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PAVLAČ
Světový pohár v Novém Městě na 

Moravě se letos jel bez divácké účas-
ti a rovněž pro novináře platila přísná 
omezení, takže jsme se rozhodli jej 
po devíti letech vynechat. Svoji účast 
si ale nenechal ujít Jaroslav Kulhavý, 
jenž v elitním mužském závodě, kte-
rý se stal kořistí Brazilce Henrique 
Avanciniho, skončil až na 103. místě. 
Nicméně náš nej úspěš něj ší biker se 
na svůj vrchol sezóny teprve chystá 
a má jím být maratonské mistrovství, 
tak doufejme, že tam zajede mnohem 
lepší příčku a Nové Město bylo jen roz-
jetím před důležitým závodem.

Ve Fort Nox budou vznikat elek-
trokola! Zní to senzačně, jenže je tu 
překlep, nebo vlastně není. Fort Knox 
s písmenem „K“ na začátku je americ-
ká vojenská základna, mimo jiné střeží-
cí také zásoby bankovního zlata, kdežto 
Fort Nox je nová továrna na montáž 
elektrokol značky NOX, sídlící v ra-
kouském Ziller Valley. V tyrolském 
Schlitters hodlají montovat svá elek-
trokola, která využívají hlavně pohony 
Brose, a název továrny tak podobný 
legendární americké budově se prostě 
víc než dokonale hodil.

Jednou z nejzajímavějších a sou-
časně nejméně očekávaných novinek 
poslední doby je zcela jistě gravelová 
sada Ekar italského Campagnola, 
jež si nedávno odbyla svou světovou 
premiéru. Využívá převodový systém 
1×13 s nejmenším pastorkem o devíti 
(!!!) zubech, dále nepřehlédnutelný de-
sign karbonových klik a především má 
jít o nejlehčí gravelovou sadu na trhu 

– s hmotností 2385 gramů. Ekar by 
tudíž měl oslovit vyznavače gravelů, jež 
si potrpí na něco ne okou ka né ho a tech-
nicky výstředního. V nabídce bude Ekar 
vždy pouze s jediným převodníkem, 
cena sady pětatřicet tisíc korun pak 
nezahrnuje originální kazetu, jež se bu-
de objednávat samostatně. Kompletní 
detaily nové gravelové sady z Vicenzy, 
včetně udávaných hmotností jednot-
livých komponentů, najdete v příštím 
vydání Cykloservisu.

Když už jsme u těch gravelů, tak 
jedním ze zajímavých přírůstků kolekce 
Author 2021 bude karbonový gravel 
Guru. Je postaven na monokokovém 
rámu s kar bo no vou přední vidlicí a vy-
jde na necelých sedmdesát tisíc korun. 
Z hlediska osazení je téměř shodný 
s nejvyšším zástupcem řady Aura XR 
– sadu Shimano GRX doplňují bezdu-
šová kola Mavic Allroad Disc s plášti 
Panaracer Gravel King SK.

Když byl představen projekt karbono-
vých městských elektrokol Velosione, 
jejichž rámy vznikají vstřikováním ma-
teriálu do forem, byl to první krok 
k možné recyklaci karbonu. Společnost 
ISOCO totiž pro výrobu rámů Velosione 
v Německu aktuálně recykluje staré 

karbonové rámy, které jednoduše ro-
zemele, aniž by k tomu potřebovala 
nějaké vysoké teploty či speciální che-
mické procesy. Výsledný materiál se pak 
přidává do nového, z nějž rámy vznikají 
vstřikováním do forem. Mimochodem 
výroba jednoho rámu trvá devadesát 
sekund a ve shodné geometrii a prove-
dení nabídne lepší tuhost než hliníkový. 
Za den tak vznikne až tisíc rámů.

Rakouská značka Woom vůbec 
nemá letitou historii, právě naopak. 
Slaví teprve sedm let od svého zalo-
žení, ale už se ve světě lehkých dět-
ských kol a odrážedel stihla úspěšně 
etablovat nejen v německy mluvících 
zemích. S novým partnerem přišel 
i nový kapitál, takže došlo k přesunu 
výroby do Evropy, konkrétně do Polska, 
od čehož si majitelé slibují vyšší kvali-
tu a samozřejmě růst značky s prodeji 
v Evropě i mimo ni.

Časy, kdy legendární Shaun Palmer 
sedlal neméně legendární sjezdový spe-
ciál Intense na šestadvacítkách, už 
jsou nenávratně pryč. Aktuálně tahle 
americká značka testuje svůj sjez-
dový speciál v mullet provedení, tedy 
s devětadvacítkou vpředu a průměrem 
27,5 palce vzadu. Verzi kompletně 
na devětadvacítkách už ale testovala 
řadu let nazpět a aktuální sjezdové mo-
dely zatím spoléhají na devětadvacítky 
vpředu i vzadu.

Základním předpokladem je alespoň 
částečná zkušenost s rozborkou vidlic, 

protože bez sejmutí vnějších kluzáků se tato 
operace neobejde. V první řadě tedy vidlici 
upevníme sloupkem přes starý představec 
či speciální svorku do svěráku, abychom 
mohli povolit 10mm oříškem jisticí mati-
ci Q na spodní straně levé nohy. Začínáme 
schválně zde, a ne vyjmutím pružiny, aby 
bylo závitové táhlo hezky zapřené a při po-
volování matice se neprotáčelo. Matice má 
standardní pravý závit, takže povolujeme 
otáčením proti směru chodu hodinových 
ručiček. Matici nevyšroubujeme úplně, ale 
jen natolik, aby byl celý její závit na táhle 
a bylo možné pak stejným oříškem, ovšem 
již bez ráčny, táhlo paličkou odrazit W od 

vnější nohy. Když se nám podaří poklepnu-
tím táhlo odrazit, můžeme matici úplně vy-
šroubovat. Nic už nebrání tomu, abychom 
demontovali víčko na korunce, které jistí 
ve vnitřní noze pružinu. Ideální je k tomu 
buď speciální ořech se zeslabenou stěnou, 
aby se vešel mezi matici a korunku, případ-
ně můžeme použít speciální ploché stavitel-
né kleště Knipex E, jako v našem případě. 

Obyčejný ořech z gola sady má totiž kvůli 
tloušťce stěny tendenci nezapadnout mezi 
korunku a matici a prosmeknout se, což 
vede k poškození šestihranu matice. Pod 
maticí se nám ukrývá dvojice červených 
plastových vložek pro vymezení zdvihu R 
a samotná pružina v děleném plastovém 
pouzdře, rozlišeném barevně podle její tvr-
dosti. Dvě vložky pod víčkem znamenají 
maximální prodloužení pružiny, tedy po-
zitivní komory, a tudíž maximální 170mm 
zdvih.

Abychom mohli zdvih změnit, musí-
me ještě demontovat matici na spodku 
pravé nohy, z něhož nejprve vyšroubu-
jeme ochrannou krytku a odhalíme tak 
regulační kolečko odskoku. To sundáme 

Kdo četl srovnávací test 
vidlic Marzocchi Bomber 
Z1 se vzduchem a pružinou 
v Cykloservisu 14/2020, 
neušla mu informace o tom, 
že pružinový model nabízí 
jednoduchou možnost 
změny zdvihu v rozsahu 
dvou centimetrů. A jelikož 
jsme pružinovou vidlici 
obdrželi se zdvihem 
nastaveným na maximum, 
tedy 170 mm, zdvih jsme si 
snížili na 160 mm, což vám 
nyní ukážeme.

stěně trubky. Tlakem šroubováku by se 
měla pojistka v drážce točit a nevyjet ven, 
což je podstatná kontrola pro to, aby se 
nám vidlice na prvním skoku nerozpadla 
na dvě části. Teď můžeme přejít k instalaci 
pružiny do vnitřní nohy, kam ji nasuneme 
i s plastovým návlekem, a pokud jsme dolů 
nasadili jednu červenou vložku pro změnu 
zdvihu, druhou umístíme nad pružinu } 

pod její víčko, které opět našroubujeme 
kleštěmi či oříškem nadoraz. Tímto kro-
kem se nám vyrovná délka pružiny i ne-
gativní komory, a pokud bychom předtím 
instalovali dolů dvě vložky, nahoru nedá-
váme žádnou. Vše je pouze o zachování 
konstantní délky součástek uvnitř této no-
hy vidlice a změně poměru délek pozitivní 
a negativní pružiny.

Vnitřní nohy tak máme kompletní a ná-
sleduje nasunutí vnějších, kde můžeme 
v případě potřeby vyčistit molitanové stí-
ráky, vnitřní prostor vnějších noh, namazat 
gufera silikonovým mazivem a molitany 
napustit hustým olejem. Po nasazení vněj-
ších noh na vnitřní pak doplníme dovnitř 
mazací olej a na táhla našroubujeme zpět 
jisticí matice, ovšem s citem, aby seděly 
nadoraz, ale abychom táhla neutrhli. Pak 
už jen nasadit kolečko odskoku, červíkem 
zajistit a po otření všech zbytků oleje na-
šroubovat vnější krytku. Tím máme změnu 
zdvihu u pružinové zet jedničky hotovou. 

(už)

povolením imbusového červíku T, který 
kolečko drží na ovládací jehle. Tím máme 
zpřístupněnou jisticí matici vnitřního táhla, 
která je v tomto případě ovšem na 15mm 
oříšek Y, a opět se povoluje proti směru 
otáčení hodinových ručiček. Matici zase 
částečně vyšroubujeme a oříškem odrazíme 
vnitřní táhlo od vnější nohy U, stejně jako 
předtím u matice na levé noze. Vnější nohy 

teď můžeme stáhnout z vnitřních, ideální 
je to provádět nad nějakou plochou nádo-
bou na zachycení mazacího oleje, jenž nám 
zevnitř vyteče. Odhalené vnitřní nohy nás 
zajímají jen v případě té levé, kde musíme 
malým plochým šroubovákem podebrat 
tenkou pojistku I jisticí silonové průchozí 
zakončení uvnitř trubky. Jakmile je pojistka 
venku, vytáhneme z trubky celý komplet 
táhla O s naváděcím trnem pro pružinu. 
Pod negativní pružinku nacvakneme jed-
nu nebo obě červené vymezovací vložky P 
pro změnu zdvihu. Jedna nám sníží zdvih 
vždy o jeden centimetr, takže můžeme volit 
mezi fi nálním zdvihem 160 nebo 150 mm, 
v případě nasazení obou vložek. Dojde to-
tiž k prodloužení negativní pružiny, a tudíž 
po smontování vidlice k většímu zasunutí 
vnitřních noh do vnějších v klidovém stavu.

Zdvih máme nastavený, a tudíž na-
suneme táhlo opět do trubky, zatlačíme 
silonové zakončení dovnitř a zajistíme 
jej opět spirálovou pojistkou {, kterou 
postupně natočíme do drážky ve vnitřní 
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Změna zdvihu u Marzocchi Bomber Z1

HOBBY BASTLER
Udělejte si to sami
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PAVLAČ
Světový pohár v Novém Městě na 

Moravě se letos jel bez divácké účas-
ti a rovněž pro novináře platila přísná 
omezení, takže jsme se rozhodli jej 
po devíti letech vynechat. Svoji účast 
si ale nenechal ujít Jaroslav Kulhavý, 
jenž v elitním mužském závodě, kte-
rý se stal kořistí Brazilce Henrique 
Avanciniho, skončil až na 103. místě. 
Nicméně náš nej úspěš něj ší biker se 
na svůj vrchol sezóny teprve chystá 
a má jím být maratonské mistrovství, 
tak doufejme, že tam zajede mnohem 
lepší příčku a Nové Město bylo jen roz-
jetím před důležitým závodem.

Ve Fort Nox budou vznikat elek-
trokola! Zní to senzačně, jenže je tu 
překlep, nebo vlastně není. Fort Knox 
s písmenem „K“ na začátku je americ-
ká vojenská základna, mimo jiné střeží-
cí také zásoby bankovního zlata, kdežto 
Fort Nox je nová továrna na montáž 
elektrokol značky NOX, sídlící v ra-
kouském Ziller Valley. V tyrolském 
Schlitters hodlají montovat svá elek-
trokola, která využívají hlavně pohony 
Brose, a název továrny tak podobný 
legendární americké budově se prostě 
víc než dokonale hodil.

Jednou z nejzajímavějších a sou-
časně nejméně očekávaných novinek 
poslední doby je zcela jistě gravelová 
sada Ekar italského Campagnola, 
jež si nedávno odbyla svou světovou 
premiéru. Využívá převodový systém 
1×13 s nejmenším pastorkem o devíti 
(!!!) zubech, dále nepřehlédnutelný de-
sign karbonových klik a především má 
jít o nejlehčí gravelovou sadu na trhu 

– s hmotností 2385 gramů. Ekar by 
tudíž měl oslovit vyznavače gravelů, jež 
si potrpí na něco ne okou ka né ho a tech-
nicky výstředního. V nabídce bude Ekar 
vždy pouze s jediným převodníkem, 
cena sady pětatřicet tisíc korun pak 
nezahrnuje originální kazetu, jež se bu-
de objednávat samostatně. Kompletní 
detaily nové gravelové sady z Vicenzy, 
včetně udávaných hmotností jednot-
livých komponentů, najdete v příštím 
vydání Cykloservisu.

Když už jsme u těch gravelů, tak 
jedním ze zajímavých přírůstků kolekce 
Author 2021 bude karbonový gravel 
Guru. Je postaven na monokokovém 
rámu s kar bo no vou přední vidlicí a vy-
jde na necelých sedmdesát tisíc korun. 
Z hlediska osazení je téměř shodný 
s nejvyšším zástupcem řady Aura XR 
– sadu Shimano GRX doplňují bezdu-
šová kola Mavic Allroad Disc s plášti 
Panaracer Gravel King SK.

Když byl představen projekt karbono-
vých městských elektrokol Velosione, 
jejichž rámy vznikají vstřikováním ma-
teriálu do forem, byl to první krok 
k možné recyklaci karbonu. Společnost 
ISOCO totiž pro výrobu rámů Velosione 
v Německu aktuálně recykluje staré 

karbonové rámy, které jednoduše ro-
zemele, aniž by k tomu potřebovala 
nějaké vysoké teploty či speciální che-
mické procesy. Výsledný materiál se pak 
přidává do nového, z nějž rámy vznikají 
vstřikováním do forem. Mimochodem 
výroba jednoho rámu trvá devadesát 
sekund a ve shodné geometrii a prove-
dení nabídne lepší tuhost než hliníkový. 
Za den tak vznikne až tisíc rámů.

Rakouská značka Woom vůbec 
nemá letitou historii, právě naopak. 
Slaví teprve sedm let od svého zalo-
žení, ale už se ve světě lehkých dět-
ských kol a odrážedel stihla úspěšně 
etablovat nejen v německy mluvících 
zemích. S novým partnerem přišel 
i nový kapitál, takže došlo k přesunu 
výroby do Evropy, konkrétně do Polska, 
od čehož si majitelé slibují vyšší kvali-
tu a samozřejmě růst značky s prodeji 
v Evropě i mimo ni.

Časy, kdy legendární Shaun Palmer 
sedlal neméně legendární sjezdový spe-
ciál Intense na šestadvacítkách, už 
jsou nenávratně pryč. Aktuálně tahle 
americká značka testuje svůj sjez-
dový speciál v mullet provedení, tedy 
s devětadvacítkou vpředu a průměrem 
27,5 palce vzadu. Verzi kompletně 
na devětadvacítkách už ale testovala 
řadu let nazpět a aktuální sjezdové mo-
dely zatím spoléhají na devětadvacítky 
vpředu i vzadu.

Základním předpokladem je alespoň 
částečná zkušenost s rozborkou vidlic, 

protože bez sejmutí vnějších kluzáků se tato 
operace neobejde. V první řadě tedy vidlici 
upevníme sloupkem přes starý představec 
či speciální svorku do svěráku, abychom 
mohli povolit 10mm oříškem jisticí mati-
ci Q na spodní straně levé nohy. Začínáme 
schválně zde, a ne vyjmutím pružiny, aby 
bylo závitové táhlo hezky zapřené a při po-
volování matice se neprotáčelo. Matice má 
standardní pravý závit, takže povolujeme 
otáčením proti směru chodu hodinových 
ručiček. Matici nevyšroubujeme úplně, ale 
jen natolik, aby byl celý její závit na táhle 
a bylo možné pak stejným oříškem, ovšem 
již bez ráčny, táhlo paličkou odrazit W od 

vnější nohy. Když se nám podaří poklepnu-
tím táhlo odrazit, můžeme matici úplně vy-
šroubovat. Nic už nebrání tomu, abychom 
demontovali víčko na korunce, které jistí 
ve vnitřní noze pružinu. Ideální je k tomu 
buď speciální ořech se zeslabenou stěnou, 
aby se vešel mezi matici a korunku, případ-
ně můžeme použít speciální ploché stavitel-
né kleště Knipex E, jako v našem případě. 

Obyčejný ořech z gola sady má totiž kvůli 
tloušťce stěny tendenci nezapadnout mezi 
korunku a matici a prosmeknout se, což 
vede k poškození šestihranu matice. Pod 
maticí se nám ukrývá dvojice červených 
plastových vložek pro vymezení zdvihu R 
a samotná pružina v děleném plastovém 
pouzdře, rozlišeném barevně podle její tvr-
dosti. Dvě vložky pod víčkem znamenají 
maximální prodloužení pružiny, tedy po-
zitivní komory, a tudíž maximální 170mm 
zdvih.

Abychom mohli zdvih změnit, musí-
me ještě demontovat matici na spodku 
pravé nohy, z něhož nejprve vyšroubu-
jeme ochrannou krytku a odhalíme tak 
regulační kolečko odskoku. To sundáme 

Kdo četl srovnávací test 
vidlic Marzocchi Bomber 
Z1 se vzduchem a pružinou 
v Cykloservisu 14/2020, 
neušla mu informace o tom, 
že pružinový model nabízí 
jednoduchou možnost 
změny zdvihu v rozsahu 
dvou centimetrů. A jelikož 
jsme pružinovou vidlici 
obdrželi se zdvihem 
nastaveným na maximum, 
tedy 170 mm, zdvih jsme si 
snížili na 160 mm, což vám 
nyní ukážeme.

stěně trubky. Tlakem šroubováku by se 
měla pojistka v drážce točit a nevyjet ven, 
což je podstatná kontrola pro to, aby se 
nám vidlice na prvním skoku nerozpadla 
na dvě části. Teď můžeme přejít k instalaci 
pružiny do vnitřní nohy, kam ji nasuneme 
i s plastovým návlekem, a pokud jsme dolů 
nasadili jednu červenou vložku pro změnu 
zdvihu, druhou umístíme nad pružinu } 

pod její víčko, které opět našroubujeme 
kleštěmi či oříškem nadoraz. Tímto kro-
kem se nám vyrovná délka pružiny i ne-
gativní komory, a pokud bychom předtím 
instalovali dolů dvě vložky, nahoru nedá-
váme žádnou. Vše je pouze o zachování 
konstantní délky součástek uvnitř této no-
hy vidlice a změně poměru délek pozitivní 
a negativní pružiny.

Vnitřní nohy tak máme kompletní a ná-
sleduje nasunutí vnějších, kde můžeme 
v případě potřeby vyčistit molitanové stí-
ráky, vnitřní prostor vnějších noh, namazat 
gufera silikonovým mazivem a molitany 
napustit hustým olejem. Po nasazení vněj-
ších noh na vnitřní pak doplníme dovnitř 
mazací olej a na táhla našroubujeme zpět 
jisticí matice, ovšem s citem, aby seděly 
nadoraz, ale abychom táhla neutrhli. Pak 
už jen nasadit kolečko odskoku, červíkem 
zajistit a po otření všech zbytků oleje na-
šroubovat vnější krytku. Tím máme změnu 
zdvihu u pružinové zet jedničky hotovou. 

(už)

povolením imbusového červíku T, který 
kolečko drží na ovládací jehle. Tím máme 
zpřístupněnou jisticí matici vnitřního táhla, 
která je v tomto případě ovšem na 15mm 
oříšek Y, a opět se povoluje proti směru 
otáčení hodinových ručiček. Matici zase 
částečně vyšroubujeme a oříškem odrazíme 
vnitřní táhlo od vnější nohy U, stejně jako 
předtím u matice na levé noze. Vnější nohy 

teď můžeme stáhnout z vnitřních, ideální 
je to provádět nad nějakou plochou nádo-
bou na zachycení mazacího oleje, jenž nám 
zevnitř vyteče. Odhalené vnitřní nohy nás 
zajímají jen v případě té levé, kde musíme 
malým plochým šroubovákem podebrat 
tenkou pojistku I jisticí silonové průchozí 
zakončení uvnitř trubky. Jakmile je pojistka 
venku, vytáhneme z trubky celý komplet 
táhla O s naváděcím trnem pro pružinu. 
Pod negativní pružinku nacvakneme jed-
nu nebo obě červené vymezovací vložky P 
pro změnu zdvihu. Jedna nám sníží zdvih 
vždy o jeden centimetr, takže můžeme volit 
mezi fi nálním zdvihem 160 nebo 150 mm, 
v případě nasazení obou vložek. Dojde to-
tiž k prodloužení negativní pružiny, a tudíž 
po smontování vidlice k většímu zasunutí 
vnitřních noh do vnějších v klidovém stavu.

Zdvih máme nastavený, a tudíž na-
suneme táhlo opět do trubky, zatlačíme 
silonové zakončení dovnitř a zajistíme 
jej opět spirálovou pojistkou {, kterou 
postupně natočíme do drážky ve vnitřní 
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