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VAŠE DOPISY
Zdravím Cykloservis.
Reaguji na váš článek týkající se „plastových“ duší Revoloop z čísla 3. 
Kola mám obutá do lehkých XC plášťů Specialized Renegade. Mají za sebou jednu sezonu, 

a tak jsou, díky jemnému vzorku, náchylná na propíchnutí. Na vině jsou většinou maličké trny, 
které sotva projedou pláštěm, ale přece jen svojí špičkou začnou nahlodávat duši, čímž dochází 
k pomalému úniku vzduchu. Tuto nepříjemnost jsem od loňské instalace plášťů zažil již několi-
krát. A tak jsem přemýšlel, jak problém řešit. 

Jezdím na karbonovém hardtailu, a degradace XC stroje hrubými plášti s vyšším vzorkem 
nepřichází v úvahu. Stejně tak nemám sebemenší chuť jít do moderních „tubeless setů“, neb kolo 
servisuji na panelákové chodbě nebo na balkóně, kde by se jakákoliv kolize s tmelem změnila 
na katastrofu – viz váš článek „Jak vyzrát na mlíko“ z čísla 5. A tak jsem se vrátil k vaší recenzi 
Revoloop duší a hned jsem si je pořídil jako možné řešení potíží. Zde jsou moje zkušenosti nasbí-
rané asi na 100 km jízdy po všemožných površích. 

Po vybalení a omaku na mě působily, jako kdyby byly vyrobené z „rukávu“ na tlačenku. 
Instaloval jsem je lehce nafouknuté, jsou hodně kluzké a je potřeba najít správný grif. 

Při jízdě jsem okamžitě zaregistroval „nový“ zvuk. Pláště s plastovými dušemi lehce bzučí 
nebo, lépe řečeno, rezonují. Je to logické, „plast“ nafouknutý na 4 PSI působí stejně jako blána 
natažená na bubínku. Nejde o nic rušivého, vaše kola si prostě hrají svou…

Váhová úspora je bezkonkurenční! 45 gramů polymeru nebo cca 200 g kaučuku na jedné duši? 
Na mém kole jsem zaznamenal celkovou úsporu lehce nad 300 g! A zda jsem to poznal při jízdě? 
Ano, akcelerace mi přijde svižnější, rotace kol je jaksi „svěžejší“. K vypočitatelné fyzikální hodno-
tě kinetické energie 29" obruče se evidentně přidává nějaké odlehčení navíc. Na důvěrně známé 
stezce je to opravdu znát. Ale určitě by to chtělo nějaké exaktní měření… Ale je to přesně tak, 
jak píšete: ušetřit někde na rámu 30 dkg – nic nepoznáte. Ale odlehčená kinetika se vám rychle 
připomene! A je to návykové!

Takže, za mě za 1. uvidíme, jak dlouho vydrží bez defektu. Chtěl bych věřit, že je tu přímá 
úměra mezi cenou a kvalitou, a že se duše Revoloop nestanou jen takovým zapomenutelným vý-
křikem do cyklistické tmy. Vůbec bych se nedivil, kdyby se toho chytli další výrobci (dobrý tip pro 
ty domácí). Ono se také může stát, že časem vytlačí kaučukovou klasiku.

Více v článku na mé webové stránce:
https://zdenekslezak.eu/2020/05/revoloop-pohrbi-klasicke-duse/

Zdeněk Slezák, Praha

Doba je smartphonová. Mnoho cyklistů 
pochopilo, že místo cyklocomputeru 

nebo speciální navigace na kolo si vystačí 
se svým smartphonem. I když samozřejmě, 
kvalitní navigace je nedocenitelná a nelze 
ji tak snadno smartphonem na-
hradit. Ale pokud si v příslušném 
obchodě stáhneme patřičnou 
aplikaci pro jízdu na kole, bu-
deme určitě spokojeni, protože 
většina z nás nepotřebuje trénin-
kové aplikace a další speciální 
funkce.

Cestou, jak kvalitní aplikaci 
získat, je pořídit si silikonový dr-
žák smartphonu na řídítka Bike 
Citizens Finn. Nejdříve jsme na 
tu placatou „gumovou“ věcič-
ku hleděli dost nedůvěřivě, ale 
pochybnosti nás přešly, jakmile 
jsme její pomocí uchytili smart-
phone na řídítka kola. Montáž 
je opravdu až primitivní a trvá 
deset sekund. Vhodné tedy pro 
ty, kteří nechtějí šroubky a plastové držáky 
a objímky a kteří často drahocenný tele-
fonní přístroj z řídítek sundávají. Třeba při 
cestě po městě. Výrobce z Rakouska zaru-
čuje, že vysoce kvalitní silikon s úžasnou 
pevností vydrží nízké teploty až do minus 
dvaceti stupňů. V takovém mrazu ale sed-
nou na kolo je velmi otrlí jedinci.

Nastrčili jsme tedy náš iPhone do siliko-
nového držáku a vyrazili jsme. Překvapivé 
bylo, že telefon se příliš neklepal. Nějaký 
pohyb tam byl, ale to už musela být silni-
ce opravdu v „pražské“ kvalitě. Vyzkoušeli 

jsme jízdu v terénu a tam se také nic pře-
kvapivého nedělo. Jemné poklepávání sice 
bylo patrné, ale nepřesvědčilo nás, že by 
vadilo. Poměrně pevné usazení způsobuje 
plocha držáku, na které smartphone se-
dí „zády“, a napnuté silikonové konce ho 
k němu dost silně přitlačují. Velmi dobře 
vymyšleno.

My měli k dispozici od dovozce svítivě 
červenou barvu, ale pokud vy zatoužíte 
po tomto zajímavém výrobku, můžete si 
zvolit ještě z bílé, černé, zelené a růžové. 
Možnost výběru barvy využijí především 

dámy. Chlapa barva tolik netrápí. 
Ten sáhne po černé a má vybráno. 
Je třeba také dodat, že silikon, kte-
rý je používán pro výrobu tohoto 
držáku, odolává UV záření.

Jak jsme již na začátku uved-
li, ke každému držáku obdržíte 
kartičku s QR kódem pro vstup 
do aplikace, kterou si rozhodně 
stojí za to stáhnout. Jedná se o uži-
vatelsky velmi přívětivou navigaci, 
rychlou a přehlednou. V aplikaci 
naleznete také ve vybraných měs-
tech zajímavé okruhy, které vám 
nabídnou prohlídku zajímavých 
částí města. Například v případě 
Prahy tam je asi deset různých 
okruhů.

Máme rádi jednoduché, levné 
a účelné věcičky. Tento držák mezi ně roz-
hodně patří. A věřte tomu, že jakmile si 
někdo z redaktorů nechá nějaký výrobek 
i dlouho po otestování na redakčním sto-
le, tak ho to bavilo. Jako v tomto případě. 
A cena? Ta je příznivá, držák stojí 350 Kč.

Dovozce: www.vokolek.cz
(kany)

Bike Citizens Finn
aneb v jednoduchosti je síla

Lezyne má ve své nabídce celou řadu lu-
xusního nářadí a doplňků s dodatkem 

Classic – nalezneme zde třeba nádherné 
dílenské pumpy či nýtovače s dřevěnou 
rukojetí, ale třeba i rozměrný klíč na pe-
dály nazvaný Classic Pedal Rod, případně 
„bič“ pro demontáž kazety Classic Chain 
Rod. Pokud nás neoslovuje dřevo a chceme 

něco naprosto nezniči-
telného, můžeme u tohoto nářadí sáhnout 
po provedení se všeříkajícím označením 
„CNC“ v názvu namísto onoho „Classic“, 
kdy je místo dřevěné rukojeti použita ne-
méně atraktivní duralová, a to s leštěným 
povrchem a rozměrným logem. Zkrátka 
šperky vybavení naší dílny, které je radost 
vzít do ruky. My jsme si vybrali dvojici pro-
duktů, konkrétně již zmíněný klíč na pedá-
ly Classic Pedal Rod s dřevěnou rukojetí 
a dále „bič“ CNC Chain Rod. 

Začněme tedy klíčem na pedály Classic 
Pedal Rod. Jeho hlavice je vyrobena 
z chrom-molybdenové oceli s kvalitním 
niklovaným povrchem. Nalezneme zde dvě 
asymetricky řešené pozice plochého klíče 
15 mm a mezi nimi pak otvírák na láhve 
– sloužící především jako dekorace a také 
pro snadné zavěšení klíče. Dřevěná ru-
kojeť s hlazeným povrchem a decentním 

plastickým logem 
Lezyne má čistě kruhový průřez 

a výborně se drží. Odolnost konstrukce 
zaručuje čtveřice šroubů, jimiž je rukojeť 
uchycena k hlavici. Celková délka klíče 360 
milimetrů představuje ideální páku pro po-
volení i extra zatažených pedálů. Hmotnost 

klíče je 375 gramů a jeho cena pak 640 
korun.

„Bič“ na kazety CNC Chain Rod je 
zpracovaný neméně pečlivě a také on se 
stane ozdobou každé dílny. Část z chrom-
-molybdenové niklované oceli zde vedle 
samotných řetězů obsahuje také klíč pro 
povolování/dotahování pojistných matic, 
třeba u středových složení. Samotný „bič“ 
funguje parádně a pozice dvojice řetězů 
je pro tento účel ideální. Kompatibilita je 
zaručena pro osmi až jedenáctirychlostní 
kazety a na řetězech, tedy přesněji jejich 
článcích, najdeme mimochodem také logo 
Lezyne. Celková délka 335 milimetrů je 
opět ideálem pro přidržení kazety při jejím 
povolování a totéž platí pro plochý profi l 

rukojeti, také zde jištěné k hlavici čtveřicí 
rozměrných šroubů. CNC obráběná ru-
kojeť s gravírovaným logem Lezyne je do-
slova šperkem. Pro zavěšení „biče“ slouží 
kratší z obou řetězů, fungující jako očko. 
Hmotnost klíče je 454 gramů a jeho cena 
pak 1090 korun. (kad)
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Název přilby Nexelo City nás sice odkazuje pri-
márně na městskou cyklistiku, ovšem pole 

působnosti tohoto modelu je daleko širší. Tvar 
skeletu jako by nás naváděl spíše do světa bi-
kingu a trailového ježdění, kam spadá jak 
výška zadní partie, tak i módní zelený 
odstín konkrétní testované varianty. 
Pak je zde údaj o hmotnosti 260 
gramů, což je hodně příznivá 
hodnota, a na hlavě helma pů-
sobí velmi lehce i při celo-
denní jízdě. A především 
pak cenovka 649 korun 
je vzhledem ke zpracování 
i preciznosti provedení in-mold 
technologie velmi lákavá.

City je však nadstandardní i v pár dal-
ších ohledech. Mezi ty nejdůležitější patří 
příkladné usazení na hlavě, dané jak celkem 
výraznou hloubkou skeletu, tak rozložením výste-
lek a nakonec pramenící i z nabídky dvou velikostí, tedy M 
(55 – 58 cm) a L (58 – 61 cm). Tedy žádná jediná „univerzální“ ve-
likost, jak bývá v dané cenové relaci mnohdy zvykem. Systém pro 
nastavení vnitřního obvodu je podobný spíše dražším helmám 
nežli těm ekonomičtějším a plastová čelenka je do skeletu zasazena 
v oblasti spánků. Otočné kolečko na zátylku sice působí trochu ro-
bustněji, ale jeho pogumovaný povrch je pro ovládání ideál. Jediné, 
co připomíná základnější modely přileb, je provedení plastových 
bočních dílců, v nichž se setkávají přední a zadní řemínky. Jinak 
není modelu City co vytknout, byť by se možná ještě našla absen-
ce odrazky, kterou lze však kamkoli nalepit – členění zadní partie 

je nápadité a opět připomíná trailové 
helmy, nicméně ploch pro instalaci 

odrazky je zde skutečně hodně.
Odvětrání zajištěné dvaadva-

ceti ventilačními otvory zaslou-
ží vzhledem k ceně jedničku 
s hvězdičkou. Čelní průduchy 
využívají síťku proti hmyzu 
zasazenou do sestavy výstelek, 
nicméně daná síťka není moc 
hustá, takže proudění vzduchu 
téměř neomezuje, byť logicky 
trochu připlácne vlasy k hlavě. 

Pokud bychom tomu chtěli úplně 
předejít, stačí nůžky a síťku během 

chvilky nadobro odstraníme. Zamlouvalo 
se nám provedení štítku, respektive systém jeho 
nacvaknutí do skeletu, opět vycházející z dražších 
modelů. Snad pouze pozice štítku, o něco více 
skloněná dolů, nemusí vyhovovat každému, ov-
šem jeho případné odepnutí je záležitostí dvou 

vteřin.
Přilba Nexelo City je nabízena ve čtyřech 

barevných kombinacích – bílo-černé, zeleno-
-černé, oranžovo-černé a nakonec i v celočerném 

provedení. Vždy v dnes módním matu.
(kad)
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