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Fotografie zcela zdemolované cyklistické 
přilby nám čas od času do redakce do-

razí, většinou naštěstí s dodatkem, že svému 
majiteli právě zachránila život. Vždy nás při 
pohledu na takovou helmu zamrazí. Ani si 
v takových případech nechceme předsta-

vovat, jak asi pád vypadal, a hlavně, jak by 
to vše bývalo dopadlo bez kvalitní přilby. 
Od kamaráda Karla Kopra, šéfa cyklistické 
Slavie, nám nedávno do Cykloservisu přišla 
fotografie přilby Catlike, která zachránila 

život Pavlu Jelínkovi, a to při velmi těž-
kém pádu během závodu Roadcupu v se-
veročeském Úštěku. Úspěšný jezdec týmu 
KC Slavia Praha se sice bude asi ještě pár 
měsíců z následků pádu zotavovat, a my 

mu držíme palce, ale tento článek má 
být především poděkováním. Za pr-
vé poděkováním španělské značce 
Catlike, jejíž někdejší špičkový model 
Whisper zafungoval přesně tak, jak 
měl. A za druhé pak poděkováním 
jihočeské společnosti CykloŠvec, do-
vozci této značky na český trh. Ta totiž 
Pavlu Jelínkovi nyní věnovala úplně 
nový topmodel Catlike Mixino, mimo-
chodem přilbu hmotnostně jen těsně 
převyšující dvousetgramovou hranici. 
A proč píšeme o těžkém pádu, úrazu 
a přilbách Catlike? Především proto, že 
předchozí model Whisper používá tým 
KC Slavia Praha již jedenáctým rokem, 
a ani mnoho let používaná značková 
helma neztratila nic ze své bezpečnost-
ní funkce. Tak by to mělo být, byť se 

samozřejmě často hovoří také o preventivní 
výměně přileb. Sice jednou nikterak veselá 
příhoda, ovšem se šťastným koncem.

(red)
Foto: archív MUDr. Pavla Jelínka
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Švýcarský nováček ARC8

Delší sedlové vzpěry sice působí ne-
konečným dojmem, ale u zadního čepu 
elegantně překrývají každou z řetězových 
vzpěr z obou stran, takže opět hladké a ni-
čím nerušené provedení jako u vahadla 
a hlavního čepu. Když se ještě podíváme 
blíže na geometrii, tak hodně položený 
hlavový úhel doplňuje mírně napřímený 
sedlový, ovšem bike to i přes krátkou zadní 
stavbu nežene u horní trubky či hodnoty 
dosahu (reach) do takových extrémů, jak 
je dnes běžné. Když vám bude stačit délka 
sedlové trubky, která je opravdu dost krát-
ká, pak bike ideálně sedne do ruky. Tedy 
v našem případě to u testované velikosti M 
platilo stoprocentně.

Komponentové osazení sice nebylo 
úplně sériové, výrobce totiž dodává jen 
rám s tlumičem, vidlicí, sedlovkou a vý-
plety, nicméně výrobce danou konfi guraci 
na pružinovém tlumiči označuje jako tu 
optimální pro hrubší enduro zacházení, 
s volbou maximálního 170 až 180mm 
předního zdvihu, kdežto s volbou vzdu-
chových jednotek, stošedesátkových zdvi-
hů a trochu rychlejších plášťů prý umí být 

tenhle stroj i all-mountainem pro celodenní 
brouzdání po hřebenech. My jsme jezdili 
tvrdší variantu s ne úplně nejagresivnějším 
obutím, ale už předem musíme dodat, že 
nás „marzošácký“ pružinový tlumič i vzdu-
chová zet jednička dokonale rozmazlovaly.

Sedne dokonale, ale... 
Velký zdvih a velká kola jsou dnes zadá-

ním, které je pro řadu značek výzvou, jíž 
v konkurenčním boji prostě musí přijmout 
a ne každé se podaří ji překonat s úspěchem. 
ARC8 to zvládli s ohledem na geometrii 
a její vstřícnost k jezdci perfektně. Emko 
usadí 180cm jezdce pohodlně a ani ho ne-

nutí příliš natahovat ruce či ohýbat hřbet, 
nebo naopak sedět s hlavou moc vzhůru. 
Jediné, co možná nebude po chuti agresiv-
nějším enduro jezdcům, je nemožnost nasa-
dit představec co nejvíce dolů, protože horní 
krytka hlavového složení je kvůli vstupům 
kabeláže nepatrně vyšší. I když má hlavový 
úhel jen 64 stupňů, není kolo v nižší rych-
losti tak neobratné, jako je třeba enduro-
vý Nicolai se svojí Geometron geometrií. 
Extra se nechá příjemně navádět do zatáček 
a docela překvapivě se prosmýkne i kolem 
stromu v uzavřenější točce. Svůj díl na tom 
nese hodně krátká zadní stavba i ještě ro-
zumný reach. Pružina vzadu ale rozhodně 

není nic pro výkonnostně zaměřené 
trailisty, protože pohupování je zde při 
šlapání jakousi společenskou normou, 
kterou se bude jezdec snažit narušit při-
tažením kolečka komprese. Vzduchový 
tlumič se sofi stikovanější kompresí a loc-
koutem to ale vyřeší, přece jen si lze kolo 
naspecifi kovat v řadě konfi gurací. Obě 
jednotky ale působí vyváženě, což by 
s aktuálním pružinovým bomberem bylo 
ještě o něco sladěnější. Dvanáctková sada 
Sram, čtyřpístky Shimano, řídítka PRO 
a samozřejmě teleskopická sedlovka, jíž 
rám délkou sedlové trubky zvládne v ka-
ždé svojí velikosti se 150mm krokem 
v Reverb verzi od Rock Shox. Boostový 
zadní náboj, totéž vpředu a můžeme se 
pustit do náročných trailů.

Tam se dokonale ukazuje souhra od-
pružených jednotek i projev geometrie, 
která už na prvním skoku neprotestuje 
v podstatě kvůli ničemu. Vyšší rychlost, 
dokonalé proplouvání klopených za-
táček s neohroženou stabilitou přední 
partie i rozbité sjezdové pasáže. Všude 
tady je bike jako doma, i když pod brz-
dou zadní stavba umí trochu přituh-
nout. Pocitově se ale stále nemůžeme 
zbavit dojmu, že je volný hlavní čep 
zadní stavby nebo je vzadu něco trochu 

špatně. Torzní tuhost rámu totiž u zadní 
stavby hned za středovým pouzdrem lehce 
pokulhává. Hledáme příčinu v hlavním če-

pu, ale tam je vše v pořádku a vypadá to, že 
na vině jsou sice vysoké, ale poměrně štíhlé 
profi ly řetězových vzpěr v místě průchodu 
pláště. Ten se tam sice vejde i ve 2,6" šíř-
ce, ovšem tohle místo je zcela jistě slabinou 
testovaného kola. Jakmile totiž šlapeme 
trochu víc frekvenčně v sedle nebo silově 
ze sedla, boční fl exe je v tomto místě jasně 
patrná. Detail, který kazil jinak perfektní 
dojem celku, protože kolo si nechalo líbit 
opravdu hodně a nikde jsme neměli pocit, 
že by devětadvacítky byly až příliš, nebo na-
opak zdvihy či délka rámu zase málo. Extra 
prostě padne do ruky a jezdce poslouchá 
na slovo, takže pokud by fl exe řetězových 
vzpěr byla jen o něco menší, nemáme k rá-
mu žádné výhrady. Vždyť i jeho hmotnost 
2300 gramů hraje do karet pro univerzální 
využití tohoto stroje. Na rovinatých úsecích 
totiž nedocházelo k žádným protestům 
proti svižnějšímu šlapání a do výjezdu až 
na zmíněné pohupování díky pružině rov-
něž kolo nijak výrazněji nezlenivělo a díky 
strmějšímu sedlovému úhlu poskytlo jezdci 
oporu i v ostřejších stoupacích pasážích. 

Švýcaři tak odvedli dobrou práci, jen 
s tím drobným „ale“, vyvolaném zmíněnou 
fl exí. Nenabízejí nic abnormálně excen-
trického a přehnaně originálního, aby se 
odklonili od hlavního proudu na jednu či 
druhou stranu jízdního spektra, namíchali 
naprosto ideálně univerzální směs, která 
bude nejspíš chutnat všem. 

Dokončení ze str. 1 

Technické specifikace (Basic Kit)

Rám: Karbon, 160 mm
Tlumič: Fox Float DPX2 Performance
Vidlice: Marzocchi Z1, 170 mm
Kola: ARC8 WS30
Sedlovka: Race Face Aeffect, 170 mm
Hmotnost: 2300 g / rám
Cena: 1990 CHF / rám
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geometrie, univerzálnost, chod 
odpružení

flexe zadní stavby

Catlike zachraňuje životy Už je to tak, italská legenda v současnosti vlastněná značkou Fox 
a vznikající v jejích továrnách bude nově i pro šestadvacítková 

kola. Že je to v době, kdy i sjezdová kola sází na devětadvacítky, krok 
zpátky je jasné, jenže ono to tak jednoznačné není. Marzocchi se totiž 
vrací do hry se svým modelem Bomber DJ a zkratku DJ mají v pově-

domí všichni vyznavači dirt jumpu, 
kteří v minulosti právě takto ozna-
čenou „marzošku“ trápili při skocích 
a tricích.

Nový Bomber Z1 DJ vychází ze 
svého sourozence Z1, takže má shod-
ný 36mm průměr vnitřních noh, kó-
nický sloupek, vzduchové odpružení 
a tlumicí patronu Grip. Pro šestadva-
cítky je upravena korunka, která na-
bídne 37mm off set. Zdvih je ale jen 
100 mm a rozteč vnějších noh je pro 

náboje 20×110 mm, tedy nic, co by bylo běžné ve světě současného 
endura. Dirtové disciplíny prostě vyžadují maximální pevnost, tak-
že proto silnější sjezdový průměr osy a větší rozteč náboje, nicmé-
ně pro všechny ty, kdo jezdí náboje 15×100 mm, výrobce dodává 
i redukci. Osa je jištěna kromě závitu čtveřicí imbusových šroubů 

stahujících svěrné objímky patek, tedy nic jako rychloupínací osa se 
tady nekoná. Celková hmotnost je 2095 gramů, což není s ohledem na ro-

bustnost konstrukce tak moc a cena by měla být kolem dvaceti tisíc korun, což je výrazně 
méně než za dirtovou šestadvacítku Fox 36 v úpravě Kashima.
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Marzocchi vrací
šestadvacítky!

Pavel Jelínek
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