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Trasa 270 km s převýšením 5200 m s časovým limitem 34 hodin a krátká verze 
150 km s převýšením 2500 m a s limitem 32 hodin – to je bikový závod Montes ferrei, 
který se jede bez podpory doprovodných týmů v atraktivní krajině Železných hor. 
Letošní ročník startuje už 15. května, takže s přihlášením neváhejte! Učiňte tak na 
stránkách montes-ferrei.webnode.cz.¶ Sušický bike Compotech CDuro opět vystrkuje 

růžky, kromě své nevšední geometrie zaujme především přístupem ke karbonu, který je vrstven robotem, nikoli rukama. ¶
Ze stránek Vela dobře známá ultracyklistka Markéta Peggy Marvanová a dobrodruh Pavel Paloncý vyráží na další výzvu – 
čeká je společný šestitýdenní projekt s parametry 3000 km a 120 000 výškových metrů. Tyto mety začnou pokořovat na 
vybraných alpských stoupáních od 18. dubna. Sledovat je můžete na webu www.koronahimalaje.cz i sociálních sítích.

ZA JÍZDY

SVĚT KOL

DT Swiss inovuje napříč řadami
Je to rok, co DT Swiss představilo zcela přepracované náboje řady 240, a letos 
jich pak udělalo limitovanou edici 1000 kusů v barevném provedení Oil Slick. 
Po vzoru modelu 240 nyní značka kompletně přepracovala i řadu 350. Ta použí-
vá rohatkový systém se 36 zuby (případně 18/54 zubů) nacházející se kvalitou 
někde mezi top modelem EXP a nižším modelem LN (18 zubů) v nábojích 370 – 
tam nahradí západkový systém pomocí kitu.

Trek Session 
znovu a jinak
Legendární sjezdové kolo se dočkalo dalších úprav za 
přispění těch nejpřísnějších kontrolorů z  řad profesio-
nálních závodníků. Nejzásadnější změnou je systém od-
pružení, který nově má hlavní čep mnohem výše, což má 
hned několik výhod nejen pro závodní použití. Zadní kolo 
ustupuje překážce, takže se o ni tolik nezasekne a bike 
nezpomalí, jede rychleji i přes velké překážky. Jediný ne-
duh tohoto řešení, který se týká řetězu, řeší přidaná ozu-
bená kladka v místě čepu. Druhou úpravou je přítomnost 
otočné vložky tlumiče, kterou jde měnit progresivita 
z  20 na 25 %, třetí novinkou pak kompatibilita zadní 
stavby s 27,5“ kolem, ač jsou kola prodávána jako 29“.
A ještě pokračujeme. Začtvrté čekejte jiné číslování ve-
likostí, které se vztahuje na reach, nikoli na délku sed-
lové trubky. Jezdec má tedy 
na výběr mezi kratší a hra-
vější nebo delší a stabilnější 
verzí. Pátou novou věcí je 
dosud jen hliníkové prove-
dení dovolující rychlé úpra-
vy a korekce pro další roky. 
O ochranu se stará masivní 
vyjímatelné oplastování.

Fox 2022
Píše se jaro 2021, řada věcí je vyprodaných a Fox před-
stavuje novinky pro rok 2022. Co se změní? První vlaš-
tovky vylétají. Úprava se dotkne vidlic řady 34 a tlumi-
če Float X a dojde k oživení modelu DHX.
Pokud jste zaznamenali nové kanálky na zadní straně 
vnějších nohou vidlic 36 a 38, pak vězte, že je dosta-
ne i řada 34; taky už může lépe mazat a volně se hý-
bat a prostor mezi nohama nebude sloužit jako druhá 
pozitivní komora. Druhým poděděným vylepšením je 
snížení můstku pro vyšší tuhost, lepší průchodnost 
a  nižší hmotnost. Pak je tu vzduchová komora Evol 
dovolující úpravu objemu i negativní komory. To by-
chom měli 70 g dole a  lepší chod. U verze Step-Cast 
je úspora ještě vyšší, takřka 100 g; vybrání nohou je 
nově zevnitř po vzoru řady 32 a nikoli z vnější strany, 
jak tomu bylo dříve.
Zcela nový je tlumič Float X, jehož vzduchová komo-
ra dovoluje použití vložek s  menšími rozdíly velikos-
ti. Větší objem umožňuje snížit tlak až o  40 psi proti 
verzi DPX2, to díky většímu průměru tlumicího pís-
tu. Tlumič obsahuje dorazový elastomer. Zcela nové 
je i tlumení s očíslovaným kolečkem doladění pomalé 
komprese, ke které je tu samo-
zřejmě zamykací páčka. Nastavení 
útlumu odskoku má větší rozsah, 
každá konstrukční délka má odpo-
vídající délku IFP a ložiska do oka 
jdou vložit na obou koncích.
Model DHX už tu kdysi byl a pro rok 
2022 dostal po pěti letech absence 
na scéně úplně nový kabátek sešitý 
ze současného DHX2 díky frézova-
nému závitu proti povolování prs-
tence pružiny. Současně konstruk-
téři „přišili“ očíslované kolečko 
nastavení útlumu nízkorychlostní 
komprese z modelu Float X, stejně 
tak dorazový elastomer a další výše 
zmíněné vlastnosti. Oba tlumiče se 
již vyrábí jen v novodobých metric-
kých rozměrech.


