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dalece to ale je rozumné, či spíše efektivní? Odkud pramení 
zásadnější rozdíly, pomineme-li hmotnost? Nestačí nakonec 

nejdůležitější hráče pro naši spokojenost? 

Rubrika dlouhodobých testů Vela není nastavena 

čísle. Cyklista trochu znalý nabídky trhu totiž ví, že 

karbon“, který kvůli snaze dosáhnout nízké ceny trpí 
mnoha kompromisy, ale bike plnohodnotný. Takový, 

době modelu Sonora. 
Karbonový kompozit je zde „ždímán“ pro co nejlepší 

výkon optimalizovanou skladbou vrstev dle nároků té 

nějaké extravagance hraničící se střízlivým vnímáním 

neujde vám třeba prohnutí sedlové trubky, výraz-
ný sloping či zploštělé sedlové vzpěry. Samozřejmě 
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Karbonový 
hardtail 

najde se důvod, 
proč chtít víc? 
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Jeho hlavním hráčem pak je vidlice RockShox Recon RL R Air. Spo-

ček, jednou pro uzavření tlumení, druhou pro jeho odblokování. 
Pro dosažení příznivé ceny celku byla vybrána výbava ze základ-

Sramu, jediným omezením této sestavy je absence desetizubového 
nejmenšího pastorku pro dosažení převodového rozsahu 500 %, jímž 

ru 180 mm obávat nedostatečného účinku. Některé další komponen-
ty pak dodal sám Stevens ze své hliníkové kolekce komponentů Oxy-

PRVNÍ TEST

 gurace, která přiřkla velikosti L 
správně 90mm představec, ale poněkud překvapivě řídítka široká 
pouze 700 mm. Jasně, je to subjektivní, někomu to může vyhovovat, 

tomu, čemu vás trendy přiměly odvyknout. Řídítka jsou navíc lehce 
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ku prospěchu věci. Sonora je naturelem hodně živý stroj, delší páka 

technologiemi trochu šetřil. Možnosti 

Chce to dobře zvolit tlak pro nalezení 

otevřený, jako lehce dýchavičný, tedy po-

dodat, že první testovací jízdy se odehrá-

dobře, jednou páčkou vidlici přiškrtit, druhou otevřít, rozdíl mezi 
oběma možnostmi je jasně citelný. Krok vidlice se „nezmrazí“ úplně, 

moc nechutnají. Důvod tohoto tvrzení bylo možné brzy dohledat 

se vše naplno. To je ale celkem očekávaná daň cenové relaci, kde ne-

hmotnostními parametry. Pláště rozhodně nejsou nijak těžké. 

to situace žádala. Právě díky tomu jsme 
prakticky nevnímali propružování pák, 

ze spodních pater nabídky. Jistě, páky 
nejsou tuhé jako top modely, ale výkonu 
mají brzdy dostatek, takže jde vlastně jen 

Dostatek času bude při dlouhodobém 

vnímána zatím až jako zbytečně pestrá. 
Krátké dny nedovolovaly přílišné zajížď-

ještě doplníme, že páčky Sram NX fungují precizně, dostatečně ostře 

Eda Pinkava 
Foto: Karel Kuchler 
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rám Carbon SL HMF, boostová pevná osa 148×12 mm 

vidlice 
boostová pevná osa 110×15 mm, zdvih 100 mm

řazení/přehazovačka Sram NX Eagle (1×12)

kliky Sram SX Eagle B Dub (převodník 34 zubů)

brzdy Shimano BR-MT420 (kotouče 180/160 mm)

zapletená kola (náboje/ráfky) Shimano Deore/Oxygen Pro-D23 

pláště Schwalbe Rocket Ron Performance, 2,25“

sedlovka Oxygen Scorpo MTB, průměr 31,6 mm

sedlo Oxygen Roccia

řídítka Oxygen Scorpo MTB, 700 mm

představec Oxygen Scorpo MTB, 90 mm

hmotnost  12,2 kg (vel. 20“, bez pedálů)

hmotnost kol (P/Z) 1990/2900 g (včetně plášťů, duší, kazety, kotoučů, bez pevných os)

hmotnost pláště/duše 560/190 g

cena 

horní trubka 623 mm
hlavová trubka 115 mm
sedlová trubka 480 mm
zadní stavba 435 mm 
rozvor 1127 mm
hlavový úhel 70° 
sedlový úhel 74,5°
stack 620 mm  
reach 449 mm   
snížení středového složení 65 mm
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