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SÓLO

BRZDY
Shimano XT je jistojistou brzdou, na kterou je 
spolehnutí za jakýchkoli podmínek, síly má na 
rozdávání.

STEVENS COLORADO 401

RÁM
Hliníkový rám má 
jen částečné vnitřní 
vedení kabeláže 
a žádné vyhlazení 
svarů, tady je hliníková 
slitina jasně přiznaná. 
Zaujme trojím 
ztenčováním trubek 
a kovanými prvky, 
jako je odlehčená 
patka připravená pro 
boostové náboje.

KOLA
Ani na kolech se nešetřilo, což se promítlo 
nejen do luxusního cvrkotu zadního náboje, 
ale také do akcelerace a dalších jízdních 
vlastností.

VIDLICE
Skvělou, citlivou, avšak 
hospodárnou funkci 
vidlice Fox 32 Rhythm 
dokáže zastínit jediná 
drobnost, a tou je 
provedení páčky 
zamykání z řídítek.

ŘÍDÍTKA
Nenechte se zmást 
popisky, které zmiňují jen 
700 mm, skutečně na 
kole dostanete poctivých 
740 mm.

Ve jménu
trailu
Colorado je to nejlepší, co s hliníkovým rámem od hamburského výrobce kol 
můžete dostat, pokud je řeč o hardtailech. Jde o pevné kolo pro XC s rámem 
z třikrát ztenčovaných hliníkových trubek tradiční slitiny 6061 T6. Pokud 
by někdo chtěl rozluštit, proč právě číslo 401 v názvu, jde o legendární, 
klasický trail v Crested Butte v americkém Coloradu.

Rám Colorada je nabízen i pro 27,5“ kola, 
pokud jste vhodní pro velikost 16“, ostatní 
velikosti až do obřích 24“ už se pak pohy-
bují na 29“ kolech. U  rámu ještě zůstane-
me, je plný zajímavých detailů, od duté 

patky s logem Stevens se zajímavou vzpě-
rou u  zadní brzdy (rozhraní Post mount) 
přes elegantní, ale sotva poloviční vedení 
kabeláže rámem až po střed Press fit, který 
u hliníkového modelu vážně budí údiv. Ste-

vens nenaskočil na vlnu tenkých sedlových 
trubek, aby rám více utlumil rázy mířící od 
zadního kola, tak se tu ani nebudeme zmi-
ňovat o nějakém pohodlí, od toho jsou tu 
jiné díly.



VELO 9/2022 95

SÓLO
Podívejme se spíše na geometrii a ovládá-

ní biku. Testovaná velikost L, přesněji 20“, 
skvěle sedla mým 182 cm, dokonce i v pří-
padě řízení. Řídítka mají poctivých 740 mm, 
představec pak 80 mm. Ono těch vln, na 
které Stevens ještě nenaskočil, bude vícero, 
třeba trailovější rozměry komponentů říze-
ní, ale to pro XC využití vážně nevadí, ne-
narazili jsme na problém či nespokojenost. 
Funguje to. Ačkoli výrobce píše o  dnes už 
(naštěstí) v  MTB málo vídaném 70° sklonu 
vidlice, pocitově nebylo Colorado neklidné, 
jen patřičně živé, obratné, hravé. Tak, jak 
jsme na to byli zvyklí za posledních 30 let. 
Chcete-li pokrokovější geometrii, hledejte 
jinde, zde jde o  model spíše ze staré ško-
ly. V tomto směru, protože to pro Colorado 
neplatí obecně. Třeba sedlový úhel zas jde 
s novými trendy, má 74,5°, spolu se 440mm 
zadní stavbou tvoří ideální podmínky pro 
stoupání i v prudších pasážích. Tady panuje 
absolutní spokojenost se stabilitou. Stevens 
Colorado 401 je všechno, jen ne jednotvárný.

Osazení kola je nejednotné, ale s  tím se 
setkáváme poslední dobou často. Na jedné 
straně tu máme obyčejné hliníkové díly, na 
opačné Shimano XT – a pak je tu něco mezi, 
třeba pláště a vidlice. Ale pojďme na to hez-
ky detailně. Hliníkové díly Oxygen Scorpo, 
tedy Stevensem brandované komponenty, 
rozhodně neurazí, funkčně si nelze postesk-
nout. Ale taky nenadchnou, kupříkladu kar-

bonové sedlovky se u  tohoto Stevensu ne-
dočkáte, stejně tak sedla zvučnějšího jména 
s jiným tvarem i technologiemi. Sedlo je sice 
vždy čistě subjektivní volba, ale zde je dobré 
zmínit, že máme co do činění se spíše užší 
sportovní „štikou“, nikoliv moderně plošším 
modelem.

Nijak neuráží, že výrobce ušetřil na kazetě 
a dal „jen“ Shimano SLX, i to je pro mnohé 
značky v  této ceně nadstandard. Důležitěj-
ší jsou schopnosti přehazovačky s  řadicími 
páčkami řady XT, ty fungují prostě rychle, 
ostře a nekompromisně bez ohledu na pod-
mínky, a to i za cenu trochu většího odporu 
na páčkách. Možnost řazení více převodů 
najednou oběma směry je návyková. Spolu 
s 32zubým převodníkem je rozsah převodů 
bohatý, univerzálně laděný, ale jakmile se 
sviští z kopce po zpevněné cestě, rychle pře-
vody dochází. Kdekdo pak sáhne po větším 
převodníku.

Chválu zaslouží také brzdy Shimano XT, 
i  s  rozumným průměrem kotoučů dodávají 
tolik síly, že to citelně kroutí s výpletem kol. 
Za volbu řazení a brzd patří Stevensu palec 
výrazně trčící vzhůru.

S vlídnými slovy se nezastavíme ani u vi-
dlice. Čert vem, že jde jen o  verzi Rhythm 
a ne třeba Performance nebo výše, důležitá 
je funkce. Ta je u Foxu 32 na výtečné úrov-
ni. Citlivost spojená s hospodárnou, ale na-
prosto efektivní funkcí tlumení, tahle kom-

binace se jinde těžko hledá. Doporučený 
tlak na levé noze vidlice je skvělým začát-
kem nastavení.

Ale že není vše jen krásné, dokládá výtka 
mířící k zamykání na řídítkách. Páčka musí 
být zmáčknutá, aby vidlice fungovala, bez 
toho je zablokovaná, zamknutá. Otevřený 
stav se jen těžko hlídá a  velmi snadno se 
páčka i nechtěně povolí, což potom zname-
ná zamčenou vidlici, naštěstí ne zcela.

No a pak jsou tu kola. Ta se prostě poved-
la. Jde o  náboje Shimano XT boostového 
rozměru se 7° úhlem záběru, tedy každých 
7° dojde k  aktivaci rohatkového systému, 
a věřte, že je to už podle zvuku, ale hlavně 
funkcí takový skok od poslední generace, 
že mi padla čelist hluboko. Uvnitř jsou stá-
le leštěné kónusy, to se nemění. Pak jsou tu 
i  ráfky s  24mm vnitřním rozestupem mezi 
patkami pro plášť, a tak 2,25“ pláště Schwal-
be Racing Ralph a Ray na nich sedí s velkou 
jistotou.

To je ale dvojka! Jen těžko byste hledali 
patřičnou konkurenci a  béžové boky kolo 
už jen příjemně ozvláštňují. Jak je popsat? 
Ač jde jen o verzi Performance a ne Evolu-
tion, těžko hledat slabinu, protože jak tlu-
mením, tak i přilnavostí a jistotou, a přitom 
agresivní akcelerací se prostě vyznamenaly. 
Stevens tedy opět budiž pochválen za pro-
pracovaný výběr dílů, které sice nejsou pa-
pírově na nejvyšší příčce, ale přitom jejich 

STEVENS COLORADO 401
rám hliníková slitina 6061, třikrát zeslabované 
trubky, boostová pevná osa
vidlice Fox 32 Rhythm, zdvih 100 mm, 
boostová pevná osa
řazení/přehazovačka Shimano XT (1×12)
kazeta Shimano SLX (10–51 zubů)
kliky Shimano XT (převodník 32 zubů)
brzdy Shimano XT (kotouče 180/160 mm)
kola (náboje/ráfky) Shimano XT/Sun Ringlé Helix 
27 SL, vnitřní šíře 24 mm
pláště (P/Z) Schwalbe Racing Ray/Ralph Perfor-
mance line, 29×2,25“
sedlovka Oxygen Scorpo MTB
sedlo Oxygen Havoc
řídítka Oxygen Scorpo MTB, 740 mm
představec Oxygen Scorpo MTB, 80 mm
hmotnost 12,03 kg (vel. 20“, bez pedálů)
hmotnost kol (P/Z) 2045/2700 g (včetně pláště, 
duše, kazety, kotoučů, bez pevných os)
duše/plášť(P/Z) 160/765, 790 g
cena 56 690 Kč

GEOMETRIE (vel. L)

620 mm

1128 mm

440 mm

483 mm

448 mm

621 mm

74,5°

110 mm

70°
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Rohatkový systém u Shimana XT
Direct/Quick Engagement, to nyní najdete v zadním 
náboji označeném jako FH-M8110. Nejde o běžný 
západkový systém, ale rohatkový. Aby neporušoval 
patenty jiných značek, musí mít jinou konstrukci, a tedy 
i složitější a těžší, přesto však spolehlivou. Vyšší příruba 
na straně kazety znamená, že se dovnitř vejde větší 
ozubený prstenec, tedy více malých zubů, které se do 
sebe zaklesnou velmi rychle, jakmile jezdec šlápne 
do pedálů. V případě XT jde jen o 7° volnosti mezi 
jednotlivými zuby, což v praxi znamená okolo 52 zubů 
na rohatce. Rohatka má proti západkám tu výhodu, že 
se najednou aktivují všechny zuby a tím se rozkládá 
tlak, který je u západek rozkládán jen na velmi malé 
styčné ploše a malým počtem západek.

funkce je dokonalá. Jen se mi nepodařilo vy-
sledovat, co se se zadním kolem děje při ost-
rém brzdění. Byla cítit deformace materiálu, 
jen nevím, zda to byl jen plášť, nebo i kola, 
případně i celá zadní stavba.

Jaký je výsledek našich dojmů? Nic není 
dokonalé, jak už to bývá. Aby Colorado ne-

stálo tolik jako karbonové Sonory, muselo 
dojít k  několika ústupkům. Ty ale naštěstí 
poznáte spíše na papíře než pak venku za 
řídítky. Hliníkový hardtail Stevensu nemá 
problém s  akcelerací, zrychluje vskutku 
snadno, a taky se nekroutí. Pohodlí je prů-
měrné, starají se o něj hlavně pláště a vid-
lice. Jednak nelze od hliníkové slitiny čekat 

zázraky, jednak nejde stavba komfortu vstříc 
užší sedlovou trubkou a  sedlovkou, kterou 
navíc výrobce zvolil z  hliníku. S  úctou pak 
hledíme ke komponentové sestavě. Tak dou-
fám, že poslední dobrou zprávou vedoucí ke 
koupi kola je, že se jen těžko hledá v podob-
né cenové hladině konkurence.

Text a foto: Petr Štuka
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