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STEVENS IZOARD DISC

Označování silničních modelů značky Stevens jmény obávaných 
stoupání patří již k dobrým zvykům, a tak není třeba dlouze 
spekulovat o zaměření stroje pojmenovaného podle ikonické hory 
Izoard, budící mezi znalci silniční cyklistiky oprávněný respekt. 
Dokáže si i tento karbonový rychlík zjednat pořádek a přesvědčit 
své uživatele o tom, že si spojení s mytickým stoupáním zaslouží?  
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SÓLO TEST

Snahu o potvrzení svých ambic zhmotnila značka v karbono-
vém rámu s materiálovou speci� kací zužující se pouze na zkrat-
ku SL. Více než na charakteristiku, modul tuhosti nebo vrstvení 
karbonu se tak musíme zaměřit na  tvarování jednotlivých tru-
bek, jež mají na celkových vlastnostech stroje také neopominu-
telný vliv. Nutnost zajištění dokonalého transportu síly je zřejmá 
na pro� lování základního trojúhelníku s v současnosti již neod-
myslitelnou kónickou hlavou. Obě roury vedoucí od  ní dozadu 
k sedlové mají trojúhelníkový průřez, ten z nedostatečné tuhosti 
podezírat nemusíme. Pochybnosti jistě nevyvolá ani dimenzová-
ní středového pouzdra pro přímé vložení ložisek a zadních vzpěr 
viditelně připravených přidat ruku k dílu. Potvrzením rčení, že 
v  jednoduchosti je síla, by pak mohla být přední vidlice prostá 
jakýchkoli tvarových variací. Její takřka přímá cesta od sloupku 
k patkám pro pevnou osu je narušena pouze přípravou pro mon-
táž brzdových třmenů standardu Flat Mount. 

STROHOST V KURZU
Narušení kompaktního vzhledu nenaleznete ani u další výbavy 

Izoardu. Do odstínu jedné z barev rámu vyvedené nápisy zaplete-
ného setu Fulcrum dokonale ladí s celkem, snaha o lehkou jízdu 
je zde podpořena obutím gumárenského koncernu Continental. 
Střídmost v rozletu vzhůru cenovými hladinami zde zhmotňuje 
komponentové vybavení Shimano 105, samozřejmě vzhledem 
ke  konstrukčním prvkům rámu ve  verzi s  hydraulickými ko-
toučovkami. A  že ke  krocení rychlosti budou stačit standardní 
160 mm rotory, ani není třeba dlouze rozebírat. Ekonomickou 
cestu si zachoval tento stroj i při volbě dalších komponentů, jako 
je sedlovka, představec a další doplňky určené pro kontakt mezi 
kolem a uživatelem. Zde byla totiž na rozdíl od rámového zákla-
du využita hliníková slitina, bezesporu pro ideální vyvážení po-
měru cena/výkon. O to víc zaujme fakt, že i přes tuto poměrně 
dostupnou speci� kaci (vždyť v této rubrice není nouze ani o stro-
je pětkrát dražší), zůstala výsledná hmotnost kola ve  velikosti 
58 cm pod hodnotou devíti kilogramů.

NEBÁT SE VÝKONU
Výše zmiňovanou volbu z  dostupnějších modelových úrovní 

ale jen těžko něčím ošidíte, i proto nepřekvapila o něco vlažnější 
reakce při rozjíždění. Jen co se několika mocnými záběry podaři-
lo dostat kola do pohybu, bylo to o něčem jiném. Díky pocitově 
snadnému udržování rychlosti spojeným s velmi příjemným vní-
máním úrovně odvalování jsme si mohli užívat rychlost takřka 
bez omezení. Ostatně s rychlostí bylo spojeno prakticky vše, co 
jsme od chování stroje očekávali. Vylepšení hodnoty na compu-
teru pomocí kratšího nástupu ze sedla nečinilo sestavě žádné 
potíže a  my se skoro obávali, jak obhájíme tuto bezprostřední 
spokojenost. Jasný prim v  tomto vnímání hrál rámový základ, 
který nám byl, a to doslova, stabilní oporou ve ždímání energie 
svalů. Ve  spolupráci se stiskem pevných os neponechávajících 
nábojům ani píď prostoru si dokázal zjednat pořádek v transpor-
tu síly bez jediného náznaku úniku efektivity jinam než požado-
vaným směrem. 

Důležitou roli ve vnímání tuhosti ale sehrály i doplňky, nejen 
díky očekávané tuhosti klik, ale i  sestavě řídítka/představec. 
Jakákoliv ¢ exe nebo jiný náznak poddajnosti jim byl naprosto 
cizí. Jejich speci� kace, tedy šířka řídítek a  délka představce, 
pak přispívala k velmi stabilnímu udržování směru, ale součas-
ně nebylo třeba si lámat hlavu se zajištěním snadné ovladatel-
nosti. O  tu se totiž postarala dokonalá spolupráce hlavového 
úhlu v  kooperaci s  jedenácticentimetrovým představcem. Jen 
telegra� cky doplňme dokonalou variabilitu úchopu díky hyd-
raulickým brzdovým pákám, dovolujícím se v případě potřeby 
pěkně natáhnout. 

Snad jen v  pohodlí jsme narazili na  limity cenové relace. To 
totiž zůstalo trochu za očekáváním a otřesy z nekvalitních úseků 
asfaltu často putovaly skrze dlaně a sedací partie až do zad. Zde 



by jistě pomohlo například bezdušové obutí, pro které jsou ráfky 
setu Fulcrum kompatibilní. 

REALITA VŠEDNÍHO DNE
Jak ubíhaly kilometry, docházelo k  hlubšímu poznání stroje. 

Kromě již uvedených dojmů vyplavávaly na povrch i ty další. Jed-
ním z nich byla nutnost nějakého wattu navíc ve stoupáních. Oči 
opět podvědomě putovaly k  zapletenému setu, kromě celkové je 
tu totiž i obvodová hmotnost, kterou neošálíte, a zejména u silnič-
ních kol je každé „deko“ dost znát.

SPOKOJENOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
Rámový základ, o  který jde především, se zde ukázal bezpo-

chyby v tom nejlepším světle. Kolo bylo velmi tuhé, shodně tuto 
vlastnost vykázal i zapletený set. I když nepatří k hmotnostním re-
kordmanům, jde o velmi univerzální provedení, nebáli bychom se 
jej nasadit ani na gravel stroj. Standardní, tedy bezchybnou práci 
odvedly komponenty Shimano, to samé platí i o hydraulických brz-
dách. Průměrná míra pohodlí je díky klasickému a snad nejrozší-
řenějšímu průměru sedlovky 27,2 mm velmi lehce řešitelná, stejně 
jako je tomu u sedla, které stejně drtivá většina uživatelů volí dle 
vlastních priorit. I  proto můžeme konstatovat, že tento stroj ani 
v nejmenším nezklamal naše očekávání, naopak ukázal, že i bez 
hlubokého zásahu do rodinných úspor si lze silniční cyklistiku užít 
naplno. 

Eda Pinkava 
Foto: Michal Červený
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STEVENS IZOARD DISC 
materiál rámu Carbon SL Fiber vidlice Stevens Full Carbon SL, 
celokarbonová, kónický sloupek 1 1/8–1,5“ zapletená kola Fulcrum 
Racing 900 DB, pláště Grand Sport Race, 25 mm, hmotnost kol 
1480/1980 g (P/Z, včetně plášťů, os, kazety a kotoučů 160/160 
mm–P/Z), hmotnost plášťů/duší 275/90 g sada Shimano 105 (11 
rychlostí, kazeta 11–32 zubů) kliky Shimano 105 (převodníky 52/36 
zubů) doplňky představec Oxygen Scoropo Road (110 mm), řídítka 
Oxygen Scorpo Aero (420 mm), sedlovka Oxygen Scorpo Road (27,2 
mm), sedlo Oxygen Cyrius (ližiny ocel) velikosti 500, 520, 540, 560, 
580, 600, 620 mm hmotnost 8,7 kg (velikost 58 mm, bez pedálů) 
cena 51 990 Kč
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