
středem, kde mohou dostát nejhorší úho-
ny, seknutí o šutr nebo kořeny.

Předchozí fakta jsou (téměř) daná, nad-
hodnotu v podobě emoce dodá až jízda. 
Tak zaprvé: Hliník na rámu není vzhledem 
k  určení žádným nedostatkem, prostě  
alter nací karbonu, rozdíly v ceně ovlivňu-
je výbava. Jeho geometrie pocitově odpo-

vídá taktéž kompromisu, což je zde jedno-
značně pozitivní. Jednoduše: Sedíte poho-
dlně, ale můžete za to vzít. Anebo na opak: 
I když přiložíte pod kotel, nemusíte se 
kroutit nebo natahovat.

Do kopce zabere, ale veškeré paramet-
ry kola stojí daleko za těmi lidskými – no-
hama a plícemi, takže netřeba příliš plýt-

NAŠE TESTY    STEVENS JURA

Hamburská značka se prezentuje 
nejviditelněji v cyklokrosu – od-
tud to spojení s van der Poelem, 

který už teď přestoupil ke Canyonu – ale 
obstojí zdatně i v horských kolech nebo na 
silnici. Oproti dalším německým brandům 
(Canyon, Ghost, vlastně i Cube atd.) vypadá 
na první pohled možná nenápadně, o to víc 
pak oceníte neokázalou a poctivou spoleh-
livost. Tedy fortelnou kvalitu.

Model Jura je představitelem nejširšího 
„českého“ bikového proudu. Univerzální-
ho kvalitního kola, které poslouží vždy na 
vysoké úrovni – při přesunech a výletech, 
ale i závodech, zejména maratonských 
všeho druhu nebo občasném (při)sjezdo-
vání. A to pořád platí a funguje, ač už se 
komunita drobí do stále více vyhraněněj-
ších stylů ježdění (bike touring, požitkář-
ské enduro, gramařská chrtírna, trendy 
gravelizace, …). 

Rám využívá střízlivého zavlnění, dopl-
ňují ho dva trojúhelníky, na nichž je upev-
něný tlumič, jehož funkci „dohoupává“ 
šest čepů. Proto se cítíte komfortně, ne 
rozměkle, i při zavření předního i zadního 
tlumení „natvrdo“.

V (patrné) nutnosti cenové dostup-
nosti se tu potkává několik prvků jako-

by z odlišných tříd. Až závoďácká zaple-
tená kola DT Swiss Mountain Classic s vý-
bornými pláštěmi Schwalbe Nobby Nic 
Evolution o kus dál ve výbavě doplňu-

je aktuál ně téměř „turisticky“ vnímaný 
dvojtác. 

Při až nadstandardní fajnovosti v podo-
bě teleskopické sedlovky se pak rozmazle-
ně nechce zavírat a otvírat odpružení šát-
ráním rukou po tlumiči nebo noze vidlice.

Dva příjemné detaily – šroubky do 
zadní stavby přichycená krytka pod ře-

tězem i drobnou svorku držící dva kabely 
pod řídítky – pak naruší jinak rámem ve-
dená kabeláž, jejíž tři šlahouny se obje-
ví zrovna v nejexponovanějším místě pod 

Stevens 2019 Jura 29 Dusty
Cena 59 790 Kč

Váha 13, 8 kg (velikost 18")

Rám Aluminium SL 7005 DB 

Vidlice Fox 32 Float Rhythm 120 mm

Odpružení Fox Float DPS Performance 120 mm

Hlavové 
složení Stevens MTB Taper 1 1/8" až 1 ½"

Kliky Shimano FC-MT600-B2

Řazení 2×11 (11-42)

Přesmykač Shimano SLX

Přehazovačka Shimano Deore XT Shadow+

Kazeta Shimano SLX

Brzdy Shimano BR-M6000 hydraulické, ko-
touče 180/180 mm, páky BL-M6000

Řídítka Oxygen Scorpo 760 mm

Představec Oxygen Scorpo, úhel 5 stupňů

Sedlo Oxygen Roccia

Sedlovka Kind Shock LEV-Si 100 až 150 mm

Kola DT Swiss Mountain Classic zapletená

Pneumatiky Schwalbe Nobby Nic Evolution 29 × 2,35"

 komplexní všestrannost!
  prvky výbavy jako třeba 
teleskopická sedlovka

  drobné detaily, například krytka 
zadní stavby
  vytažení kabeláže z rámu na spodku pod středem

vat místem k popisu. Když vyšlápne-
te a vydýchnete, začnete ho už víc vní-
mat, aby na rovině drželo a nehoupalo se 
a přenos síly jezdce byl co nejefektivnější. 
I tady jsme v normě, ne v kategorii raket. 
A sjezd? Na flowie trailech chvíli trvá vzá-
jemné sladění, v drsnějších pasážích a ná-
ročnějším terénu stoupá rychlost sepě-
tí. Celkové hodnocení: Velmi, ale skutečně 
velmi dobrá!

Drobné postesknutí, možná jen osobní-
ho vkusu. Šedý lak s oranžovým a černým 
oživením mě nudí a omlouvám ho jen teu-
tonskou strohostí. Ale možná jde o trend, 
neboť dosud mně povětšinou designo-
vě velice příjemný, francouzsky šikózní La-
pierre nabídl Zestyho (viz test předchozí 
strany 54–55) v úplně stejném kabátě!

Jako vždy pro úplnost doplňujeme 
kompletní nabídku modelu. Jura ES, ta-
ky hliník, černý na Deore XT (77 990 Kč), 
Carbon ES černý na Deore XT (103 990 Kč) 
a Carbon SL šedý na XTR a s Factory od-
pružením (145 590 Kč). Cenově i výbavou 
stejně i na menších 27,5" kolech. V Česku 
prodává CykloŠvec a největší zájem je prá-
vě o testovanou konfiguraci. 

„Model Jura je představitelem nejširšího ‚českého‘ 
bikového proudu. Univerzálního kvalitního kola, 
které poslouží vždy na vysoké úrovni. Celkové 
hodnocení: Velmi, ale skutečně velmi dobrá!“
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DNA 
ZNAČKY 

MVDP

Máte-li v těle cokoli z Mathieua van der Poela, nemůžete 
v cyklistice neobstát, co – spíš nevynikat! Tak to má 
maratonský full Stevens Jura letošní verze. I v té nejnižší 
hliníkové konfiguraci.

  Text: Tomáš Nohejl
Foto: Michal Beránek

Nenápadná poctivá 
služba.  
To je výstižná 
charakteristika tohoto 
stroje.

Kabeláž spodem.  
Tohle klubko hadů vypadá nebezpečně, zvlášť 
pro majitele. Ale Jura není jediný, kdo ho má.

Krytka na spodní stavbě.  
Stačí přichytit dvěma šroubky a hnedle to 
vypadá/drží jinak.

Hýbe se, podívejte.  
Teleskopická sedlovka v akci, tak se dá 
zachytit pohyb optikou fotoaparátu.

Tlumič.  
Fox Float DPS Performance 120 mm pracuje 
citlivě i při zavření.

29"


