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Italská Deda je vyhlášena svými karbono-
vými šperky. Ty nejzajímavější novinky 

z jejího portfolia by však mohly rovnou pu-
tovat do muzea moderního umění, či si ale-
spoň odnést nějaké ocenění za průmyslový 
design. Řeč je o nové generaci kultovního 
silničního komba Alanera a také o sesta-
vě řídítek a představce Vinci, což 
ostatně byly jedny z novinek 
veletrhu Eurobike, kde 

si odbyly premiéru.
Zmiňované silniční komponenty kok-

pitu však zdaleka nejsou jen 
o designu, vysoké tuhosti, 
aerodynamice či co nejvyšší 
gramové redukci – jejich vznik 

má na svědomí především stále větší popu-
larita integrace veškerých bovdenů či hadic 
hydrauliky brzd. Jak kombo Alanera, tak 
i sestava řídítek a představce Vinci, stejně 
tak s tím kompatibilní hlavové složení, toto 
vše disponuje technologií nazvanou DCR 
umožňující kompletní integraci veškeré 
zmíněné kabeláže. Jistě, jde tady hlavně 
o design a nic jiného, přičemž praktičnost 

takového dokonalého „uklizení“ kokpitu 
ukáže až čas, ovšem nutno přiznat, že do-
jem je dokonalý, stejně jako ostře řezaný 
tvar novinek.

Nyní už podrobněji ke kombu Alanera 
s cenovkou 18 490 korun. Hmotnost je 
rovných 350 gramů, a to při šířce řídítek 

420 mm a délce představce 110 mm. K vý-
robě posloužila UD vlákna a plně karbo-
nová konstrukce, tedy žádné berličky typu 
duralových výztuh, jak tomu poměrně 
často bývá. Vytvarování vyznává optickou 
mohutnost představce čistě přecházejícího 

v extrémně plochá „aero“ řídít-
ka, a to se spodním obloukem 
i předsazením pák vycházejícím 
z modelů Compact. Pohledová 

vrstva z 1K karbonu působí vel-

mi atraktivně. V nabídce je trojice šířek 
řídítek, tedy 420, 440 a 460 mm, v kom-
binaci s délkou představce 90 až 130 mm. 
Nechybí ani praktický montážní systém 
kompatibilní s technologií Garmin 1000, 
dále můžeme namontovat třeba adaptéry 
pro měřiče Polar či SRM a možná je také 
montáž „interface“ jednotky řadicího systé-
mu Shimano Di2.

Byť kombu Alanera nelze upřít maxi-
mální atraktivitu, tak z našeho pohledu je 
o dost praktičtější set představce a řídítek 
Vinci, kde lze plynule nastavovat sklon ří-
dítek, což u žádného komba není logicky 
možné. Přitom opticky sestava Vinci pů-
sobí tak, že naladění sklonu řídítek možné 

není – to je ale pouze zdání. Konstrukce 
středové části řídítek je totiž neskutečně 
vychytaná, neboť zde nalezneme klasic-
ký kulatý profi l průměru 31,7 milimetru 
pro upnutí do představce. Ovšem aby byl 
efekt dokonalý a řídítka plynule navazovala 
na představec, jsou zde použity dva speciál-
ní inserty vyplňující právě vzniklý prostor. 
Samotný profi l horní části řídítek je podob-
ný výše představenému kombu, ovšem tady 
je použit ještě extrémnější aerodynamický 

profi l. Přesto je úchop horní části ří-
dítek celkem komfortní, což jsme 

od pohledu úplně nečeka-
li. Samotná řídítka 

váží 205 gramů 
(v šířce 420 mm) 
a a stejně jako 
u Alanery je po-
užit UD karbon. 

Naopak předsta-
vec série Vinci je 

duralový, konkrétně 
byl vyfrézován ze slitiny 

Al 2014 a jeho hmotnost 
v délce 110 mm je 190 gramů. 

To značí, že v případě plné integrace veš-
kerých bovdenů i hadic nelze zase až tak 
extrémně gramařit, vnější plášť je přece jen 
rozměrnější, ovšem s výsledkem v podobě 
naprosto dokonalé torzní tuhosti – vyhlá-
šení spurteři budou ze sestavy Vinci sto-

procentně nadšeni. Samozřejmě je nutné 
počítat s o poznání složitější a zdlouhavější 
montáží kompletně vnitřního vedení kabe-
láže a především je zde nezbytný předpo-
klad použití unikátního hlavového složení 
systému DCR, využívajícího také speciální 
sestavu podložek „Aero Headset Spacers“. 
Cena představce Vinci je 2990 korun, řídít-
ka vychází na 6990 korun. Mimochodem, 

prezentace série Vinci na veletrhu Eurobike 
byla zajímavě zasazena do obrazového rámu 
a pokud název Deda Vinci jinak rozdělíme, 
vznikne nám třeba „De da Vinci“, nejspíš 
blízký příbuzný fenomenálního Leonarda. 
Vždyť říkáme, že novinky značky Deda 
jsou doslova uměleckými díly.
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Možná si vzpomínáte, že jsme vloni 
psali v rubrice Hobbybastler o pří-

pravě kola na extrémní závod 1000 mil. 
Bike to i s několika šrámy zvládl a nedávno 
jsme měli příležitost jej zase dostat do ruky. 
Jeho majitel si sice stěžoval na to, jak mu 
během závodu „odešla“ kolena, ale co si ne-
mohl vynachválit, byly ergonomické gripy 

Ergon GP1, díky nimž prý neměl žádný 
problém držet řídítka celé dny.

Nebylo tedy nic jednoduššího, než si 
tyhle gripy také vyzkoušet, protože když 
zvládly téměř bez opotřebení celou sezónu 
a ještě takovýhle extrém, můžou být zajíma-
vou volbou pro řadu těch, kterým brní dla-
ně už po hodině jízdy. Ergon je jako výrob-
ce synonymem pro specifi cké tvary gripů, 
a snad i proto jeho kousky řada ostatních 
více či méně zdařile kopíruje. Model GP 
1 je nejergonomičtější z celé jeho nabídky, 
nebo spíše nejkomfortněji řešený, protože 
pro maraton má kousky s méně výraznou 
opěrnou ploškou dlaně a pro XC či enduro 
a sjezd pak upravuje víceméně jen proměn-
livost průřezu gripů, tam by opěrná plocha 
byla pro jezdce omezením.

Zatímco průměr kruhové části testova-
ných gripů ve větší velikosti L (dodává se 
S a L) je 31 mm, opěrná plocha má cel-
kovou délku přes 50 mm, což je pořádná 
opora pro dlaň. Díky tomu se rozloží lépe 
tlak na nervy v dlani, a nedochází k jejich 
skřípnutí a následnému brnění rukou. 
Celkem 130 mm délky gripů včetně ma-
sivní hliníkové objímky na vnějším konci 
ukáže na váze hmotnost 199 gramů a peně-
ženku odlehčí o 979 korun, což není úplně 
málo. Za výsledný komfort to ovšem stojí, 
protože testovaný kousek po namontování 
doslova ukázkově padne do dlaně. Na řídít-
kách grip jistí objímka se šroubem na 4mm 
imbusový klíč, tedy nic titěrného, a vhodná 
je i pro karbonová řídítka. Důležité je zvo-

lit správný úhel úchopu, aby opěrná ploška 
nebyla příliš nahoru ani dolů a poskytla tak 
dlaním optimální oporu. Měkčená pryž 
pod dlaní nechybí a materiál celkově i přes 
základ v podobě tuhého plastového tubusu 
nabídne docela slušné tlumicí schopnos-
ti. Co se opotřebení týká, zmíněný roční 
„zápřah“ nebyl nějak výrazně znát. Průměr 

kruhové části gripu je pocitově 
trochu větší, ale na to jsme si 
rychle zvykli. Důležité je do-
konalé kopírování tvaru dlaně 
a třeba i menší vyhloubení pro 
konce prstů na spodní straně 
gripu. Tvaru prostě není co 
vytknout, a pokud jsme jeli 
dlouho po rovině nebo do vý-
jezdu, nebylo znát jakékoliv 
nutkání někam přehmátnout. 
Výrazná a jen málo poddajná 
opora dlaně má samozřej-
mě určitá omezení, což platí 
třeba pro technické pasáže 
ve sjezdu, kdy jezdec hodně 

manévruje za sedlem a mění v zápěstí úhel 
úchopu řídítek. Dlaň prostě nenatočíte 
dolů tak jako na gripech s kruhovým prů-
řezem nebo kratším opěrným výstupkem. 
To bylo jasně cítit a výrobce to v podstatě 
určením jednotlivých modelů podle stylů 
a disciplín i naznačuje. GP1 jsou prostě gri-
py na dlouhou trať bez nutnosti nějakých 
extrémů ve změně posedu, tam nabídnou 
maximum, což můžeme potvrdit.
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Ergon a 1000 mil

komfort úchopu, slušné tlumení, montáž

ne na technické ježdění
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