
Spoľahlivý horský bicykel 
ChCete jednoduCho ovládateľný, spoľahlivý a Cenovo nenáročný biCykel, 

na ktorom dokážete jazdiť aj v teréne? jeden sme pre vás otestovali.

Text: Monika Palečková     Foto: Miroslav Pochyba 

GALAXY 2016 
MIRANDA 27,5” 

Elegantný rám 
Jednoduchá geometria 

pevného dámskeho rámu 
spája pohodlie so športovou 
jazdou, toto spojenie funguje 

v rozmanitých terénoch. 

Spojenie so zemou
Kolesá veľkosti 27,5” 

sa ukázali výhodnými, 
podržia bicykel v rýchlej 
jazde a udržia ho na zemi 
v zákrutách a aj pri jazde 

z kopca.       

Široké riadidlá
Držať a meniť smer jazdy 

pohodlne a zároveň 
spoľahlivo umožňujú široké 
riadidlá. Väčšia páka rovná 

sa menšia námaha  
pri riadení.    

www.galaxy-bike.cz
365 € 

H
orský bicykel Galaxy Miranda 
sme otestovali pre ženy, 
dievčatá aj dámy, ktoré 
majú v úmysle venovať 
sa rekreačnému jazdeniu 
na bicykli aj v prírodnom 

teréne. Čo sme zistili? Jazda na Mirande 
sa ukázala ako skutočne komfortná a bezpečná. 
Povedzme si o tom viac. Plynulému pohybu 
a pocitu kontroly jazdy v teréne pomáha 
odpružená predná vidlica, ktorá sympaticky 
reaguje na terénne nerovnosti. Široké riadidlá 
umožňujú pohodlné riadenie bicykla, veľká 
páka rovná sa totiž menšia námaha. Táto 
pozitívna skutočnosť sa prejavovala počas jazdy 
veľmi výrazne. Jazdili sme poľnými cestami, 
lesnými cestičkami aj mestskými chodníkmi. 
Celková stavba bicykla, pevný hliníkový rám, 
široké riadidlá, odpružená vidlica a pohodlné 

sedadlo, sa ukázala vyvážená a výborná  
pre všetky nerovné terény. V zjazdoch sa bicykel 
správal stabilne, čo je pre začínajúcu horskú 
cyklistku veľmi vítaná vlastnosť. Stabilite jazdy 
pomáhajú aj stredne veľké kolesá s dobre 
volenými plášťami. Kolesá držali smer jazdy 
vo všetkých terénoch. Diskomfort sme cítili 
v jazde hore kopcom, tu sa trochu prejavila 
vyššia hmotnosť bicykla. Brzdy reagovali trochu 
pomalšie ako kotúčové, ale zato spoľahlivo 
a komfortne. Stlačiť brzdové páčky nestálo 
žiadnu námahu. Prehadzovanie rýchlostných 
stupňov funguje úplne hladko a jednoducho. 
Výsledok nášho testovania – dámsky horský 
bicykel Miranda je jednoduchý na ovládanie, 
spoľahlivý v jazde terénom a elegantný 
v jednoduchej farebnosti. Decentná sivá 
priam nabáda k pestrofarebným kombináciám 
oblečenia novej majiteľky bicykla.
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