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Pozvání k návštěvě nikoliv naší redakce nebo nějakých zajíma-
vých prostor spojených s cyklistikou, ale pozvání dovnitř, do rá-

mu, do útrob skrývajících lanka, bovdeny, hadice. Ne pozvánka 
k návštěvě „vnitřního vesmíru“, ale téma snažící se vtáhnout vás 
do problematiky vnitřního vedení kabeláže. Tu, kterou řada z nás 

považuje za „jenom“ kabeláž, ale přitom je pro funkčnost řazení či 
bezproblémové servisování zásadní. Tohle téma by mělo být volným 
doplněním testu magnetické sady pro instalaci kabeláže i popisu 
postupu v rubrice Hobbybastler. Snad logicky nastíní to, proč občas 
stojí výměna lanka a seřízení řazení v servisu tolik, kolik stojí.

Kabeláž umí hezky potrápit, a kdo chce mít klid, sáhne po bez-
drátovém řazení AXS a vybere si kolo nejlépe s vnějším vedením 
hadice zadní brzdy. Proč? Protože pak se nemusí v případě servisu 
trápit s tím, jak a kudy táhnout bovden, hadici nebo čím to ce-
lé vylepšit. Přátelé, opravdu nestačí jen vyměnit lanko za nové, to 
chod řazení nezlepší, zásadní je čistý a kvalitní bovden s funkční, 
neucpanou vnitřní trubičkou. Každý výrobce rámů ale přistupuje 
k bovdenu trochu jinak, a zatímco jeden jej vede skrz celý rám až 
k přehazovačce v jednom kuse, jiný jej rozdělí na dva nebo tři dí-
ly. Historicky byla kabeláž řešena nejčastěji jedním kusem bovde-
nu od řadicí páčky (míněno MTB s řazením na řídítkách, silničky 
s páčkou na spodní trubce měly jen jeden kus bovdenu) k první 
opěrce na spodní nebo horní trubce. Následoval plastový smyk 
pro holé lanko na středovém pouzdru, a pak druhý díl bovdenu 
od opěrky na řetězové vzpěře k přehazovačce. U horního vedení la-
nek byl většinou třetí díl mezi horní trubkou a sedlovou vzpěrou, 
pak vedl poslední kus bovdenu od spodní čtvrtiny sedlové vzpěry 
k přehazovačce. Brzdové hadice se tenkrát neřešily, a když už, tak sa-
mozřejmě vedly vnějškem rámu, stejně jako brzdové bovdeny a lan-
ka. Poté přišlo asi nejpraktičtější řešení pro servis a životnost, tedy 
nepřerušené vnější vedení kabeláže, kdy bovden byl tažen v jednom 
kuse, a tudíž měl pouze dva vstupy, kudy se dovnitř mohla dostat 
voda a nečistoty. Naprosto jednoduché a ideální řešení, jenže ten 
design, ten bylo třeba časem nějak vylepšit.

Ukrýt postupně vše dovnitř rámu ale není tak nová myšlenka, 
jak by se zdálo, protože už devadesátá léta tohle znají třeba od le-
gendární značky Klein (mileniálové bez znalostí pak mohou do-
hledat v historických pramenech a jen žasnout nad dokonalostí). 
Současnost je výrazně komplikovanější, ale zároveň i jednodušší, 
záleží na úhlu pohledu. Jednak máme karbonové rámy, kde pro 
konstruktéry není problém vymyslet si v případě kabeláže téměř 
cokoliv, a vnitřní naváděcí tunely pro naprosto snadné tažení nepře-
rušeného bovdenu jsou toho důkazem.

Pojďte dál!

Závodní geny
Test tohoto devětadvacítkového hard-

tailu sice přišel asi půl roku po prověrce 
jeho dražšího karbonového sourozence 
Sonora, ale na přibližně stejné trase ukázalo 
Colorado 401 s jen lehce odlišnou geomet-
rií v podstatě podobný projev. Tuhost rámu 
a celkový výkon jsou v přímém srovnání 
zhruba o deset až dvacet procent slabší, 
ale s ohledem na cenu a kompletní osaze-
ní sadou XT a vid li cí Fox pak Colorado 
získává body navíc za poměr cena/výkon. 
Hliníkový základ tak i v rekreačně-závod-
ním segmentu potvrzuje, že ne vždy musí 
být karbon jednoznačnou volbou.

Rám s pro značku charakteristickým 
provedením partie kolem hlavové trub-
ky sází na trojitě zeslabovanou hliníko-
vou slitinu řady 6061, boostové rozměry 
zadní osy a geometrii přiklánějící se spíše 

k osvědčené klasice než dlouhé stabilní 
moderně. Kónická hlavová trubka přechází 
přiznanou housenkou svaru do profi lované 
spodní i horní trubky, kdy horní směrem 
dozadu výrazně ubírá na objemu, zatímco 
spodní se zplošťuje pro co nejvyšší tuhost 
při šlapání. Středové pouzdro na lisovaná 
ložiska je standard, naopak zajímavě vypa-
dá profi lace řetězových vzpěr s výrazným 
vnějším i vnitřním zeštíhlením v místě 
průchodu převodníku. K tomuto místu 
směřoval během jízdy pohled asi nejčastěji, 
protože jsme čekali, že bude pro celkovou 
tuhost rámu při šlapání zásadním ome-
zením. Nebylo, a i přes esovité prohnutí 
řetězových a sedlových vzpěr nebo zmíně-
né zeštíhlení horní trubky těsně před tou 
sedlovou byla tuhost testované dvacítky 
výborná.

Pokračování na str. 8 

Pokračování na str. 4 

R obustní elektrokolo pro využití ve
městě se schopností pohybovat se jis-

tě i v terénu, navíc s nákladem. To je nový 
Giant Stormguard E+ se specifickou kon-
strukcí rámu, řemenovým pohonem a zací-
lením na komfort.

Hliníkový rám sází na tradiční slitinu
ALUXX SL a pro lepší ovladatelnost 27,5" 
kola. Přední i zadní zdvih je 100 milimetrů, 
ovšem provedení zadní kyvky s ramínkem 
přepákování na tlumič vůbec nevypadá zle. 
Trochu to navozuje dojem dnes již historic-
kých fullů Cannondale, ale vše je poplatné 
nutnosti zakomponovat nosič, nabídnout 
výrazný sloping a prostor pro bidon ne-
bo přídavnou baterii. Když už zmiňujeme 
nosič, ten sedí přímo na sedlové trubce, 
takže se zadní stavba pohybuje volně a ná-
klad je tudíž součástí odpružené hmoty. 
Maximální zatížení nosiče je přitom dvacet 
kilogramů, což není málo. Rám spoléhá 
na pevné osy současných boostových stan-

dardů a hodně zajímavé je provedení řeme-
nového pohonu Gates Carbon Drive DX 
s napínací kladkou za motorem. Vzadu pra-
cuje pětirychlostní náboj Shimano Nexus, 
ovládaný otočným řazením.

Pohon zajišťuje pro Giant tradičně 
Yamaha ve vlastní úpravě SyncDrive Pro 2, 
tedy nejmodernější varianta, jakou Giant 
používá. Hmotnost motoru je 2,7 kilogra-

Pokračování na str. 5 

mu, krouťák 85 Nm a podpora až 400 %. 
Pětici režimů doplňuje ještě automatika 
Smart Assist, takže se jezdec nemusí starat 
o to, zda zvolil správný výkon. V představci 
je integrovaný displej RideDash Evo, tak-
že je docela dobře chráněn, ovšem ovládací 
jednotka RideControl Ergo 2 v dosahu le-
vé ruky je trochu příliš vystrčená směrem 
k jezdci. Sice bude dobře v dosahu, ale je 
docela slušně na ráně proti kolenu, tak snad 
ji nikdo neukopne.

Rám triple butted chromoly REYNOLDS, vidlice 
AUTHOR karbon 1.5" tapered, SHIMANO GRX 
(2×11), hydraulické brzdy SHIMANO GRX, 
zapletená kola MAVIC Allroad Disc CL UST, 
hmotnost 10,2 kg/54 cm.

AUTHOR.CZ

Giant jede v SUVGiant jede v SUV

Stevens Colorado

Dát u závodního hardtailu přednost karbonu, nebo hliníku? 
Dilema zohledňující kromě základních vlastností materiálu 
nakonec spíše poměr ceny a osazení, kdy hliník přece jen 
svojí příznivější cenou vítězí. Jenže kvalitní hliníkový rám 
rozhodně nemusí být ani pro ostré nasazení méně rychlý, 
tuhý či pohodlný, což testovaný Stevens jasně prokázal.

Už i značka Giant 
vstoupila do e-bikové
kategorie SUV a není 
divu, jelikož nabídka 
jejich elektrokol 
do terénu je už 
poměrně ucelená 
a SUV začíná 
celosvětově nabírat 
na popularitě.
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Zajímavé jsou zadní patky, které z vnějš-
ku nesou plastické logo značky a zevnitř 
pak výduť pro celkové odlehčení. Pozice 
brzdového třmenu je sice ještě klasicky 
na horní straně, ovšem s jednou zpevňující 
vzpěrou navíc, takže se žádné vibrace pod 
sedlem nebo kroucení zadní stavby při os-
trém dobržďování nekonaly. Řadicí bovden 
sice vstupuje za hlavou do spodní trubky, 
ale po řetězové vzpěře už se táhne vnějškem, 
hadice zadní brzdy pak rovněž opouští 
útroby horní trubky před sedlovou vzpě-
rou, takže je to takový lehký kompromis. 
Spojovací můstek sedlových vzpěr nechybí, 
zato u těch řetězových bychom jej hledali 
marně. Zadní stavba tak poskytla plášti do-
statek místa a bez obav by se dala nazout 
i aktuálně stále častěji používaná šíře 2,4 
palce.

Přejděme ale už raději do sedla, protože 
tam se naplno ukázalo, co se v tomhle biku 
skrývá za potenciál. Sedlo s výrazným pro-
hnutím si vyžádalo naladění špičky trochu 
výš a pozice jezdce v něm byla maximálně 
jistá, aby ve výjezdech nebyl problém za-
přít se o zadní partii nebo pobýt si chvilku 
na špičce. Hodně záleží na pozici řídítek 
a představce, protože výrobce nechává do-
statek podložek pod představcem, a spolu 
s prohnutými řídítky je v základu posed 
poměrně komfortní a spíše maratonský až 
lehce trailový. Na závodní nasazení tak ur-
čitě představec dostane opačný sklon a pod-
ložky poputují nad něj nebo díky pilce úpl-
ně pryč. Tedy pokud to jezdec bude myslet 

vážně s maximálním výkonem spíše do vý-
jezdů, kde mělo kolo přece jen tendenci sta-
vět se občas na zadní. Ve sjezdech je naopak 
tahle pozice o maximu zábavy a jistějším 
ovládání, nicméně pokud to chcete v za-
táčce sklápět agresivněji v závodním stylu, 
poputují řídítka i tak trochu níž. Colorado 
je ale bezesporu kolem, které okamžitě 
padne do ruky a nevyžaduje nějaké dlou-
hé vzájemné poznávání. Obratnost je mu 
zcela vlastní, takže poslouchá každý povel 
do řídítek, ale čím nadchne, je akcelerace. 
Živost v zatáčení je v úžasné souhře s ocho-
tou kdykoliv přidat a lehce zvýšit rychlost. 

Lehký jízdní projev je hodně podobný kar-
bonovému sourozenci a jen těch pár pro-
cent torzní tuhosti ve prospěch karbonu je 
zde dělítkem mezi „starým“ a moderním 
materiálem. Přitom ani test na nejlehčí 
převod nebo silový záběr ze sedla neodha-
lily nějaké snahy rámu poddávat se v mís-
tě zeslabení u převodníku. Nemůžeme ale 
napsat, že by rám byl extra tuhý. Umí spíše 
skvěle kombinovat tuhost pro záběr s cel-
kovou mírou komfortu a schopností pohl-
covat rázy. Štíhlá sedlovka, pohodlné pláště 
a prohnutí zadní stavby přináší v celkovém 
součtu příjemné vlastnosti i při přejezdu 
kořenových pasáží v sedle.

Výše zmíněná obratnost je pak v celko-
vém projevu dominantní, protože Colorado 
rozhodně není stabilní rychlý tank se 
schopností všechno přejet bez mrknutí oka. 
Cítí každou nástrahu terénu, vycítí každý 
povel do řídítek a nabídne chirurgicky přes-
né ovládání, ovšem s požadavkem na lehce 
zkušenou ruku svého jezdce. Okamžité 
zatočení, nadhození obou kol do vzduchu 
a blesková změna jízdní stopy, tohle převa-
žuje, nikoliv nějaké klidné vedení směru. 
Přesto ale není kolo díky nízkému těžišti 

tak jankovité a neposlušné, jak by se zdá-
lo, prostě dovolí jezdci, cokoliv si zamane. 
Ve vzduchu umí skvěle manévrovat, nepro-
testuje při přeskoku klády, a když už chce-
te odskočit nějakou hranu, překvapivě to 
zvládne i s razantnějším přitažením řídítek 
s předkem ve vzduchu. Vyšší rych-
lost si samozřejmě žádá pevnější 
vedení řídítek, a třeba ty nejnároč-
nější sjezdové pasáže na „svěťáku“ 
by už asi byly nad jeho schop-
nosti, tam by trochu víc stability 
prospělo. Takhle je ale v celkovém 
projevu zábavným a hravým kolem 
prahnoucím po pořádných výko-
nech, kde pouze ostřejší stoupání 
vyžadují přesun těžiště víc dopředu 
nebo zmíněnou úpravu výšky řídí-
tek směrem dolů. I když má rám 
delší zadní stavbu a celková tuhost 
spolu s blokací vidlice z řídítek vy-

bízí k překonávání limitů směrem vzhůru, 
univerzální hravá geometrie si zde vyžáda-
la určitý kompromis. Záleží tedy, čemu dá 
jezdec přednost, zda Colorado doladí spíše 
pro výkony do výjezdů, nebo mu jen lehce 

„přistřihne“ křídla obratnosti a využije i na-
dále jeho živý projev.

Téměř čisté XT
Maximálním výkonům nahrává i celkové 

osazení a začít můžeme vidlicí, která přes-
tože nese dodatek Rhythm, nabídne ma-
ximum citlivosti vůči jemným rázům a při 
ostřejších dopadech slušně odolávala prů-
razu na dno zdvihu. Ve výjezdech ze sedla 

pak dobře přístupná páčka lockoutu zajistila 
pevný projev, samozřejmě s ochranou pro-
ti nečekanému rázu, takže díra nebo větší 
kořen dokázaly ventil otevřít a pohltit tak 
náraz. Trochu bytelnější 34mm verze by sice 
pro těžšího jezdce a závodní nasazení na-

bídla razantnější torzní tuhost, ale 
jsme stále u kola s cenovkou pod 
šedesát tisíc, takže bez připomínek. 
Hodně příjemně překvapí téměř 
kompletní osazení XT, kdy nejen 
přehazovačka, ale i řadicí páčka 
se schopností odřadit dolů naráz 
o dva pastorky splní závodní náro-
ky. Převodník má ale jen 32 zubů, 
takže s ohledem na naturel kola byl 
vzadu dost často zařazen nejmenší
pastorek s deseti zuby, a nutnost
výměny za větší převodník je tudíž 
asi jediná připomínka, kterou k to-
muto kolu máme. Kazeta je sice

z řady SLX, ale řazení šlapalo skvěle a jemný 
cvrkot volnoběhu náboje XT s vlastním ře-
šením rohatkového záběru zní opravdu libě. 
Vpředu je rovněž náboj XT a stejné logo 
mají i brzdy. Jejich výkon je skvěle dávkova-

telný, přesný a s předním 180mm 
kotoučem hodně schopný i pod 
těžkým jezdcem. K osazení tedy 
nemáme, až na převodník, výtky 
a volba univerzálních plášťů jen 
dokresluje celkové schopnosti kola 
na rychlých, ale i trochu techničtěj-
ších tratích. 

Komponenty tak rozhodně ne-
budou to, co by jezdce nějak ome-
zovalo, a s ohledem na výše zmíně-
né schopnosti rámu už to bude jen 
na něm, jak doladí posed a využije 
kolo pro daný styl jízdy. Testovaná 
dvacítka optimálně sedne i 190cm 
jezdci, navíc délka sedlové trubky 

je víc než 500 milimetrů, takže je to spíš 
20,5" rám s ideálně dlouhou horní trubkou 
a současně skvělou točivostí.

Jistě, Colorado není trailbike, ale patří 
mezi jedny z nejzábavnějších XC modelů, 
které jsme jezdili. Když dostane řídítka 
o něco níž, nabídne k té zábavě ještě trochu 
víc výkonu ve stoupáních a bude to oprav-
du slušná kombinace pro hravé závodní
okruhy nebo maraton. 

Technické specifikace

Rám: Al 6061 T.B.
Vidlice: Fox F32 Rhythm, 100 mm
Kliky: Shimano Deore XT, 32 z.
Brzdy: Shimano Deore XT, 180/160 mm
Řazení: Shimano Deore XT, 1×12
Přehazovačka: Shimano Deore XT
Náboje: Shimano Deore XT, Boost
Ráfky: Sun Ringlé Helix 27 SL
Pláště:  Schwalbe Racing Ray, 57-622

Schwalbe Racing Ralph, 57-622
Kazeta: Shimano SLX, 10–51
Sedlo: Oxygen Havoc
Sedlovka: Oxygen Scorpo
Řídítka: Oxygen Scorpo, 740 mm
Představec: Oxygen Scorpo, 80 mm
Hmotnost: 11,95 kg
Cena: 56 690 Kč
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Dokončení ze str. 1 




