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Prostě 
klasik

SÓLO TEST  STEVENS IZOARD PRO DISC

Mlha, že není vidět na tři metry, chlad se vtírá 
pod vrstvy oblečení jako slizký had a není kam 
se před ním schovat. Nohy přesto usilovně buší 
do pedálů s vidinou, že toto utrpení má svůj konec. 
Devatenáctka kilometrů z Briançonu s druhou 
polovinou o průměrném sklonu 8 procent. 
Pojmenovat svůj stroj po mytickém stoupání Izoard, 
na jehož vrcholku jsou instalovány  pamětní desky 
ikon silniční cyklistiky Coppiho a Bobeta, vrcholku, 
který ani letos nebude chybět v itineráři Tour de 
France, to chce opravdovou odvahu. A německý 
Stevens právě k takovým odvážlivcům patří.

Rámový základ stroje Izoard Pro Disc toho 
o svém DNA moc neřekne, musíme se tedy za-
měřit na  jeho profilování. Z  toho lze snadno 
vyčíst, že se konstrukce soustředí na  podporu 
tuhosti patrnou zejména ve spodní části s mo-
hutným středovým pouzdrem. Právě jeho šíře 
byla také odrazovým můstkem pro nastavení 
vstupního rozměru šířky spodní rámové trubky 
trojúhelníkového profilu s vrcholem směřujícím 
k zemi. Tento tvar se pak po cestě jen minimálně 
zužuje až k místům, kde jeho karbonová plete-
nina vstupuje v pakt s kónickou hlavovou partií. 
Však i  u  ní můžeme pozorovat až nestřídmou 
šíři, pro potřeby usazení užšího horního ložiska 
se její průřez zužuje až těsně před tímto místem. 

V kontrastu s tím lze vnímat eleganci zužování horní partie, kdy 
trubka vedoucí k sedlovce postupně ztrácí na masivnosti, až té-
měř dokonale ovine její profil a přejde ve dvojici zploštělých se-
dlových vzpěr. A pokud již padla zmínka o sedlové trubce, ta vy-
užívá nejprve čtyřhranného průřezu, v němž opouští střed, aby 
následně v  polovině dráhy vzala za  vděk klasickým kruhovým 
profilem, ve kterém stoupá až k sedlové objímce. To, že stejného 
karbonového materiálu jako rám využívá i přední vidlice a spo-
lečně s  ním vsázejí na  celokarbonové patky pro pevné 12mm 
osy, není třeba dlouze rozepisovat. Pro úplnost technických spe-
cifik doplňme standard PressFit BB86 pro ložiska středového 
složení, vnitřní vedení bovdenů a přípravu pro kotoučové brzdy 
platformy FlatMount. 

SPOLEHLIVÁ KLASIKA
U  osazení tohoto stroje je patrná myšlenka „hodně muziky 

za dostupnou cenu“, jejímž potvrzením je volba výbavy Shimano 
Ultegra v mechanické podobě. Ta sice neoplývá hmotnostními 
rekordy své sestřičky Dura-Ace, ale je léty osvědčenou sázkou 
na  spolehlivou funkci za  dobrou cenu. Zde výrobce součas-
ně s vizí univerzality využití vsadil na semikompaktní sestavu 
převodníků ve  spolupráci s  kazetou o  bohatém rozsahu 11-32 
zubů. O krocení dravosti kol se zde pak starají hydraulické třme-
ny stejné úrovně v kombinaci s rotory průměru 160 mm. Toliko 
zastoupení Shimana, dalšími logy na kole jsou Fulcrum u zaple-
teného setu a Oxygen Scorpo u většiny statických dílů. Kontakt 
s podkladem je v rukou německého Continentalu. 
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duktů tohoto německého koncernu byly popsány stohy papíru 

-

-
-

jevem brzd. Rotory poslouchaly bez náznaku nevole vůči přáním 
-

ČASY NÁVRATŮ

-
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testerům poměrně vysokou spokojenost. Současně zde zbyla část 
-

naturelu.
   avakniP adE
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STEVENS IZOARD PRO DISC
materiál rámu  Carbon SL Fiber
vidlice  Stevens Full Carbon SL, celokarbonová, kónický sloupek 

zapletená kola  Fulcrum Racing 600 DB, pláště Grand Prix, 25  mm, 
hmotnost kol 1350/1760  
160/160 mm–P/Z), hmotnost plášťů/duší 245/85  g
sada Shimano Ultegra (11 rychlostí, kazeta 11–32 zubů)
kliky  Shimano Ultegra (převodníky 52/36 zubů) 
doplňky  představec Oxygen Scoropo Road (100 mm), řídítka Oxygen 
Scorpo Aero (420 mm), sedlovka Oxygen Scorpo Carbon (27,2 mm), 
sedlo Oxygen Triton (ližiny ocel)
velikosti  500, 520, 540, 560, 580, 600, 620  mm
hmotnost  8,7  kg (velikost 540  mm, bez pedálů)  
cena  Kč

SÓLO TEST  STEVENS IZOARD PRO DISC

AŽ SE JARO ZEPTÁ
-

atakující devět kilogramů sice není vstupenkou mezi vrchařskou 

-
-

kola užili nemálo, není třeba zdůrazňovat. Společníkem nám byla 

lehkosti odvalování proti vrstevnicím. Tento efekt byl ostatně oče -

-

Ani přes tento silný vjem nám však nezůstal utajen přínos rá -

velmi silný cyklista, pro nás, stejně jako většinu ostatních smr -
telníků nabízí dokonalou oporu pro záběr klik Ultegra náležících 

-

hodnocení jízdního projevu Izoarda.
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