
SÓLO  

chránič zadní stavby
Pěkně technicky řešený gumový chrá-
nič skládající se ze dvou částí. Horní 
delší segment částečně objímá trubku 

kratší segment. Tloušťka gumy obou 

chránič vydržel několik sezon.

Stevens je, ač tomu název nenapovídá, německý 

má pouze jednu modelovou řadu celoodpruženého 

Jurský 
bike
zadní stavba
Jura využívá své léty prověřené řešení 

mance Elite. Tato kombinace zaru-
čuje pěkně fungující zadní odpružení 

ního nastavení progrese. Upevnění 

jezdci dostatek prostoru pro umístění 

Model Jura ES je dražší variantou hliníkového 

ní zadního kola tvoří přepákovaný čtyřčep. Nut-
no podotknout, že geometrie rámu se již několik 
let vůbec nezměnila, Stevens svou energii aktu-



vnitřní vedení
denů je vedena uvnitř rámu, přesto místa 

spíš působí dojmem, že každou chvíli vy-
padnou.

kokpit

kabelů to celé kazí.

 

Pomyslnou Achillovou patou rámu jsou sva-

lasti středu se najdou těžko dostupná mís-
ta, kam se kartáč nebo štětka nedostanou 

vyšťourat prsty.

Geometrii pocitově není co vytknout , 
když nechcete víc, než XC žádá. Reach má 
hodnotu pouze 452 mm, přičemž stack 
605 mm, což znamená vzpřímenější posed. 
Kratší reach oproti jiným kolům této kate-

dítka šířky 760 mm. Ta zajišťují dobré ovlá-

kem je svižné stabilní kolo, dostatečně hra-

lost vzroste, jistota ubývá. Pro XC ježdění je 
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pohon
Letošní řada Shimano XT je tu za-

podotknout, že je opravdu povede-
ná. Hlavním tahákem je systém 2×12 
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Cože? 2×12?! Ano, je to tak.  Mé první se-

uznat, že to má své výhody. Celý pohon je 

přesmykač typu Direct Mount je upevněn 

vačka je standardně vybavena systémem 
Shadow+ pro omezení kmitání řetězu. Pře-

10–45 zubů. Převodů je opravdu hodně 

systému to není potřeba. Dostatečný rozsah 

rozličnými pasážemi. Převodníky jsou zvole-

ké, jak aktuální podmínky žádají.

 

Fox 34 Performance se zdvihem 120 mm 
 lovaná spodní část 

ru 34 mm zase tužší než vidlice Fox 32, kte-

správném nastavení funguje progrese tak 

DPS Performance Elite. Znamená to, že je 
vybaven velkoobjemovou vzduchovou ko-
morou Evol, která zaručuje citlivější chod 

ty zadní stavby. 

třídu odpružení, poznáte během jízdy hned. 

protože kolo krásně žehlí terénní nerovnos-

bike není stavěný.

Za-
pletená hliníková kola Fulcrum Red Metal 

lům dostatečnou tuhost při průjezdu zatáč-
kami. Úspěšně jim sekundují pláště Schwal-

jejich obvodu běží vzorkem modrý pruh. 

přirozené ticho. Kola se otáčela, ale nebylo 
slyšet charakteristické klapání ořechu. Te-

zadního kola uslyšel slabé vrnění ořechu. 

rychlostech, ale stále velmi slabě. Příjemná 
změna oproti mým hlučným ořechům.

Lehkým zklamáním  byla teleskopická sed-
lovka Kind Shock Lev-Si, konkrétně její ovlá-

ale při zmáčknutí máte pocit, jako byste mač-
kali žvýkačku. Zkusil jsem víc předepnout 
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STEVENS JURA ES 2020
rám Alu SL 7005 DB vidlice Fox 34 Float Performance, zdvih 120 mm, boostová osa, nohy Step-cast tlumič Fox Float DPS Performance Elite řazení/přehazovačka/
přesmykač Shimano XT (2×12) kliky  Shimano XT (převodníky 36/26 zubů) brzdy Shimano XT (kotouče 180/180 mm) zapletená kola  Fulcrum Red Metal 500 pláště  
Schwalbe Nobby Nic, Evo Addix Speedgrip, 29×2,35“ sedlovka  Kind Shock Lev-Si, zdvih 125 mm sedlo Oxygen Roccia řídítka  Oxygen Scorpo MTB, 760 mm představec 
Oxygen Scorpo MTB, 80 mm zdvihy  120/120 mm (P/Z) hmotnost  13,85 kg (vel. 20“, bez pedálů) hmotnost kol  (P/Z)  2100/2650 g (včetně plášťů, kazety, kotoučů, 
bez pevných os) cena
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lanko, ale žvýkačky jsem se nezbavil. Možná je to jen otázka zvyku, nebo 

guje, jak má. Nepociťoval jsem žádnou svislou ani vodorovnou vůli. Zdvih 

Dvoupístkovým brzdám Shimano XT není co vytknout, ergonomicky tva-

Vzhled kolu kazí kokpit kvůli velkému množství bovdenů, které ho objí-

jsme museli provést decentní úpravu pomocí elektrikářské pásky, aby tolik 

sepnuty.

dál častěji jen základ. Naštěstí Juru takový osud nepotkal. Má osazení vyšší 

Matěj Stejskal
Foto: Michal Červený
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Páčka přesmykače Shimano XT


