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Ročník XXX
Ce na 12 Kč

Pokračování na str. 6–7 

Reportáž z prvního letošního polského etapáku Mouflon Tracks 
jsme uvedli ještě před prázdninami, jenže těsně před nimi se 

konal také závod Beskidy MTB Trophy a na konci července pak 
Sudety MTB Challenge, kde jsme rovněž nemohli chybět. Oba 
tyhle závody byly ovšem díky slunečnému charakteru počasí a su-
chému terénu naprosto odlišné 
od toho, co nabídl propršený 
a blátivý Mouflon. Byly pro 
nás spíše dovolenou než neko-
nečným servisním zápřahem, 
respektive Beskid přinesl řadu 
technických problémů, zatím-
co Challenge byl nižším po-
čtem účastníků i lehčími terény 
opravdovou dovolenkou.

Beskidy 
naposledy v Beskydech

Nadpis zní trochu rozpo-
ruplně, ovšem zatímco loňská 
premiéra v lyžařském, skokan-
ském středisku Szczyrk budila 
u pořadatelů díky spolupráci
s místními zástupci nadšení, le-
tos už bylo kvůli řadě problémů 
vše jinak, a nejspíš se celý závod 
přesune na příští rok do úplně 
jiných kopců. Každopádně tra-
sy v okolí města Bielsko-Biała
rozhodně nebyly jednoduché

techniku bikovou. Už prolog znamenal 
celou řadu problémů, kdy kamenité sjezdy 
odpravily několik brzd uvařením kapaliny, 

takže se hojně odvzdušňovalo, měnily se destičky, dokonce došlo 
na proříznutý plášť a jedna brzda rozhodně nebyla i přes očekává-
ní majitele zavzdušněná, nýbrž setkání s kamenem odnesla hadička 
tažená pod středovým pouzdrem, takže z ní olej vesele prýštil ven.

AUTHOR.CZ

Rám dural 6061 20", komponenty Shimano, 

brzdy Tektro V, hmotnost 8.8 kg/10". 

Ne každý ví, že Totem je jednou z má-
la značek elektrokol, která se montují

u nás, konkrétně v České Třebové a Dolní
Dobrouči, navíc s využitím japonských elek-
tromotorů Vinka. Testovaný devětadvacítko-
vý Maurice je typickým zástupcem sportov-
ně rekreačních e-biků střední třídy, kde klid-
ný projev motoru a vysoká kapacita baterie
nabídnou komfortní a dlouhou jízdu všem, 
kdo nevyžadují agresivní výkon, ale chtějí
plynulou a nehlučnou podporu motoru.

S dostatkem stability
Hliníkový rám svým provedením s ma-

sivnější spodní trubkou ideálně ladí k optic-
ky rozměrnějšímu motoru a jak horní trub-

ka, tak zadní stavba nejsou svojí profi lací 
v nějakém rozměrovém kontrastu. Přiznané 
masivní svary opticky nijak neruší, napoje-
ní šasi je pak příkladně čisté, bez nějakých 
přesahů a současně by průchodnost řetě-
zových vzpěr zvládla i širší obutí, než jsou 

sériové „dva jedničky“. Díky standardním 
patkám na rychloupínák a absenci nějakých 
vnějších profi lací zde ale není patrná žádná 
hrozba kontaktu paty se zadní stavbou při 
použití nášlapných pedálů.

Pokračování na str. 10 

Totem Maurice Pro
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Totem Maurice Pro

Závity pro montáž blatníků či nosiče zad-
ní stavbě nechybí, nicméně přední trojúhel-
ník je pro montáž košíku na bidon postrá-
dá, což řeší adaptér na suchý zip, fungující 
naprosto spolehlivě, ale je to detail, jenž by 
zasloužil standardní řešení. Vnitřní vedení 
kabeláže je samozřejmostí a zespodu vkláda-
ná baterie je pak jištěna pouze zámkem s klí-
čem bez nějaké další vnější pojistky. Baterie 
masivním spodním krytem lícuje s rámem 
čistě a za jízdy nevydávala ani v terénu něja-
ké nepříjemné zvuky, takže v tomto případě 
zcela bez připomínek. Geometrie rámu je 
jakousi klasikou mezi podobně koncipova-
nými e-biky, tedy výrazně delší zadní stavba 
a v tomto případě i lehce delší přední troj-
úhelník, doplněné točivějším úhlem vidlice 
a nízko posazeným těžištěm.

Stabilita zde hraje prim, ale současně 
neutrpěla ovladatelnost a obratnost, kte-
rá je i v nižší rychlosti docela příjemná. 
Testovaná devatenáctka je pak délkou 
vhodná i na jezdce vyššího než 190 centi-
metrů, nicméně to lehce omezuje kratší 
provedení sedlovky, která je vhodná pro 
uživatele s maximálně 180 centimetry. Tady 
bychom určitě měnili daný komponent 
za delší, tedy pokud nehodlá jezdec rovnou 
sáhnout po větší nabízené jednadvacítkové 
velikosti.

Posed je s ohledem na příjemnou výšku 
řídítek a delší geometrii lehce sportovní 
a zároveň dostatečně komfortní, nicmé-
ně nečekejte styl „nedělního výletníka“ se 
vzpřímenou hlavou. Komfortní gripy s vel-
kou opěrnou plochou pro dlaň jsou poho-

dlné, ale na nějaké velké manévry zápěstím 
ve sjezdech nejsou zrovna stavěné. Prostě 
pohodlí především, totéž platí také pro sedlo 
a vlastně i celý projev kola. Jezdec šlape leh-
ce před sebe, přední partie nabídne v nižší 
rychlosti docela příjemně točivé schopnosti, 
zadek naopak vše zklidňuje. 
Přesto se ale lze protáhnout 
téměř všude a kolo poslouchá 
na slovo. Jakmile se jízda tro-
chu zrychlí, přichází ke slo-
vu nízko posazené těžiště 
a dlouhá zadní stavba, takže 
předek jako by najednou pár 
stupňů hlavového úhlu ubral 
a převládne stabilita. Kolo se 
ochotně sklápí do zatáček 
a plynule přechází z jedné 
do druhé, aniž by protesto-
valo. V tomto ohledu se geo-
metrie povedla, rozhodně 
nevyškolí nezkušeného uživatele nějakou 
nezbedností. Nižší těžiště pak sice vyžaduje 
určitou obezřetnost při průjezdu rozbitým 
terénem, kde hrozí kontakt pedálu s vy-
stouplými kameny, ale to nebude parket, 
kde by se Maurice pohyboval příliš často. 
Ve sjezdech a na rovině tak jízdní projev 
a ovládání rozhodně nadchne i začátečníka. 
Citlivý projev přední vidlice rovněž nabídne 
dostatek komfortu, ovšem pružina je svojí 
tvrdostí vhodná maximálně pro stokilového 
uživatele, což s ohledem na řadu e-bikerů 
může být i značně podlimitní, takže nejspíš 
přijde ke slovu její výměna za tužší. Běžný 
uživatel ale schopnost vidlice vyzobat i nej-
menší nerovnosti ocení a na asfaltu nejspíš 

využije možnost dálkového lockoutu z řídí-
tek. Ve stoupáních pak určitě, a tady dlouhá 
zadní stavba rozhodně nedovolí přednímu 
kolu opustit pevnou zem, takže kolo zvlád-
ne i strmější výzvy, kam jej výkon moto-
ru a převody pustí. Devítková kazeta zde 

v kombinaci s větším převod-
níkem optimálním pro jízdu 
po rovině totiž není svojí 
největší dvaatřicítkou tím 
nejvhodnějším nástrojem pro 
strmé výjezdy, ale zase jsme 
u směřování kola mimo nej-
náročnější terény, takže je vše 
v naprostém pořádku. Řazení 
a brzdy pak fungují spolehli-
vě, takže tady nemáme žád-
nou výtku. 

Vinka a software
Motor Vinka si schválně 

necháváme i s jeho projevem do samostatné-
ho odstavce, protože tenhle pohon s 80Nm 
točivým momentem má příjemně hladký 
nástup, není zbytečně hlučný ani v maxi-
málních otáčkách, a i kdybychom s ohledem 
na hodnotu krouťáku čekali nějaké ostřejší 
projevy, je přesně takový, jako jsou domi-
nantní vlastnosti kola. Bude ideálním par-
ťákem pro začátečníka nevyžadujícího ostrý 
nástup a plný ostrý výkon jak odspodu, tak 
v maximálních otáčkách. Naopak je velice 
čitelný, na rozjezdu necuká na pedálech, ale 
potřebuje zhruba šestinu otáčky klik do prv-
ního silnějšího záběru a při překročení po-
volené pětadvacítky není znát téměř žádné 
cuknutí. Aktivace pohonu se provádí tla-

čítkem na displeji v dosahu levé ruky, takže 
nebylo nutné předem zapínat baterii. Ta má 
samozřejmě z vnějšku spínač s pěti stupni 
kontroly kapacity, a totéž je pak na symbolu 
baterie na displeji. Ten je přehledně rozdě-
len do šesti sekcí, kdy vlevo nahoře je údaj 
o okamžité wattové podpoře pohonu, vedle 
pak okamžitá rychlost a vpravo symbol ba-
terie s pěticí dílků. Dole jsou přepínatelné
údaje o době jízdy, celkovém nájezdu a rych-
lostech, uprostřed zvolený stupeň podpory
(Off , Eco, Tour, Boost, Auto) a vpravo pak 
smazatelný úsekový nájezd. Asistent chůze
se aktivuje krátkým stiskem tlačítka On/
Off  a následně přidržením tlačítka minus.
Na slunci trpí údaje na displeji trochu odles-
ky, naopak po nájezdu do lesa a do stínu se 
zapne podsvícení a displej je krásně čitelný.

První kilometry samozřejmě proběhl 
test s vypnutým pohonem a tady musíme 
vyzdvihnout ochotu kola jet lehce i bez asi-
stence. Motor neklade odpor a pro šlapání 
je příjemný i Q-faktor klik, tedy optimální 
rozchod pedálů, aniž by zde bylo nutné po-
užít kliky zkosené směrem k rámu. Vše je 

naprosto přirozené, totéž pak platí pro jízdu 
v nejslabším Eco režimu, kde se na displeji 
objevuje opravdu jen slabší wattáž a motor 
pomáhá spíše v kopci, než aby podpořil 
na rovině. Tour už je ale o něčem jiném, tady 
je asistence motoru znatelnější a v podstatě 
dostatečná pro celodenní jízdu ve středně 
kopcovitém terénu, kdy jezdec upřednostní 

delší dojezd před výraznější asistencí mo-
toru. Co ale překvapí, je hodnota wattové 
podpory při přepnutí na Boost, který už je 
samozřejmě o rozmazlování jezdce a zdolá-
vání delších výjezdů bez nějaké větší náma-
hy. Boost ovšem maká naplno jak do výjez-
dů, tak na rovině a energií nešetří, takže jsme 
nakonec drtivou většinu testu absolvovali 
v režimu Auto, který umí kombinovat Boost 
a slabší stupně asistence. Wattové hodnoty 
to krásně zobrazily, kde do náročných vý-
jezdů nebyl v podstatě mezi Auto a Boost 
režimem wattový rozdíl v maximální pod-
poře. Tady motor makal naplno v podstatě 
shodně, ale znatelný byl rozdíl na rovině 
nebo při slabších rozjezdech. Boost v tomto 
případě „ždímá“ baterii stále naplno a krmí 
pohon dostatkem šťávy pro razantní pomoc 
až do maximálky, kdežto Auto umí na ro-
vině jen lehce popostrkovat a při rozjezdu 
rovněž nabídnout sofi stikovanější přípomoc 
bez ostřejšího nakopnutí. Auto je za nás 
v podstatě optimální volba a tenhle režim 
lze jednoduše přirovnat k „boscháckému“ 
E-MTB režimu, snad jen s nižším výkonem 

na rovině při jízdě s menším přítla-
kem na pedál. Spotřeba energie při-
tom byla pod metrákovým jezdcem 
více než rozumná a první patnáctka 
kilometrů na Auto s dvěma tříkilo-
metrovými výjezdy ubrala jen jeden 
z pěti dílků baterie. Další pak mizely 
postupně a celkových čtyřiapade-
sát kilometrů v celkem kopcovitém 
profi lu nakonec znamenalo docela 
slušný nájezd. Na Eco to tak bude 
mnohem víc a méně kopců na Auto 

rovněž dovolí strávit v sedle delší dobu. 
Maurice tak ve fi nále prokázal příjemné 

jízdní vlastnosti jak v lehkosti jízdního pro-
jevu, tak v ovládání a také sofi stikovanosti 
svého pohonu. Pokud nebudete mít přehna-
ná terénní očekávání, ale chcete spíše spo-
lečníka pro celý den v sedle, rozhodně není 
špatnou volbou. 

Technické specifikace

Rám: Al
Vidlice: SR Suntour XCM RL, 100 mm
Kliky: Totem, 38 z.
Brzdy: Shimano MT200, 180 mm
Řazení: Shimano Altus, 1×9
Přehazovačka: Shimano Altus
Náboje: JoyTech, QR
Ráfky: Totem
Pláště: CST All Terrains, 29×2,1"
Kazeta: Shimano Altus, 11– 32
Sedlo: Totem
Sedlovka: Totem
Řídítka: Totem
Představec: Totem
Motor: Vinka, 80 Nm
Displej: Vinka DS23
terie: Samsung, 720 Wh
Hmotnost: 24,8 kg
Cena: 59 990 Kč
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pohonu
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Dokončení ze str. 1 




