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S logem taiwanské značky Jagwire vídáme hlavně 
speciální i klasické bovdeny, brzdové kotouče, hadi-

ce, destičky, řadicí i brzdová lanka a celou řadu dalších 
cyklistických součástek. Ne nadarmo je tahle značka 
světovou špičkou v cyklistické „kabeláži“. Tentokrát 
jsme měli možnost vyzkoušet něco trošku jiného, do-
slova uklidňujícího.

Jde o pěnový návlek Jagwire Internal Housing 
Damper, respektive tenkou pěnovou trubičku určenou 
k navléknutí na bovdeny či hadice tažené volně vnitř-

kem rámu bez vodicích tunelů. Co totiž může za jízdy 
rozčilovat víc než klepání bovdenu či brzdové hadice 
uvnitř rámu na každé nerovnosti. Někteří výrobci své 
rámy rovnou vybaví vnitřními vodicími tunely, kde 
kabeláž nemá šanci se nějak volně hýbat a vyluzovat 
nechtěné zvuky, jiní ponechají ve spodní trubce otvor 
pro stažení kabeláže zdrhovacím páskem z venku, další 
pro jistotu táhnou rámem jen samotné lanko, případně 
jej vedou skrz tenkou tefl onovou trubičku – obojí pro 
úsporu hmotnosti díky absenci delšího bovdenu. Každé 
řešení má svá pro i proti, ovšem jednodílný bovden 
ve vodicím tunelu je vždycky nejjistější jak kvůli ne-
hlučnosti, tak kvůli snadné výměně lanka někde na ces-
tě. Nemluvě o tom, že každý vstup lanka do jednotli-
vého dílu bovdenu či vodicí trubičky se časem poškodí 
a začne zanášet nečistotami, ať už je vnitřní vedení dle 
tvrzení výrobců vůči tomu jakkoliv „imunní“. Těch pár 
desítek gramů navíc za cenu nepřerušeného bovdenu 
taženého rámem se díky hladkému chodu řazení a delší 
životnosti určitě vyplatí obětovat, a pokud chceme mít 
i klid od nechtěných zvuků, je třeba takový bovden izo-
lovat, utlumit jeho nárazy na stěnu trubky.

Pěnová trubička, nebo chcete-li hadice, má vnější prů-
měr 10 mm a vnitřní otvor odpovídající 4–5mm tloušť-
ce bovdenu či brzdové hadice, v reálu je vnitřní průměr 
skoro šest milimetrů. Dva milimetry silná stěna tvořená 
měkkou tlumící pěnou by tak měla být schopná výrazně
uklidnit kabeláž v rámu. Desetimetrové balení stojí 1070 

korun a na rám využijete přibližně dva až tři metry, když 
ochráníte hadici zadní brzdy a bovden přehazovačky, po-
kud přidáte ještě bovden teleskopky, určitě to bude lehce 
přes tři metry. Hmotnost je přitom zanedbatelná, celé 
desetimetrové balení totiž váží jen 165 gramů.

Instalace není úplně jednoduchá, respektive co se 
týče logiky postupu navlékání pěnovky na kabeláž. 
U hadice s banjo kocovkou to přes ni nejde, takže 
musíte od konce u brzdové páky a to celé pak zezadu 
do spodní trubky, u řadicího bovdenu nebo sedlovky 

je to jednodušší, ale vždy je to závislé na tom, odkud 
se lze do rámu dostat a zda je vstupní otvor dost ši-
roký na to, aby jím prošla kabeláž i s pěnovkou. Ta 
má vnitřní i vnější stěnu hladkou, takže v ní bovden 
i hadice snadno kloužou a lze je posouvat i jakmile se 
pěnovka zapře o vstupní vývod třeba u hlavy a vy tla-
číte bovden odzadu od přehazovačky. Chce to trochu 
zkušeností s výměnou vnitřního vedení a samozřejmě 
pečlivé odměření potřebné délky, aby se pěnovka ne-
shrnula uvnitř v rámu kvůli nadměrné délce příliš a pak 
se zbytečně neztížilo protahování hadice či bovdenu. 
Někdy to vyžaduje tři ruce, aby jedna držela pěnovku 
u vstupu kabeláže, druhá do ní současně tlačila bovden 
a třetí pak potahovala z výstupu rámu ven naváděcí lan-
ko či trubičku, prostě jako výměna vnitřního vedení, 
jen ještě o kousek složitější.

Výsledek ale stojí za to, protože jestli jste dosud tr-
pěli tvrdými kovovými zvuky rachotícího bovdenu, teď 
maximálně uslyšíte jen tupé tlumené plácnutí, ale spíš 
neuslyšíte vůbec nic, protože pěnovka prostě vymezí 
prostor mezi stěnou rámu a bovdenem, takže ten už 
nemá moc místa, kam by se pohyboval, a sedí si hezky 
zticha na stěně trubky. Jestli tedy chcete mít od rachotu 
kabeláže v rámu klid, nenasazujte si sluchátka od „em-
pétrojky“, ale nasaďte tlumicí návlek od Jagwire.

(už)

Zadní světlo které každý vidí.

A také vypadá elegantně.
Signal | BLS-137 

Toto tenké ale výkonné zadní světlo LED, ti poskytne spoustu 

světla ve všech směrech. Můžeš ho umístit jak se ti zlíbí. Z 

řídítek na sedlovku, vodorovně či svisle tomuto světlu se meze 

nekladou. Velmi snadná montáž díky silikonovému pásku. Taky 

se ti líbí?
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Jagwire uklidňuje

nízká hmotnost, skvělá 
funkčnost nenalezli jsme

Buď Catlike, buď jiný
Tenhle slogan by v celé řadě případů mohl znít jako 

otřepané klišé, ale když jde o přilby Catlike, pla-
tí stoprocentně. Jestli existují nějaké přilby, které jsou 
svým designem čitelné už na první pohled, pak je to 
právě Catlike. Ten mimochodem změnil majitele, ale 
svůj typický design s „vejcovitými“ ventilačními otvory, 
některými připodobňovaný k jahodě, si zachoval. 

Stálicí v nabídce je bezesporu model Whisper, jejž 

jsme ve verzi Whisper Evo otestovali, 
a podle výkonu v teplém počasí je to 
ten starý dobrý Catlike, jak jej zná-
me. Na pohled štíhlejší střih, vzadu 
vysoký, vpředu posazený nízko na če-
lo a mezi tím nespočet ventilačních 
otvorů narovnaných nad sebe tak, 
že skrz ně vidíte vnitřkem přilby až 
na zadní výduchy. In-mold provedení 
bez spodní skořepiny by přitom mělo 
ukrývat vnitřní nylonovou síť, zajišťu-
jící kompaktnost přilby v případě ná-
razu. I samotná konstrukce přilby by 
měla být schopna absorbovat energii 
nárazů ve více směrech, každopádně 
i přes příjemnou hmotnost a nadstandardní ventilaci je 
na přilbě dostatek materiálu. Krásně je to vidět zevnitř, 
kde je více materiálu na čele a na spáncích, kdežto 
přes temeno vedou mezi ventilačními otvory hluboké 
kanály oddělené žebry materiálu. Vzduch tudy proudí 
s takovou razancí, že vám to při rychlejší jízdě připadá, 
jako byste na hlavě snad ani přilbu neměli, případně 
měli jen nějakou čelenku, jednodílnou vnitřní výstelku 
prostě ani necítíte.

Whisper Evo jistí k hlavě plastová čelenka ve dvou 
třetinách obvodu, upevněná do těla přilby plastovým 

čepem jak před spánky, tak za nimi. Právě na spáncích 
jsou na čelence posuvné plastové dílce s výstelkou, 
rozkládající tlak v těchto místech, a vzadu pak tohle 
„čtyřbodové“ zajištění ovládá regulační kolečko, po je-
hož stranách jsou měkčené dosedací plastové rámečky. 
Čelenka je lehce ohebná, vzadu lze prostrčit culík, ale 
vertikální regulaci nemá. Kolečko lze nicméně skvěle 
ovládat i v dlouhoprstých rukavicích, a co se týká usa-

zení na hlavě, i přes pocitově nadměr-
nou výšku je přilba krásně hluboká. 
Dokonce je testovaná velikost MD 
(56–58 cm) schopna zvládnout el-
kovou až ikselkovou hlavu. Větší LG 
(58–61 cm) tak zcela jistě bude paso-
vat i větším hlavám. Na spáncích i na 
čele sedí 262g přilba skvěle, vzadu 
pak o sobě opěrné rámečky téměř 
nedávají vědět. Řemínky mají pod 
ušima dělicí spony s jisticí přezkou, 
takže je nesvírají a díky zadnímu oku 
s posunem řemínků lze vše částečně 
doregulovat, aby přezka pod bradou 
seděla, kde má.

K usazení na hlavě tak nemáme jedinou připomín-
ku, stejně tak k ventilaci, protože ta je opravdu abnor-
mální, kde 28 nasávacích otvorů doplňuje 9 výduchů 
vzadu. Dobře, vzadu by mohl být nějaký refl exní pr-
vek, to lze ale dodatečně zajistit samolepkou. Vpředu 
pak je dvojice otvorů pro montáž štítku, ten ale není 
součástí balení, a otvory jsou zaplněné krytkami. Pokud 
tedy řešíte, že chcete přilbu s naprosto brutální ventilací 
a hodně odlišným designem, Whisper za 2690 korun 
v černém nebo bílém provedení bude jasná volba.

(už)




