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12 Rallon – ryzí enduro

Komponenty dvanáctkové řady SLX do-
plňují dostupnější shimanovské čtyřpístko-
vé brzdy či kliky, ale u výpletů DT Swiss 
je to sázka na jistotu, stejně jako v přípa-
dě obutí Maxxis. Asi jedinou výtku máme 
k řadicí páčce SLX. Kolo s takhle brutální-
mi schopnostmi ve sjezdech si občas řeklo 
o odřazení o víc pastorků najednou, což 
SLX směrem dolů neumožňuje. Výměna 
za XT páčku tak bude určitě pro řadu 
enduro závodníků prvním krokem k „tu-
ningu“. Co se týká projevu brzd, nelze jim 
cokoliv vytknout, byly poměrně ostré s jas-
nou odezvou na páčce a univerzální vzorek 
plášťů nás nikde nenechal na holičkách. 

Dominantní bestie
Odpovídá vašemu vkusu spíše hravá 

a poslušná kočička? Tak na tu zapomeň-
te, protože tahle Orbea je dominou, která 
vám, pokud se nebudete bránit, ukáže po-
řádně ostrou jízdu v tom nejtvrdším stylu. 
Rallon je z těch kol, která sází na delší ge-
ometrii, položený úhel vidlice a větší míru 
stability pro maximum výkonu ve vyšších 
rychlostech. Už posed jasně naznačuje, že 
testované „ikselko“ sice nabídne délku sed-
lové trubky i pro 188 cm vysokého jezdce, 
ale delší horní trubka bude optimální pro 
190 a více centimetrů výšky. Vyšší hlavová 
trubka a podložky pod představcem dovo-
lí naladit řídítka dle preferencí, i když pro 

ostřejší zatáčení a agresivnější jízdní styl 
asi řada uživatelů zvolí pozici představce 
co nejníže a možná by někteří uvítali pro 
závodní enduro jejich pozici ještě níž. My 
jsme měli řídítka v komfortnější pozici, což 
se u 190 cm vysokého jezdce jevilo na ro-
vině i ve výjezdech jako hodně příjemná 
záležitost, ale třeba ve sjezdu a při zdolá-
vání větších překážek v cestě bylo znát, že 
by nižší pozice řídítek dovolila trochu lepší 
nájezd. Co se týká úhlu sedlové trubky, 
jezdec nesedí zbytečně moc vpředu, na-
opak je posed hodně přirozený, tedy při 
univerzálním nastavení úchytu tlumiče 
v pozici „Low“. Tahle pozice pak nabídne 
docela rozumnou točivost předního kola, 

kde je jeho delší stopa dobře cítit, ale stá-
le ještě dovolí docela slušně manévrovat 
po pěšinkách mezi stromy, což se o pozici 
„Lower“ už rozhodně tvrdit nedá. V Low 
módu kolo na devětadvacítku nadimen-
zovanou na nejtěžší enduro tratě docela 
slušně akceleruje a nechá si líbit i ostřejší 
tempo. Na rovině je cítit jen delší rozvor 
a v hodně uzavřených zatáčkách položeněj-
ší vidlice a delší přední trojúhelník. Fyziku 
nelze ošálit a delší kolo prostě nemůže mít 
trialové vlohy. Trialové pasáže tak vyžadují 
opravdu jisté vedení směru a pevné sevření 
řídítek, aby předek vedl přesně tam, kudy 
chceme jet. Tenhle projev se ale s narůsta-
jící rychlostí zmírňuje a nastupuje příklad-
né vedení a brutální jistota v zatáčkách či 

strmých pasážích. Tohle prostě není trail-
bike, ale enduro, doslova žadonící po tom, 
aby mu jezdec pořádně naložil. Odpružení 
to hravě zvládne a doslova rozmazluje svý-
mi schopnostmi vyžehlit cokoliv, včetně 
těch nejjemnějších rázů. Jeho hloubku ale 
jezdec pocítí, i když je zadní stavba celkem 
slušně progresivní. Vše lze ale snadno uklid-
nit čtveřicí regulací. Ve sjezdech je tedy 
Rallon opravdovým králem a jen odskočení 
hrany po zadním vyžaduje trochu důraz-
nější přitažení řídítek, tedy zase styl „big 
enduro“ s nalehnutím na řídítka a v plné 
palbě namísto trailového poskakování a do-
vádění. Přitom do výjezdů je to o ochotě 
a takřka nulové tendenci stavět se na zadní, 
navíc zadní stavba v plně otevřeném módu 
pulzuje při šlapání jen v rozmezí necelých 
pěti milimetrů zdvihu tlumiče. Páčku je-

ho částečné blokace jsme tak nemuseli té-
měř aktivovat a přijde ke slovu spíš jen při 
spurtu do kopce hodně ze sedla. I stoupá-
ní je na kole s takovou hodnotou zdvihu 
na úrovni, kde bychom si to před lety jen 
těžko uměli představit, a převodový rozsah 
zde rozhodně nijak nestrádá. Ve sjezdech 
pak rovněž nebyla znát tendence ke zbyteč-
ně vysoké frekvenci šlapání.

Jízda ve všech směrech je tedy hodně 
příjemným zážitkem, ale chce to rychlost, 
na loudání a nějaké líné pohupování Rallon 
stavěný není. A to hovoříme stále o uni-
verzálnějším a točivějším Low nastavení. 
V pozici Lower pak byla točivost předku 
na rovině podobná chopper motorce a pře-
klápění předního kola spolu s naváděním 
do zatáček jasně dalo najevo, že tohle je spíš 
do bikeparku, táhlých klopenek, jízdě neu-
stále „pod plynem“ a hlavně směrem dolů. 
Tady byl nárůst jistoty vedení směru oprav-
du markantní, ale pokud netrávíte většinu 
roku ve Finale Ligure či Livignu a hodláte 
jezdit i domácí stezky, univerzálnější Low 
nastavení jasně vyhraje. I v něm totiž kolo 
umí zajet hodně slušný čas snad na každém 
typu trati, kde překvapí, s jakou jistotou 
projede zatáčku v plné rychlosti a přeletí 
přes rozbitou pasáž nebo skok. Jen to chce 
mít dostatek kuráže využít jeho potenciál 
a nebát se té rychlosti, na ní je totiž závislé.
 

Technické specifikace

Rám: Monocoque Carbon, 160 mm
Vidlice: Fox F36 Performance, Grip, 170 mm
Tlumič: Fox DPX2 Performance
Kliky: Shimano MT610, 32z.
Brzdy: Shimano MT501/520, 
Řazení: Shimano SLX, 1×12
Přehazovačka: Shimano SLX
Kola: DT Swiss E1900
Pláště: Maxxis Minion DHF, 2,5"
Kazeta: Shimano SLX, 10 – 51
Sedlo: Fizik Taiga
Sedlovka: OC2 Dropper
Řídítka: OC1,780 mm
Představec: OC1, 35 mm
Hmotnost: 15,6 kg
Cena: 103 990 Kč
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odpružení, tuhost, brutální ve sjezdech

odřazení díky SLX

Dokončení ze str. 1 

Robustní a dobře odvětraná
Vulcano je jednou z novinek španělské 

značky Catlike. Tato biková přilba 
v sobě spojuje hodně hluboký skelet s pří-
kladnou ochranou týla a pro danou katego-
rii nadprůměrné odvětrání. S cenou 1590 
korun se jedná o jeden z aktuálních best-

sellerů Catliku a právě ve vztahu k cenovce 
se provedení řady detailů jeví hodně nad-
standardní.

Celkový tvar přilby působí velice kom-
paktně, což má na svědomí především za-
kulacená zadní partie. Velkou pochvalu 
zasluhuje celoplošné pokrytí skořepinou 
s precizním in-mold provedením, kdy 
skořepina zasahuje přes spodní lem až 
do útrob přilby. Toto je detail, který jsme 
zvyklí běžně vídat na podstatně dražších 
modelech. Maximální spokojenost pak bu-
de panovat s odvětráním – zatímco mnozí 
výrobci jakoby dnes postupně zapomínali 
na ideální proudění vzduchu kolem hlavy 

jezdce, Vulcano je v tomto ohledu skvě-
lé. Technologie Dual Flow byla vyvinuta 
ve spolupráci s profesionálními závodníky 
a právě z hlediska ventilace je testovaná 
přilba ve své cenové kategorii podle našeho 
názoru bezkonkurenční. Celkem 24 roz-

měrných otvorů bude odvádět i v letním 
horku svou práci na jedničku.

Také z hlediska designu je Vulcano své-
bytné – design pojmenovaný „Hexagon“ 
dnes najdeme napříč celou kolekcí Catliku. 
Nejzajímavější je zadní partie s křížovým 
průduchem a odlišně barvenou skořepinou, 
pod níž najdeme obrovskou refl exní samo-
lepku, za níž dostává výrobce palec nahoru. 
Lehká výtka by mohla směřovat k uchycení 
štítku, který se do skeletu na bocích zacvak-
ne standardní dvojicí trnů, jež známe spíše 
z dostupnějších modelů. Nicméně ve pro-
spěch konstruktérů naopak hovoří možnost 
lehkého vertikálního posunu štítku – právě 

pro něj je totiž dané boční napojení štítku 
nezbytné.

Když už jsme u té výškové regulace, tak 
ta se opakuje také uvnitř přilby, a sice u me-
chanismu pro nastavení obvodu. Systém 
s otočným kolečkem si můžeme vertikál-

ně naladit v rozmezí tří centimetrů, což je 
hodně nadstandardní a přispívá to k ideál-
nímu usazení na hlavě. Na tom má však lví 
podíl hlavně již zmíněná hloubka skeletu 
a k tomu velkoplošné výstelky. Příjemným 
detailem je také polstrování řemínků pod 
bradou. Vnitřní tvar přilby se snaží být po-
kud možno co nejuniverzálnější, což ještě 
podtrhuje nabízená dvojice velikostí MD 
(55–58 cm) a LG (58–61 cm). Co se týče 
hmotnosti 330 až 350 gramů, tak ta odpo-
vídá jak robustnosti přilby, tak i cenové ka-
tegorii. Pro gramaře má španělský výrobce 
v kolekci přece jen jiné modely.

(kad)


