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NOVINKY 
ZA SKĚLÉ CENY

 NOVINKA  NOVINKA  NOVINKA 

  PHANTOM   
 SPEED  
29” H-5233 60 TPI
29” H-5233 120 TPI

  PHANTOM   
 DRY  
29” H-5235 60 TPI
29” H-5235 120 TPI*

*naskladnění říjen 2020

  PHANTOM   
 WET  
29” H-5234 60 TPI
29” H-5234 120 TPI

120 
TPI

60 
TPI

Značka Cycology je známá svou výstřed-
ní grafikou, kterou používá i u silnič-

ních omotávek. Pokud se podíváme na je-
jich nabídku, z barev a motivů se nám skoro 
zatočí hlava. Chceme-li být nekonvenční, 
australské Cycology nám nabízí jednu 
z možností. My jsme vyzkoušeli omotávku 

nazvanou Boho, jejíž stra-
katý povrch s nepřebernou 
paletou barev a se řadou 
různých motivů jistě zau-
jme nejen silničáře, ale tře-
ba i uživatele z řad grave-
listů či městských cyklistů. 
Právě na městskou festku 

se takováto omotávka hodí 
více než kamkoli jinam.

Máme tedy hlavní cílo-
vou skupinu, čím dalším 
omotávka Boho zaujme? 
Svou konstrukcí je to-
tožná s dalšími modely 
téhož výrobce, šířka pro-

fi lu omotávky rovné tři centimetry je 
osvědčenou klasikou, tloušťka jejího profi lu 
je uprostřed 3,2 mili met ru. Zajímavý je 
především tvar průřezu, jenž není klasicky 
vyklenutý, ale jeho boční kraje jsou sníženy 
s jasně patrným odskočením. Proto působí 
omotávka po instalaci na řídítka jednolitě, 

bez výraznějších boulí, což je logicky plus 
pro výsledný úchop. Polyuretan a vysoce 
měkčená pěnovina výborně tlumí otřesy 
a vibrace, to oceníme nejen na nekvalitním 
asfaltu, ale i na kamenné dlažbě městských 
náplavek.

Povrch omotávky je čistě hladký, před 
první jízdou proto 
můžeme mít lehké 
obavy, nakolik jis-
tý úchop nabídne. 

Realita však následně ukáže, že to, co se 
na první pohled i omak jeví hodně hladké, 
může ve fi nále disponovat zcela dostačující-
mi protiskluzovými parametry, a to nečeka-
ně i za mokra. Takže k samotnému úchopu 
nemáme připomínky. Každopádně na roz-

díl od primárně protiskluzových povrchů 
řady luxusních konkurentů je zde přece jen 
úchop odlišný, velmi rychle mu ale přijde-
me na chuť. Samotný povrch s barevnými 
motivy se při běžném několikaměsíčním 
testu zdál být odolný, takže i životnost by 
mohla být silnou stránkou omotávky, stej-
ně jako snadné čištění. Jedinou výraznější 
odlišnost představuje nutnost co nejpre-
ciznější instalace, přece jen není omotávka 
vysoce pružná, takže chceme-li ji mít na ří-

dítkách parádně namotanou, budeme si 
s tím muset trochu vyhrát. U hodně 

pružných modelů dokáže právě 
elasticita mnohdy napravit 

neodbornost samotné 
instalace.

Cena omotávky 
Cycology Boho je 
710 korun a vedle 
zde prezentované-
ho motivu najdeme 
v nabídce australské 
značky mnoho dalších 
variant, s neméně jedi-
nečným a originálním 
designem. Líbil se nám 

také návod pro instalaci 
na krabičce.

(kad)

Australské omalovánky

tlumení otřesů, nezaměnitelná grafika 
a výběr variant, snadné čistění / 
minimální sklony k zašpinění

nutnost precizní instalace
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katý povrch s nepřebernou 
paletou barev a se řadou 
různých motivů jistě zau-
jme nejen silničáře, ale tře-
ba i uživatele z řad grave-
listů či městských cyklistů. 
Právě na městskou festku 

se takováto omotávka hodí 
více než kamkoli jinam.

Máme tedy hlavní cílo-
vou skupinu, čím dalším 
omotávka Boho zaujme? 
Svou konstrukcí je to-

Pro vysoký tlak
Domácí 4Ever má ve své nabídce řadu 

doplňků, včetně hustilky pro tlumiče 
a vidlice. V tomto případě sáhl po osvěd-
čené klasice, podobné, jakou využívá řada 
dalších značek. Hustilka 4Ever Shock je dí-

ky své celokovové konstrukci velmi odolná, 
se schopností dosažení extra vysokého tlaku 
a především s možností jeho citlivého dáv-
kování. K celopéru od 4Everu si tak může-
me pořídit i značkovou hustilku.

Maximální dosažitelný tlak zde před-
stavuje hodnota 300 psi, tedy přibližně 21 
barů. Tomu odpovídá také velmi přehledná 
dvoubarevná stupnice dostatečně rozměr-

ného manometru, který vyniká vysokou 
přesností a jeho plášť je ocelový s chromo-
vaným povrchem. Protipól manometru 
tvoří černé tlačítko, s jehož pomocí může-
me velmi lehce odpouštět tlak, pakliže to 
s ním přeženeme. Krátká hadička a na je-
jím konci šroubovací hlavice pro ventilek 
rovněž představují klasiku, můžeme zde 
počítat s výborným utěsněním a jen velmi 

malým únikem vzduchu v okamžiku, kdy 
hlavici odšroubováváme z ventilku vidli-
ce či zadního tlumiče. Útlé tělo hustilky 
a úzká pístnice dovolují snadné dosažení 
vysokého tlaku, hlavice pístnice pak svým 
tvarem příjemně padne do dlaně. Opět 
osvědčená konstrukční klasika.

Cena hustilky 4Ever Shock je 549 ko-
run. (kad)

VAŠE DOPISY
Dobrý den,
už delší dobu vám chci napsat ohledně 

věci, která mě v posledních letech v souvis-
losti s nabízenými koly rozčiluje. Jedná se 
o uváděné hmotnosti kol, které bývají sa-
motnými výrobci poměrně dost zkreslené. 
Prostě mi vadí, pokud výrobci u avizova-
ných údajů (ať už na netu či v papírovém 
katalogu) s hmotností mlží. Připomíná mi 
to trochu situaci, která už řadu let panuje 
v automobilovém marketingu – kdy vý-
robci uvádějí nereálné spotřeby pohonných 
hmot – tedy nereálné v normálním provozu 
(snad někde v laboratoři při „ideálních“ 
podmínkách – i když tam za to můžou spíš 
„zelené mozky“ z Bruselu, které dávají au-
tomobilkám nereálné požadavky…). Zpět 
ale ke kolům. Dost mě tedy rozčílilo, když 
jsme nedávno koupili mé přítelkyni karbo-
nového Scotta a doma jsem kolu navážil 
o cca půl kila víc, než kolik udával výrobce 
na svých stránkách. Je to z vašeho pohledu 
dnes běžná praxe, nebo jsem měl prostě jen 
smůlu, že právě námi koupené kolo v reá-
lu takto neodpovídá katalogovým údajům? 
Jaký na to máte názor? Když testovaná ko-
la vždy vážíte, jistě jste se s tím také museli 
setkat…

Předem díky za reakci a mějte se prima.
S pozdravem Honza Mašek
(e-mail byl redakčně krácen)

Dobrý den, pane Mašku.
Nejste první, kdo na neshodu reálné 

hmotnosti kol s těmi „katalogovými“ po-
uka zu je. Z našeho pohledu bychom to však 
neviděli tak černě. Jsou totiž značky, a není 
jich málo, u nichž námi navážené hodno-
ty s přesností na stovky gramů skoro vždy 
přesně odpovídají katalogovým údajům 
toho kterého výrobce. Příkladem je třeba 
domácí Author, ale i řada dalších značek, 
které nás vždy potěšily naprosto nezkres-
lenými údaji o hmotnosti kol. Nejběžnější 
praxe u námi navážených údajů oproti těm 

avizovaným pak bývá o rozdílu kolem ně-
jakých dvou set, maximálně pak čtyř set 
gramů. Zde jde o to, že výrobci často uvá-
dějí hmotnost kola v nejmenší nabízené 
velikosti a navíc i bez pedálů. Dříve bylo 
vážení bez pedálů typické jen pro silniční 
kola, ale dnes to mnozí výrobci praktikují 
i v MTB segmentu, zvlášť u trochu dražších 
kol, řádově od nějakých třiceti čtyřiceti tisíc 
výše. Právě toto může být teoreticky pří-
pad vámi navážené hodnoty, kdy následná 
montáž pedálů a třeba velikost M namísto 
uváděného S může klidně znamenat oněch 
půl kila navíc.

Každopádně výrobci, zvlášť pak ti prémi-
oví, si podle nás nemohou dovolit uvádět 
zase až tak moc zkreslené údaje. Výjimečně 
může daný problém nastat, pokud výrob-
ce udává třeba hmotnost prototypu, kdy 
se nové katalogy vytisknou již na podzim 
– a následné sériové modely jsou pak tře-
ba o něco málo těžší, například z důvodu, 
že došlo ještě k menší úpravě produkčního 
rámu oproti prototypu. V případě karbo-
nových samostatných rámových setů u nej-
prestižnějších značek pak ale zuří celkem 
nelítostná válka, kdy se výrobci navzájem 
trumfují, který z nich nabídne nejlehčí 
sériový rám na trhu. Pak se stává nejen to, 
že se udává hmotnost v nejmenší velikosti, 
ale dokonce třeba i bez laku. Což už je ale 
z našeho pohledu trochu uhozené, nicméně 
v těchto případech platí, že každý zreduko-
vaný gram se počítá…

Mimochodem, třeba značka Giant ne-
udává hmotnost svých kol vůbec, a to s do-
datkem, že neexistuje žádný standard vážení 
kol, jehož by se drželi všichni výrobci. Což 
je vlastně pravda, protože fakt, že někdo vá-
ží kolo s pedály a jiný bez pedálů, je hodně 
zavádějící. A k tomu dodává, že pro zjištění 
přesné hmotnosti je ideální zvážit kola pří-
mo na prodejně. Tolik tedy k hmotnostem 
kol.

Zdraví vaše redakce

Již vícekrát se na nás obrátil některý 
ze čtenářů s prosbou o radu, jaké 26" 

pláště bychom doporučili dětským a juni-
orským bikerům pro běžné cross-country. 
S požadavkem rychlého, současně dosta-
tečně univerzálního vzorku, příznivé vá-
hy a rovněž dostupné cenovky. Především 
v žákovských kategoriích není šestadvacítka 
mrtvou záležitostí, naopak představuje ide-
ál pro jezdce ve věku do deseti 
let. Kvalitnější 26" pláště má 
nadále v nabídce řada značek, 
takže je stále z čeho vybírat, byť 
v případě špičkových superleh-
kých variant jednotlivých mo-
delů se nejčastěji jedná o skla-
dové výprodeje. Vyžádali jsme 
si tedy do testu jeden z dřívěj-
ších závodních 26" bestsellerů 
a nasadili jej na karbonový 
hard tail dětského závodníka. 
Plášť se jmenuje Kenda Karma, 
v šířce rovné dva palce váží 
příznivých 530 gramů a s ce-
novkou 390 korun se zdá, že 
bychom mohli mít před sebou 
jednoho z kandidátů na žákov-
ský bikový ideál.

Za necelé čtyři stovky se lo-
gicky jedná o standardní „drá-
tovou“ verzi, i tak se ale plášť 
jeví při prvotním osahání hodně lehký 
a také supertenká bočnice slibuje poddaj-
nost na nerovnostech. V dané cenové relaci 
na takto konstrukčně minimalistický plášť 
narazíme výjimečně, přitom je jeho skelet 
více než dostatečně odolný a hodnota 60 
TPI představuje klasiku. Typický dezén 
s rozesetými čtverhrannými špuntíky je 
nezaměnitelný a od první generace mode-
lu Karma prakticky neměnný. Sice může 
postrádat o něco výraznější boční výstup-
ky pro zakousnutí do terénu v náklonu, to 
ale ucítí jen těžší jezdci, v případě lehkého 
dítěte je adheze při naklopení do zatáčky 

velmi slušná. Největší přednost vzorku je 
ale jinde, v kombinaci rychlosti a univerza-
lity z hlediska podkladu. Nepříliš vysoké, 
ideálně rozmístěné výstupky dezénu totiž 
nabízejí famózní rychlost a snadnost odva-
lování na tvrdém povrchu, v tomto ohledu 
patří Karma stále k nejrychlejším mode-
lům. Současně se však nezalekne ani lehce 
rozmočeného terénu, vzájemná vzdálenost 

i výška výstupků totiž slušně předcházejí 
zalepení vzorku blátem a byť není Karma 
logicky bahenní všeuměl, výsledná uni-
verzalita je vzhledem k nabízené rychlosti 
vlastně parádní.

Jízdně působí testovaná ekonomičtěj-
ší varianta modelu Karma hodně lehce 
a svižně, pocitově mnohem lehčeji, než 
co by předpovídalo námi navážených 530 
gramů. Také tenoučká bočnice bude pro 
dítě přínosem a zatímco dospělý jezdec by 
musel mít plášť díky dvojkové šířce o něco 
více nafouknutý, lehký jezdec se může ne-
chat rozmazlovat kombinací nižšího tlaku 

a schopnosti boků i běhounu pohlcovat 
rázy od terénu. Pakliže při vyšším tlaku 
působí Karma jako střela, s parádní akce-
lerací a naprosto minimálním valivým od-
porem, s nižším tlakem je v terénu o dost 
schopnější, aniž by ztratila příliš ze své 
rychlosti. Právě to je pro dětského jezdce 
výhodou. Použitá směs s označením L3R 
je nejlehčím materiálem z laboratoří značky 

Kenda, současně je hustší, tím pádem také 
odolnější proti defektům a nabídne i velmi 
slušnou životnost. Přes pět set kilometrů se 
na vzhledu plášťů skoro nepodepsalo, neby-
ly patrné otrhané hrany výstupků od brz-
dění ani viditelné sjetí středu vzorku, jehož 
povrch se opotřebovával předpisově rov-
noměrně. Pochvalu zasluhuje také snadné 
obouvání na ráfek, s nímž se dítě nebude 
v případě opravy defektu příliš trápit.

Takže pokud hledáte vhodné pláště pro 
své sportující či dokonce závodící ratoles-
ti, Kenda Karma je stále tady. Stále stejně 
rychlá a schopná v terénu!

(kad)

kombinace rychlosti a univerzality, 
pocitově ještě o dost lehčí než kolik váží, 
velmi tenké bočnice

adheze v náklonu pod těžším jezdcem

Karma – žákovský ideál

Tahle kategorie pedálů dnes zahrnuje 
řadu materiálů a provedení, která jsou 

cenově dostupná, nebo si naopak luxusem 
nezadají s těmi z hliníkových slitin. Pokud 
hledáte cenově dostupné platformy a hod-

láte tak trochu barevně doladit svůj stroj, 
pedály XLC PD-M16 za 390 korun můžou 
být jedním z řešení.

Testovali jsme tyto pedály s polykarbo-
nátovým tělem v barevně-průsvitném pro-
vedení v oranžové variantě, ale v nabídce 
je i černá, čirá, zelená a modrá. Tělo s rov-

nou plochou o rozměrech 111×100 mm 
a výšce 25 mm se otáčí na Cr-Mo ose 
na kombinaci kuliček a kónusů, takže 
žádná ložiska a kluzná pouzdra, ale jedno-
duchý základ. Desítka integrovaných „pi-
nů“ je rovnoměrně rozmístěná po obvodu 
a na vnějším konci osy nechybí plastová 
zátka pro případné seřízení vůle osy a sa-
mozřejmě jsou v rámečku také integrované 
odrazky.

Pedály s hmotností 321 gramů jsme 
prověřili jak během testů elektrokol, tak 
na redakčním enduru. Standardní rozměr 
plochy pedálů je bez připomínek, stejně ja-
ko poměrně hladké otáčení osy bez vzniku 
nějakých vůlí během testovací dvoustovky 
kilometrů. Asi nejvíce jsme se obávali odol-
nosti materiálu vůči poškození, přece jen 
tenhle typ plastu nevypadá tak odolný, ja-
ko u nylonových pedálů. Několik menších 
oděrek si pedály sice odnesly, ale nějaké zá-
sadní poškození, ani po lehkých kontaktech 
s kameny při docvaknutí kliky do kamenů, 
se nekonalo. Přestože je plocha pinů trochu 
větší a nejsou tak ostré, podrážku shima-
novských platforem udržely docela spoleh-
livě. Kdo má strach o holeně, a nepotřebuje 
agresivní platformy na sjezdové či enduro 
kolo, tam už poměrně ztrácely, bude to pro 
něj rozumná volba. Jako náhrada za stan-
dardní pedály s malou plochou nebo ob-
časná náhražka espédéček pro nějaký výlet 
bez technických pasáží v rychlém stylu je to 
dobrá volba.

(už)

Plastové platformy


