batohy. Naším testem prošel menší 
model Zeta 110 H2O. Ten využijí především sportovně zaměření jezdci, 
kteří vyžadují přítomnost vodního rezervoáru a oželí nějaký ten litr 
úložného prostoru.

usazení na zádech, 
dostatek úložného 
prostoru pro jednodenní 
vyjížďku, cena

nenalezli jsme

akcelerace, 
univerzálnost, 
originalita

nenalezli 
jsme

102 m
m

1079 mm

69°

Velikost: M

429 mm

73°

568 mm

467 m
m

Výška středu: 323 mm

Cena rámu:  45 190 Kč
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TrakStand Fluid Trainer

bržděný kapalinou

pevný a stabilní skládací ocelový rám

nastavitelné upínací kužely

rozměr kol 700c, 650c a 26”

cena 4 690 Kč / 199,99 EUR (pouze SR)

TrakStand Mag Trainer

bržděný magnetem

tři stupně odporu

pevný a stabilní skládací ocelový rám

nastavitelné upínací kužely

rozměr kol 700c, 650c a 26”

cena 3 490 Kč / 149,99 EUR (pouze SR)

TrakStand Ultra

patentovaný systém odporu
CENTRIFORCE™ - odstředivá spojka

velmi realistická simulace odporu

tři stupně odporu (až do 3 kW)

pevný a stabilní skládací hliníkový rám

nastavitelné upínací kužely (s kličkou)

nastavitelná výška trenažéru
(nejnižší nastavení 1 cm)

rozměr kol 700c, 650c a 26”

cena 5 990 Kč / 249,99 EUR (pouze SR)

www.blackburndesign.com
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podporujeme                             světly System X™

Plášť pro horské kolo vybíráme v první řadě podle cha-
rakteru terénu, v němž se budeme pohybovat, a také 
podle našich jezdeckých schopností. V první řadě si 

musíme uvědomit kde, jak tvrdě a za jakého počasí budeme 
jezdit. Jestliže jezdíme převážně na asfaltu, zvolíme plášť 
s jemným nízkým vzorkem nebo hladkým pásem na středu 
běhounu, aby se dobře odvaloval a nekladl zbytečný odpor. 
Navíc souvislý vzorek se projeví delší životností než plášť s vý-
raznými špunty a velkými mezerami mezi nimi. Pro jízdu po 
asfaltu se vyrábějí pláště už v šířce 1,5 palce, takže lze mít 
opravdu rychlé úzké provedení, ovšem je třeba počítat s hor-
šími tlumícími schopnostmi než v případě širokého „balonu“. 
Čím hladší vzorek, tím menší univerzálnost při nájezdu do 
terénu. Univerzálnější provedení mají sice skoro hladký pro-
středek, ovšem na bocích jsou vybaveny vyššími špalky, aby 
plášť držel na podkladu při náklonu v terénu. Takový plášť pak 
poslouží stejně dobře na asfaltu jako na polní či lesní cestě.

Pláště do terénu se vyznačují šířkou od 1,9 palce a mají 
hrubší vzorek. Hrubost se liší podle charakteru povrchu,  pro 
nějž jsou určeny. Jemnější nízký vzorek je vhodný na suchý 
a tvrdý povrch, kde dobře pojede a přitom se k podkladu „při-
lepí“ velkou plochou. Na blátě ovšem nebude mít možnost 
se do podkladu pořádně zakousnout. Na mokrý povrch jsou 
ideální pláště s hrubším vzorkem a většími mezerami mezi 
jednotlivými výstupky. Otevřenější vzorek se lépe čistí, na-
opak husté provedení zůstane v blátě ucpané a plášť klouže. 
Hrubší vzorek s menšími mezerami je určen do náročnějšího 
terénu, kde by měl spolehlivě držet i při agresivnější jízdě. 
Dostatečný výběr univerzálních plášťů, které umí držet na su-
chu i na mokru, sice šetří jezdcovu peněženku, ale kdo chce 
závodit nebo si vychutnávat jízdu naplno, měl by počítat s ob-
časným přezouváním podle charakteru trati.

Šířka plášťů je dnes už dál než u hodnoty 1,95 palce. 
Standardem pro závodní XC jsou rozměry 2,0 nebo 2,1 palce. 
Širší provedení až do rozměru 2,3 směřují k enduro nebo free-
ride ježdění se skoky a hlavně do hodně náročného terénu. 
Šířka 2,4 až extrémní 3 palce už patří sjezdu a ne každý rám ji 
pojme. Čím širší plášť, tím větší styčná plocha s terénem a ta-
ké výraznější tlumicí schopnosti. Se šířkou jde ale ruku v ruce 

NAKUPUJEME
Náš seriál o výběru vhodných 
doplňků či komponentů se 
tematicky střídá, takže je nyní 
řada na komponentech, a to těch 
asi nejčastěji diskutovaných. 
Pláště jsou totiž alfou a omegou 
jezdcových schopností na daném 
povrchu.

Pláště

hmotnost, která se u standardních XC provedení v šířce dva 
palce pohybuje zhruba okolo půl kila, naopak enduro plášť 
v šířce 2,3 palce váží i 900 gramů. Odvalování je pak nejen 
dílem hrubosti vzorku, ale také nutností roztočit hmotnost setr-
vačníku kola. Odlehčit plášť umí kevlarová patka, která jej sice 
prodraží, ale šetří hmotnost a mnohdy usnadňuje nazouvání 
pláště.

Při nákupu bychom tedy měli vědět, kde budeme jezdit, 
jak a samozřejmě na jaké kolo plášť potřebujeme. Vzorky 
pro přední a zadní kolo se různě odlišují. Vždy je lepší volit 
dopředu hrubší provedení než dozadu, protože předek musí 
vždycky spolehlivě držet na podkladu a vézt kolo do zatáč-
ky, kdežto u zadního kola nevadí, pokud je občas ve smyku. 
Navíc hrubší vzorek se vpředu ojíždí pomaleji než vzadu. 
Samozřejmě hladký zadní plášť hrozí podklouznutím ve stou-
pání a při brzdění snadnějším utržením do smyku. Hodně pláš-
ťů disponuje technologií s dvojí tvrdostí gumy na běhounu. 
Tvrdší střed déle vydrží a lépe se odvaluje, měkčí boky naopak 
lépe přilnou k podkladu v ostrých zatáčkách.

Kvalitu a cenu pláště ovlivňuje kromě výsledné hmotnos-
ti či provedení vzorku nebo tvrdosti směsi na běhounu také 
hodnota TPI, což je hustota vláken v kostře. Nejlepší pláště 
mají TPI 120 a vydrží tak vysoký tlak a jsou hodně odolné při 
nízké hmotnosti. Levná provedení mají i 40 TPI. Výsledná cena 
pláště většinou odpovídá kvalitě provedení, při výběru ale ne-
lze sázet jen na cenu, vždy prozkoumejte vzorek, TPI a zjistěte 
si provedení běhounu či jeho tvrdost. Pořídit si ultra přilnavé 
drahé provedení, pokud jezdíte jen za sucha, jsou zbytečně 
vyhozené peníze za měkkou směs, která se rychle sjede.

Pro úplnost uvádíme několik příkladů plášťů podle druhu 
využití. (už)

sucho univerzál mokro
Maxxis MaxxLite 310 CrossMark High Roller
Hutchinson Cobra Toro Bulldog
Kenda Short Tracker Karma Nevegal
Ritchey SpeedMax Beta Z Max Premonition Z Max Evolution

O její distribuci se totiž bude starat 
dovozce výše zmíněných značek, 
brněnská společnost Aspire s.r.o. 

Ta zásobuje hustou maloobchodní síť pro-
dejen, takže produkty jednoho z nejvý-
znamnějších výrobců oblečení již nebudou 
jen nedostupným zbožím z obrázků. 

Značku přijel do Čech uvést marketin-
gový ředitel Daniel Muff, jenž má ve fir-
mě Sugoi na starosti kontakt s Evropou, 
a tak jsme jej požádali o bližší představení 
značky a jejího sortimentu. 

Jak to vše začalo
„Sugoi vznikl již před 23 lety ve 

Vancouveru, ovšem jméno značky pochází 
z japonštiny a znamená fantastický či neu-
věřitelný. V době jeho vzniku totiž vůbec ne-
bylo funkční prádlo takovou samozřejmostí, 
jako dnes a jakékoliv oblečení, jež by doká-
zalo transportovat vlhkost od pokožky, pa-
třilo spíše do sféry scifi. Prvním produktem 
byly cyklistické elastické kalhoty, které však 
nevznikly jako prodejní artikl, ale ušila si je 
módní návrhářka Carol Prantner pouze pro 
svoje potřeby. Jenže po několika žádos-
tech jejích kamarádek o ušití dalších kalhot 
se zpráva o kraťasech speciálně pro ženy 
rychle rozkřikla. Zájem cyklistek o kalhoty 
s vložkou, tvarovanou anatomicky dle jejich 
proporcí, byl tak velký, že založení dílny by-
lo logickým krokem. To bylo v roce 1987. 

Díky zajímavému a originálnímu vzhle-
du, kterým se oblečení Sugoi odlišovalo 
od ostatní produkce, i zdařilým střihům, se 
značka postupně rozrůstala až na dnešních 
230 zaměstnanců. Většina z nich jsou zdat-
ní cyklisté či běžci, tedy lidé, pro něž Sugoi 
vyrábí své produkty. Oblečení sice testují 
olympijští vítězové, mistři světa či ironmani, 
ale hlavní cílovou skupinou jsou sportovně 
a výkonnostně založení lidé, kteří svému 
tělu chtějí dopřát maximální komfort při vý-
konu. 

SUGOI OPĚT V ČECHÁCHObchodní skupina Dorel, 
zastřešující firmy GT, 
Cannondale, Schwinn či 
Mongoose, přijala do své 
rodiny i kanadskou značku 
Sugoi, která patří k lídrům 
v segmentu cyklistického 
oblečení. Po rozpačitém 
účinkování značky 
na našem trhu v minulých 
letech se Sugoi vrací 
s větší silou.

Sugoi své nejlepší produkty dodnes vy-
rábí v Kanadě, takže je třeba počítat s o ně-
co vyšší cenovou hladinou, než u masově 
vyráběného textilu z Asie. Produkce střední 
cenové kategorie byla ovšem přesunuta 
právě na dálný východ. Mnohé asijské to-
várny díky velkým objemům výroby vlastní 
drahé stroje, takže technologie výroby je 
i tam na vysoké úrovni.“

Produkty
„Největší důraz značka Sugoi klade na 

cyklistické kalhoty a jejich anatomické 
vložky. Ty jsou velmi propracované, odvě-
trané a respektují anatomii lidského těla. 
Zapomeňme na jednodílné molitanové plá-
ty, vložky Sugoi jsou složeny z několika ma-
teriálů, které kromě dokonalého komfortu 
dokážou i regulovat teplotu a zajistit venti-
laci pokožky. Nejnovější profesionální vlož-
ka FXE navíc přináší polstrování VControl, 
které poskytne výrazné zjemnění rázů 
od sedla do sedací kosti a nesrovnatelně 
zvýší jezdcovo pohodlí. Pro lepší předsta-
vu o složení a funkci vložek zabrouzdejte 
na stránky www.sugoi.com, kde pod ozna-
čením „chamois Formula FX“ u kraťasů na-
jdete názorné video. 

Dalším zajímavým produktem, který stojí 
za bližší prozkoumání, je ultralehká bun-

da Helium. Ta poskytuje nepromokavost 
i ochranu proti větru při zachování vzduš-
nosti a odvětrání. Co je na ní však zajímavé, 
je již ve jménu obsažená lehkost – bundu je 
možné složit do miniaturního balíčku a cel-
ková hmotnost je neuvěřitelných 80 gramů! 

Vedle těchto třešniček najdeme v sor-
timentu značky prakticky všechny části 
oblečení od čelenek přes čepice, dresy, 
bundy, vesty, kalhoty všech délek a střihů, 
až po rukavice, ponožky a návleky na tretry. 
Vybere si každý jezdec od vyšvihaného 
profesionála přes pohodového výletníka až 
po freeridery. Sugoi je také silný v tisku ba-
revných designů na dresy, čehož využívají 
nejen bikové firmy jako třeba Cannondale 
pro výrobu svých týmových dresů, ale ta-
ké lze vyrobit dresy podle individuálních 
požadavků. Nejlepší obrázek o sortimentu 
si uděláte na webových stránkách www.
sugoi.com, kompletní nabídka by pak mě-
la být na českém trhu v průběhu podzimu 
a zimy.“

(mig)

Vážená redakce Cykloservisu.
Rád bych se vás zeptal na vaše osobní zkušenosti se střešními nosi-

či jízdních kol, případně i s příčníky na hagusy. Má cenu, pokud plánuji 
transport kol na autě jen párkrát do roka, abych kupoval drahé nosiče? 
Nebo k plné bezpečnosti stačí i nějaký dostupnější, třeba i domácí výro-
bek? Je mi jasné, že špičkou v tomto oboru je firma Thule. Její produkty 
mi ale přijdou dost drahé. Jaké jsou alternativy, dá se věřit i ekonomič-
tějším nosičům za tři až pět stovek? Jen pro představu, vlastním horské 
kolo asi za dvacet tisíc a staršího kombíka asi za pětinásobek ceny kola, 
takže je mi snad omluvou, že se mi nechce kupovat nosiče luxusnější, 
než mám auto či kolo...

Předem díky za radu. Václav Král, Svitavy

Problematice střešních nosičů kol na auto jsme se již nějakou dobu nevě-
novali. Zvlášť v době letních dovolených je však jejich využívání rok od roku 
častější a skoro se zdá, jako by od jara do podzimu jezdilo o víkendech více 
aut s jízdními koly než bez nich. Ovšem výběr vhodného typu nosiče či příční-
ků je skutečně alfou a omegou bezpečné přepravy kol. Problematika samot-
ných příčníků se zdá být jednodušší, zvlášť v případě vybavení vozidla hagusy 
(střešními ližinami) hraje navíc důležitou úlohu určitá univerzalita. Většina vý-
robců aut má originální příčníky ve své nabídce příslušenství, což ale nezna-
mená, že jsou jedinou možností. U nás se na tyto doplňky orientuje například 
domácí značka Neumann, jejíž ceny jsou v přijatelných mezích. U příčníků 
určených pro montáž přímo na střechu či do střešních žlábků je samozřejmě 
nutné dodržovat homologaci pro konkrétní typ vozu, ovšem v případě jejich 
kombinace s hagusy bývá univerzalita stoprocentní. U příčníků navíc nebývá 

problematickou ani volba levnějšího provedení, neboť se v praxi jedná téměř 
vždy o značkové doplňky, které procházejí náročnými pevnostními testy.

V případě samotných nosičů kol je situace složitější. Jednoznačně dopo-
ručujeme  vyhnout se levným neznačkovým nosičům ze supermarketu. V ně-
kterých případech jsou u nich namísto šroubů použity nýty, jejichž životnost 
je velice krátká, a takový nosič lze nazvat rovnou nebezpečným. Mnohem 
větší jistotou je volba klidně základního provedení od renomovaného výrobce. 
Určitým problémem může být upnutí rámů s hodně širokou spodní trubkou, to-
mu však většina výrobců již také uzpůsobila svou nabídku. Kola s karbonovými 
rámy pak rozhodně nedoporučujeme upínat do klasických nosičů za spodní 
trubku. Jednou z možností je použití speciálního nosiče, do nějž se kolo upíná 
patkami přední vidlice. S jízdním kolem na střeše samozřejmě musí vždy souvi-
set opatrnější jízda, v tomto případě to ale platí dvojnásob. Na pevně upnutou 
přední vidlici je totiž v zatáčkách kladen výrazný tlak, který by ji mohl poškodit.

Ovšem tím nejzásadnějším faktem bývá správné upevnění kol v nosiči. 
S drtivou většinou spadlých kol z aut totiž souvisí jejich lajdácká obsluha. Tou 
nejčastější chybou bývá nedostatečné utažení řemínků upevňujících přední 
a zadní kolo ke středovému žlabu. Tento spoj je zásadní, vzpřímený díl nosiče 
má totiž za úkol především držet kolo ve vertikální poloze. Bezpečnost trans-
portu kol je tedy skutečně závislá na pečlivosti jejich upnutí do střešních nosičů.

Výhodou proti nenechavcům jsou pak zamykatelné příčníky i nosiče. 
Jestliže si to však prostorově můžete dovolit, například cestujete-li pouze 
ve dvojici, rozhodně doporučíme převoz kol uvnitř auta. Ne že by je tam nikdo 
nemohl ukrást, výhodou oproti střešním nosičům je však nižší spotřeba pali-
va, ochrana kol vůči nepřízni počasí a podobně.

(red)

VAŠE DOPISY

Značku Sugoi představil na českém 
trhu zástupce společnosti Daniel Muff
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Název evokující výkonné plnokrev-
níky z Maranella si sportovní bike 
Dema zaslouží právem, protože 

nejde o stroj určený k pohodovým vyjížď-
kám, nýbrž na ostřejší sportovní nasazení.

Tuhý dlouhán
Základem rámu je slitina 7005-T6 Triple 

Butted Superlite a na profilaci trubek se ten-
tokrát opět pestrostí nešetřilo. Spodní trubka 
má u hlavy vytvarovanou výraznější spodní 
výztuhu, aby přešla přes elipsovitý průřez až 
do výrazně ploché a položené elipsy u stře-
dového pouzdra. Horní trubka naopak nese 
kapkovitý profil s ostrými hranami. Zadní 
stavba působí na sedlových vzpěrách trochu 
subtilnějším dojmem, nicméně nad esovi-
tým prohnutím to dohání bytelná monostay. 
Řetězové vzpěry už jsou trochu masivněj-
ší a opět nesou výrazné prohnutí. Vedení 
bowdenů je situované pod horní trubkou, 
takže nijak nenarušuje celkový vzhled rámu.

Geometrie kola je jednoznačně urče-
na pro výkonnostní styl jízdy. Natažený 

posed s níže umístěnými řídítky přesně 
směřuje do závodních řad. Jezdec se-
dí dostatečně vzadu, aby mohl zabírat 
efektivně mírně před sebe, a jeho hmot-
nost je rozložena celkem rovnoměrně 
mezi sedlo a řídítka. Přesto jsou ruce 
poměrně zatížené, protože nízko polože-
ný představec počítá s hodně sklopenou 
pozicí. Kdo hledá vzpřímený komfort pro 
rekreační vyjížďku, ten zde neuspěje.  
Závodní orientace na výkon je z posedu 
jasně patrná. 

Zatímco gripy s pojistkou jsou poměrně 
pohodlné, o sedlu WTB Devo to příliš tvrdit 
nelze. K pozadí se chová spíše spartánsky, 
ale s kvalitní vložkou si na něj lze po ně-
kolika kilometrech zvyknout. Díky duralové 
sedlovce a tužšímu rámu bychom se ale 
přikláněli k výměně za pohodlnější model, 
alespoň pro delší tratě.

Na výborné úrovni je celková tuhost 
rámu a jeho schopnost lehce hltat kilo-
metry. Bike skvěle zrychluje a jediné, co 
jej krotí, je trochu delší rám. Jeho tuhost 

nabízí ve všech partiích efektivní přenos 
síly, kolo jede lehce a skvěle udržuje tem-
po. Nicméně délka rámu dokáže jezdce 
trochu krotit, takže se není třeba obávat, 
že by kolo nutně vyžadovalo zkušeného 
pilota. Klidnější geometrie totiž bude vy-
hovovat i začátečníkům, kterým ve vyso-
ké rychlosti dokáže trochu pomoct s ve-
dením stroje. Stabilnější chování je třeba 
předvídat v ostřejších zatáčkách a na úz-
kých pěšinách mezi stromy, kde je bike po-
citově delší. Ovšem nemůžeme tvrdit, že by 
se mu nechtělo zatáčet, do zatáčky jej není 
potřeba příliš přemlouvat nebo nějak rvát 
za řídítka, v tomto směru je kolo poměrně 
poslušné. Jen mu prostě chybí trocha té 
hravosti v přední partii.

Co je pro kolo typické, jsou dobré 
stoupací schopnosti. Ferrara je jako zro-
zená pro výjezdy, kdy delší rám a nižší 
předek umožní poprat se s každým kop-
cem a nechat jezdce trápit se s pedály až 
na vrchol při maximálním výkonu. V hod-
ně prudkých stojkách stačí jen lehce na-

FerraraFerraraFerraraFerraraDEMADEMA

lehnout nad řídítka a kolo se s převýše-
ním doslova rve s chutí. Ve sjezdech je to 
díky nižšímu předku o výraznějším přesunu 
za sedlo, ovšem ani zde kolo nijak neztrá-
cí. Ačkoliv je kolo pocitově delší, nebyl 
problém si s přišlápnutím odskočit terénní 
schody nebo jej zvednout do vzduchu.

Co se týče vnímavosti terénu, tužší rám 
nabízí jen slabší absorpci rázů, takže jez-
dec pocítí většinu nástrah povrchu. Vzadu 
by určitě pomohla karbonová sedlovka, 
vpředu to výrazně zachraňuje vidlice Rock 
Shox Reba se svými 85 mm zdvihu a dvojí 
vzduchovou komorou. Možnost nastavit si 
přesně citlivost vůči terénu je zde perfektní, 
takže vidlice je dokonale vnímavá jak k ma-
lým nerovnostem, tak dokáže pohltit i velké 
rázy. Lockout na řídítkách jsme přitom pou-
žívali skoro v každém výjezdu ze sedla, kdy 
kolo získalo výrazně na rychlosti a předek 
dokázal díky tlumení Motion Control pohltit 
nečekaný náraz i v zamčeném stavu. 

Komponentové osazení sadou Deore 
XT v kombinaci s přehazovačkou XTR 
nemělo chybu a příjemně překvapila kola 
Novatec s náboji, které mají velmi hladký 
chod a poměrně odolné ráfky. Bohužel 
tyto náboje si vynutily použití levnějších 
kotoučů na šest děr, což je u brzd XT tro-
chu škoda. Na výkon to ale nemělo vliv, 
brzdy nabídly slušný záběr s trochu pruž-
nějším projevem na páce. Na výbornou 
se předvedly i pláště Maxxis Crossmark, 
které jedou jak o život a v terénu dokážou 
celkem slušně podržet, opravdu solidní 
kombinace.

Závodníkům
Ferrara je kolem pro výkonnostně zamě-

řené jezdce, těm dokáže poskytnout maxi-
mální oporu v rychlé jízdě. Hobík z ní asi 
nadšený nebude, protože mu bude schá-
zet trocha komfortu v posedu, nicméně 
výkon nadchne všechny. 

Technická specifikace:
Rám:  Alu 7005-T6 Triple Butted 

Superlite 
Vidlice: Rock Shox Reba SL 85 mm
Kliky: Shimano Deore XT
Brzdy: Shimano Deore XT
Řazení: Shimano Deore XT
Přehazovačka: Shimano XTR
Přesmykač: Shimano Deore XT
Náboje: Novatec
Ráfky: Novatec Dragon
Pláště: Maxxis Crossmark 2,1"
Představec: Ricthey WCS
Řídítka: Ritchey WCS
Sedlo: WTB Devo
Sedlovka: Ritchey WCS
Hmotnost: 10,6 kg
Cena: 47 999 Kč

tuhost, výkon, stabilita

tvrdší sedlo

130 m
m

1095 mm

71°

425 mm

73°

520 m
m

590 mmVelikost: L – 20,5"

612 mm
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V loňském roce jsme představili model Sting 
Pro, jehož bohatá výbava čítá dostatečně 
velké expanzní nádržky v pákách, regulaci 

vzdálenosti páček rukou či v cenové relaci kolem 
dvou tisíc korun za brzdu nevídané opletení ha-
diček kovovým ochranným potahem. Tato brzda 
však vzhledem k výbavě a ceně musela někde tra-
tit, a bylo to bohužel na hmotnosti, neboť set s ko-
toučem průměru 160 mm vážil 490 gramů. 

A tak Quad přichází s novinkou QHD-5 Dime Pro 
s jednodílným třmenem a inovovaným ovládáním. 
Hmotnost kompletu bez kotouče klesla na 290 gra-
mů, vlastní kotouč Pulse XC pak díky větší tloušťce 
než u konkurence váží 134 gramů. Brzdu je samo-
zřejmě možné doplnit i o mnohem lehčí kotouče, 
Quad si však zakládá právě na bezproblémovosti 
provozu, kdy se tlustší kotouče během provozu tolik 
nezahřívají a tudíž ani neohýbají a neškrtají. 

O něco vyšší váha, než třeba u nejlehčích brzd 
Formula R1 s celkovou hmotností 270 g včetně 
kotouče či Avid Ultimate s 330 gramy, je vykom-
penzována větší vyrovnávací nádržkou na radiální 
brzdové páce. Brzdy Dime Pro také umožňují si 
přímo za jízdy nastavit zlatavým kolečkem vzdále-
nost brzdové páčky od řídítek a zlatavou páčkou 
na pístnici bod kontaktu destiček s kotoučem. 
Třmen je vyroben jako jednodílný, a tak pístky pře-
krývá pozlacená šroubovací krytka. Přenosu tepla 
na kapalinu brání speciální materiál pístků i jejich 

průměr 23 mm. Nové brzdy by tedy měly nabídnout 
stejně vysoký výkon. Další výhodou brzd Quad 
oproti konkurenci je pak možnost si během dlou-
hých sjezdů upravit chod pák přímo za jízdy podle 
potřeb jezdce.

Pokud tedy bude brzdná účinnost i odolnost pro-
ti přehřívání podobná, jako u brzd Sting Pro, bude 
se opět jednat o oblíbený model všech agresivněji 
založených jezdců, kteří dávají přednost výkonu 
před ultranízkou váhou. Cena na našem trhu by se 
měla pohybovat pod hranicí tří tisíc korun. 
www.katmar.cz (mig)

Supervýkonný Quad
Anglický producent kotoučových 
brzd Quad sbírá v odborném 
tisku i od jezdců zasloužené 
ovace. Při vývoji brzd totiž už 
od počátku vychází ze zkušeností 
z automobilového průmyslu a jeho 
brzdy jsou na špičce, co se 
výkonu, spolehlivosti i výbavy týče.
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Více informací o produktech BBB najdete na www.jmctrading.cz / www.skprofibike.skSt
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BBB PUMPY - OVALINTEGRATE
 Jedinečný oválný design umožňuje těsnější přichycení k rámu kola.  Minipumpa 

může být uchycena v různých pozicích.  Nepotřebujete držák, upíná se k rámu 

pomocí suchého zipu, který je součástí.  Lehké tělo z hliníku 6061 T6.  Pumpuje 

až do 7 / 8 / 9 bar.  Pumpuje galuskové i auto ventiky.  Ručka tvaru T.  Nabízena 

ve třech velikostech: S (230mm), M (330mm) a L (430mm).  Cena: 429 Kč (velikost S)

BIKEPARTS FOR BIKERS BY BIKERS

Klasické košíky na bidon pojmou 
objem 0,5 až 1 litr, ovšem ti žíz-
nivější mají prostě smůlu. Navíc 

litrový bidon už v košíku při jízdě v teré-
nu moc nedrží, takže ke slovu přichází 
většinou vak na záda. Řešení na delší 
cesty nabízí košík BBB FuelTank XL ur-
čený pro PET láhve až do objemu 1,5 
litru.

Montáž je klasická a rozchod otvo-
rů odpovídá normě. Spodní část pro 
nasunutí láhve je ale proti klasickým 
košíkům větší a totéž platí o delší hor-
ní části, která nese posuvnou objímku 
pro uchycení hrdla láhve. Objímka má 
z jedné strany páčku s pružinkou, takže 
ji lze jednoduše otevřít a láhev zajistit. 
Bohužel kámen úrazu přichází ve vol-
bě vhodné láhve, protože i když lze 
objímku posunout až hodně nahoru, 
její vnitřní průměr většinu standardních 
PET láhví nepojme. Je třeba vybírat ty 
s dlouhým úzkým hrdlem, které se do-
vnitř jednoduše vejde. Kulatý horní díl 
je prostě moc silný. Spodní díl pak ne-
umožňuje nasadit také jakoukoliv láhev, 
protože krátké litrovky mají zase menší 
průměr a uvnitř nedrží.

Košík pro cisternu

Jestliže máme uvnitř odpovídající 
láhev, její zajištění je perfektní. Sice to 
nebude vzhledem k hmotnosti ideál-
ní pro dovádění v terénu, ale na delší 
cestu po silnici či polních cestách je to 
ideální řešení. Materiál košíku je sice sil-
nější než u standardních provedení pro 
cyklistické bidony, výraznější otřesy by 
se ale po čase mohly projevit povolením 
svarů.

nápad,
posuvná objímka

výběr
láhve

Nový plášť Rendez od firmy 
Maxxis má zcela netradiční 
vzorek s výraznými středovými 

výstupky, které jsou zepředu zešikme-
ny, a dvěma řadami nižších výstupků 
na bocích. O použití do měkkých a bah-
nitých podmínek tedy není pochyb, 

i když do bláta jsme byli zvyklí spíše 
na modely typu Medusa s daleko od se-
be rozmístěnými jednotlivými výstupky. 
Od pláště Rendez tedy nelze očekávat 
stejnou rychlost na suchu, jako třeba 
od závodních Aspenů, ale rozhodně 
vyšší rychlost v blátě než u tradičních 

modelů do mokra. Síla modelu Rendez 
je v jistotě přilnavosti v měkkém terénu, 
při jízdě blátem se totiž středový hřbet 
zakousne do podkladu a spolehlivě 
vede, boční výstupky ve tvaru písme-
ne „U“ pak fantasticky drží v náklonu. 
Průjezd měkkými hliněnými zatáčkami 
je tak velmi jistý a brzdění výkonné. 
Čištění pláště je díky velkým prostorům 
mezi výstupky rychlé, takže jezdec má 
k dispozici prakticky pořád celý vzorek. 
Při vjetí na tvrdší povrch je však v porov-
nání s hladšími plášti znát snaha vzorku 
se zařezávat, takže například při zatáče-
ní není jízda tak jemná. Plášť tedy bude 
ideálem do podzimních plískanic a zim-
ního marastu.

Testovaný model v rozměru 26×2.10" 
s hustotou 60TPI v drátovém provedení 
váží 660 g, kevlarový model je o 80 gra-
mů lehčí. K dispozici by měla být ještě 
ultralehká verze se směsí eXCeption, 
jejíž váha má být fantastických 450 gra-
mů. Taková guma je pak skvělou volbou 
pro závodění v blátivých podmínkách. 
www.bikecentrum.cz (mig)

skvělá trakce na měkkém 
podkladu, samočisticí 
schopnost, ideální do bláta

pomalejší na suchu

Maxxis Rendez

Za vyloženě lidovou cenu 329 korun můžete vlastnit devítifunkční 
computer Galaxy GT 9, jehož test dokázal, že i za málo peněz lze 
v tomto segmentu očekávat hodně muziky.

Velikostně rozhodně nepatří „gétédevítka“ mezi nejmenší computery, díky to-
mu však nabízí nadprůměrně velký, dokonale přehledný displej. Výhodou jsou 
vedle velkých číslic i jasně čitelné piktogramy a zkratky označující jednotlivé 
funkce. Ovládání dvojicí rozměrných tlačítek ze zřetelným klikáním nečiní potíže 
ani v prstových rukavicích. Uchycení je vyřešeno podobně jako u modelů Sigma, 
po nasazení do držáku se computer zajistí lehkým otočením. Pouze není „blbo-
vzdorný“ a dá se nasadit také opačně, kvůli čemuž pak nesedí kontaktní plochy 
na sobě. Na to je nutné dát pozor při montování úchytu na řídítka. Snímač na vid-
lici je celkem drobný, díky čemuž nepůsobí rušivě. Kabeláž má standardní šířku, 
po stránce životnosti jsme s ní neměli během testu žádné problémy.

Nabízené funkce představují to nejdůležitější pro sportovní využití, nechybí te-
dy průměrná a maximální rychlost a stálé porovnání okamžité rychlosti s průměr-
nou. Automatická funkce start/stop šetří baterie, přidržením levého tlačítka se dá 
zaktivovat automatické přepínání jednotlivých funkcí. Ke standardu patří hodiny, 
čas jízdy a další funkce.
www.galaxy-bike.cz (kad)

Galaxy GT 9Galaxy GT 9

Cena 189 korun je skoro stejná jako 
za lepší klasický košík, takže to není za-
se tak velká investice a za to chvilkové 
trápení se sháněním odpovídající láhve 
tenhle pomocník stojí.
www.jmctrading.cz

(už)

velký displej, jednoduché ovládání, 
cena

nenalezli jsme
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mezinárodní
CYKLISTICK¯
veletrh

soubûÏnû probíhá
SPORT Life
Mezinárodní sportovní veletrh

boat Brno
Mezinárodní v˘stava lodí 
a vodních sportÛ

Caravaning Brno
Mezinárodní v˘stava karavanÛ 
a obytn˘ch automobilÛ
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