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SVĚT KOL

Další rok za námi, což stejně tak i znamená, 
že další rok je zrovna před námi. Kalendářní 
rok už samozřejmě dávno začal, ale ten 
bikerův odstartuje pro někoho právě až 
někdy zhruba teď. Tedy pro většinu z nás. 
Říká se, že člověk má vykročit tou správnou 
nohou, ale co to aktuálně přesně znamená?
Bezdůvodná jízda jen tak, pro zábavu či 
pro amatérský nebo rekreační sportovní 
výkon, se nyní může pouze v katastru obce, 
a snad ještě i s nutným respirátorem nebo 
zdravotnickou rouškou v zastavěném území. 
Vykročili jsme špatnou nohou, že se nám 
zrovna tohle stalo? My určitě ne, za nás bylo 
vykročeno. Raději na to nemyslet, nějak to 
nakonec dopadne, ať už se tím vším budeme 
stresovat nebo to necháme kolem nás jen 
proplout.
Těšme se spíše na to, že si užijeme ježdění 
po našich luzích a hájích. Buďme realisté 
a po loňské zkušenosti nějaké velké cestování 

za hranice opět moc neočekávejme. My 
v ČeMBA se budeme především – a hlavně – 
snažit o to, abychom všichni i nadále mohli 
jezdit po lesích, jako tomu doposud bylo 
zatím vždy. To je opravdu naše největší 
snaha, smysl existence bikové organizace. 
V loňském roce se sem tam objevil náznak 
přicházejících omezení, výkladů zákonů 
a norem v neprospěch bikerů. My si tak už 
bohužel nevystačíme jen s apelem na selský 
rozum a se snahou o domluvu. Budou třeba 
mnohem so� stikovanější právní rozbory 
a argumentace, kam biker v přírodě opravdu 
a zcela beztrestně může, co je naše zcela 
oprávněné právo.
Na podzim nás potom čekají velmi důležité 
volby, proto bychom se rádi v předstihu zeptali 
politických stran, jaký mají názor na důležitá 
témata, která se nás týkají. Jaká to jsou? Co 
třeba snaha o větší změnu hospodářského 
významu lesa na ten rekreační? V okolí měst 
a obcí by tomu tak mělo být vlastně zcela 
logicky už dávno, ale bohužel není. Nikdo 
nevíme, kolik a jaké vlny nás ještě čekají, ale 
mít v okolí svého bydliště přístup do přírody, 
nejlépe do lesa, a to bez restrikcí, se ukazuje 
jako čím dál tím více důležité. Jsem upřímně 
zvědavý na reakce politiků na tuto a další 
otázky, které bychom určitě neměli nechat 
zapadnout. Ukazuje se, že některá témata 
jsou zcela zásadní a mnohem důležitější, než 
by se před lety snad zdálo. A to nám ten rok 
vlastně teprve začal. Václav Volráb

vaclav.volrab@cemba.eu

 Čas zúčtování?

ČeMBA SLOUPEK

Lefty s větší ráží
Cannondale Scalpel SE nově dokáže na-
bídnout svých předních 120 mm i  díky 
vlastní vidlici Lefty Ocho, karbonový ma-
ratonský bike tak nepřijde o svou jedno-
nohou dominantu. V minulém roce ještě 
vyšší zdvih dodávaly standardní vidlice. 
Karbonové jsou na kole i další díly jako 
ráfky, řídítka či kliky. Excelentní není 
jen osazení sadou Sram X01 Eagle, ale 
i doplňky, jako je nářadí v prolisu spodní 
rámové trubky. Zdvih vidlice je případně 
snížitelný, každopádně tato Lefty je prak-
ticky nová, vyztužená, vylepšená na zá-
kladě poznatků od závodníků. Dovoluje 
použití tokenů v pozitivní komoře a negativní je zvětšená pro větší oporu v prů-
běhu zdvihu a odolnost proti dorazům, jelikož se počítá i s trailbikovým využitím 
stroje. Za pozornost stojí i zadní stavba, která má před patkou výrazné zeštíhlení, 
prakticky do tvaru planžety. Tím se podařilo eliminovat čep, ložisko v dané oblasti, 
a odlehčit rám. Ale to už vás upozorňujeme na detail, který Scalpel dostal do vínku 
již loni.

Fox 2021 hlásí změnu cen
„Vzhledem k situaci dané nejen nedostatkem zboží na trhu v důsledku nárůs-
tu celosvětové enormní poptávky, ale zejména kvůli zvýšení dodavatelských 
cen a enormnímu zvýšení dopravních nákladů z Tchaj-wanu do zemí EU jsme 
bohužel nuceni k nepopulárnímu kroku zvýšení cen produktů Fox a Marzo-
cchi,“ stálo v e-mailu jen nemnoho dnů po vydání Vela 
1/2021. Ceny uvedené u  velkého 
testu Foxu tedy již nejsou 
aktuální, nové naleznete na 
webu www.cyklosvec.cz. Již 
v tuto chvíli lze ale s jistotou 
v této nejisté době říci, že vi-
dlice 36 a  38 modelové řady 
2021 jsou prakticky zcela vy-
prodané a  další produkty bu-
dou distribuovány na základě 
pořadníku.

noho dnů po vydání Vela 
ého

ě 

VELO 1/2021
124

VELO 1/2021 125

PRVNÍ TEST!

NOVINKY FOX 2021

Fox
FLOAT 38 FACTORY

Testovací vidlice byla určena pro 29“ kola 

a obdařena zdvihem 180 mm, což mimo jiné 

znamená 44mm o¦set. V  levé noze je vzdu-

chová komora, v pravé tlumicí patrona Grip2. 

Hmotnost činí 2434 g.

Den nula, instalace. Prvním krokem je se-

říznutí nadbytečné délky krku, zde zhruba 

o  60 mm, tedy řečí jiných jednotek o  30 g 

(podobně váží ježek, který byl k vidlici přilo-

žen). Vidlice putovala na 27,5“ full Santa Cruz 

Nomad, kdy jsem musel přesunout všechny 

podložky nad představec, abych kompenzo-

val výšku 29“ a 180 mm zdvihu místo původ-

ních 170 mm u 27,5“ kola. Provlečení osy je 

jiné, pozměněné, přesto intuitivní; stačí ji 

prostrčit, dotáhnout páčkou a zlehka zajistit 

imbusovým šroubem na předku nohy. Prů-

chodnost vidlice je bohatá, i plášť s šíří 2,8“ 

by se vešel mezi její nohy zcela v klidu.

Den první, první silné dojmy po přechodu 

z  vlastní vidlice Fox 36. Nejsilnější z  pocitů 

je tuhost, ta je fakt extrémní, tady jsem si 

zavzpomínal na sjezdové dvojkorunkové vid-

lice. Nenašla se jediná situace, kdy by se při 

brzdění vidlice ohýbala dozadu nebo by vib-

rovala. Ani v odkloněných sekcích se osma-

třicítka nekroutí tolik jako jiné vidlice, tohle 

je znát prostě ihned. K tomu měla nakročeno 

i testovací Marzocchi Z1, která je na tom do-

cela podobně, ale tuhosti 38 nedosahuje za 

všech situací.

Druhým významným bodem novinky je 

citlivost. Ta je báječná, ale mohla by být ještě 

i lepší, kdyby vidlice vytažená z krabice měla 

víc mazacího oleje. A prostě je potřeba ji za-

jet. Bodnul by i token navíc, abych nemusel 

přidávat tlak, který by jen kazil počáteční vní-

mavost. Kromě vyšší citlivosti mi chybí i sta-

bilita ve zdvihu, opora proti propadání do něj 

daná vzduchovou komorou, nejen kompresí, 

která sice funguje při přejíždění kamenů, ale 

ne ve svahu, kde je tlak na vidlici statický 

daný těžištěm, a při brzdění. Útlum vysoko-

rychlostní komprese HSC mám na maximu, 

nízkorychlostní – LSC – pak minimální, je čas 

přidat token.

Pro otevření vzduchové komory je potřeba 

32mm klíč se seříznutou hlavou, aby přímo 

dosedl na šestihran a „neožvýkal“ ho. Uvnitř 

už jeden token byl, přidávám další dva (jsou 

přiložené v setu u nové vidlice) a foukám na 

80 psi.

Po pár hodinách jízdy zjišťuji, že to je moc, 

ubírám tedy na 70 psi, ubírám HSC… a pak? 

Nirvana! Dosáhl jsem kýženého nastavení, 

našel jsem svatý grál, ideál! Vidlice se zby-

tečně nenoří, funguje v přiměřeném stejném 

rozsahu, tedy plný zdvih stále ještě nehrozí, 

ale na to by stačil nějaký větší skok s horším 

dopadem, a citlivost mi závidí všichni okolo. 

Kteří tedy nezůstali jen okolo, ale testu se ze 

zájmu aspoň na chvíli zúčastnili.

Na vyšší tuhost celku už jsem si přivyknul, 

nyní jako by rozdíl v tuhosti proti jiným byl 

znát už jen v několika málo okamžicích. Mi-

mochodem ve vzduchové komoře je vnitřní 

trubka snižující průměr na 34 mm. To pro-

to, aby s  větším průměrem pístu nestoupa-

lo tření, navíc by konstruktéři museli řešit 

nové naladění vzduchové komory, zatímco 

s 34mm už zkušenosti mají. Mohou tak pou-

žít to, co jim tak dobře funguje.

Další dny ladím ještě nastavení kompresí, 

snižuji vysokorychlostní na dva kliky od nej-

menšího útlumu, pomalou také tak. Pak už 

na nic nesahám a jen si užívám pravděpodob-

ně nejlepší vidlici na světě.

Vidlice Fox Float 38 je tuhá, mimořádně 

komfortní, citlivá, dobře nastavitelná a ve vý-

sledku bych jí i  tu vyšší hmotnost odpustil, 

ač 300 g vážně není málo a  i  (jediná) přímá 

konkurence se drží citelně níže. Není to jen 

šestatřicítka na růstových hormonech, ale 

zcela nový model zasluhující si odpovídající 

pozornost pro svou oporu ve zdvihu, jakou 

verze 36 nabídnout neumí. Napojení krku 

s korunkou je do budoucna možná nejslabší 

místo vidlice, což ve mně vzbuzuje dojem, že 

SuperTaper (oversize 1,8“ ve spodní části) se 

v  budoucnu masivně rozšíří, pokud budou 

chtít ve Foxu vyřešit problematiku onoho 

spoje i  přes mezikrok, jakým je v  současné 

době oválný krk u modelu 38.

Trio do pranice 

a mullet k tomu!

Novinek pro rok 2021 je u Foxu přehršle, však jsme vám o nich už psali 

dříve. Ještě na konci minulého a také na začátku tohoto roku ale došlo 

i na praktické poznatky, máme za sebou několikaměsíční test vidlic Fox 

36 a 38 a pružinového tlumiče. Navíc přidáme dojmy z šířícího se trendu 

většího předního kola proti zadnímu, slangově řečeno z mulletu, a to navíc 

s karbonovým provedením ráfku proti hliníkovému, ať víte, co je přínosem.

Fox
FLOAT 36 FACTORY

Testovací vidlice byla opět určena pro 

29“ kola, měla zdvih 160 mm a 44mm o¦-

set. V levé noze vzduchová komora, v pra-

vé tlumicí patrona Grip2, tohle vše jako 

by verzi 38 z oka vypadlo. Hmotnost ale je 

o dost nižší, 2125 g. Jinak se proti osmatři-

cítce na první pohled neliší, také zde totiž 

jsou upouštěče přebytečného tlaku na zad-

ní straně vnějších nohou a  podélný kaná-

lek tamtéž. Stejné je i upnutí pevné 15mm  

boostové osy, tedy páčkou a imbusem.

Namontování je naprosto stejné, mož-

nosti nastavení taky, proto první projížďku 

beru jen jako orientační, abych věděl, zda 

budu muset přidat token, jaký tlak mám 

ideálně zvolit a zda budou potřeba nějaká 

kouzla s  mazáním. To vše se ukázalo jako 

nutnost, tedy zkontrolovat počet tokenů, 

nejlépe jeden přidat, aby se vidlice v prud-

kých sjezdech tolik nenořila, protože z vý-

roby instalované tři jsou evidentně málo. 

A  zde začínají rozdíly, které mezi 38 a  36 

rozevírají nůžky.

Nejen tuhost, ale také vyšší stabilita ve 

zdvihu je předností varianty 38 proti mo-

delu 36, který se se stejným počtem toke-

nů chová nehospodárně. Pak 36 pořádně 

promazat, protože když jsem zdvihl přední 

kolo a vidlici chtěl rychle zamáčknout bez 

brzdy, chovala se jako zamčená i přes na-

prosto povolený útlum pomalé komprese. 

Nechtěla vklouznout do zdvihu a  většina 

energie rázu šla do konstrukce s  násled-

kem ve formě vibrací. Anebo rovnou do 

rukou.

Jistě, tady má velký vliv i geometrie, tedy 

sklon vidlice, čím menší hlavový úhel, tím 

méně se vidlici bude chtít do zdvihu. Prv-

ní dojmy tedy nejsou úplně silné, ale to je 

teprve začátek, při kterém už je znát nižší 

předozadní tuhost, vyšší poddajnost kon-

strukce proti variantě 38, která je prostě 

jinde a žádné kmitání a vibrace se u ní ne-

konají.

Úprava provedena, token přidán a maza-

cí olej pod stíráky také, jede se dál. Pro-

mazání vidlice přineslo očekávaný a velmi 

zřetelný efekt. Hlavně pro citlivost, ta je 

teď perfektní, hvězdná, dokonce ani tep-

loty kolem bodu mrazu nebyly problém, 

vidlice stále šlapala na výbornou. Jistěže, 

vždyť šestatřicítka je špičková vidlice, jed-

na z nejlepších na trhu. To platí už dlouho 

a platit to bude i pro rok 2021. Bohužel za 

mě ale po srovnání s  vyspělejším mode-

lem 38 musím konstatovat, že 36 mohla 

ujít delší cestu, kterou reprezentuje právě 

osmatřicítka.

Další doporučení zní: tlačítko pro odpou-

štění vzduchu z vnějších nohou je potřeba 

nejen zmáčknout, ale i chvíli držet, pak se 

ozve sykot. Stejný výsledek máte, když str-

číte zip pásku pod stíráky (tak, aby se nic 

nepoškodilo).

Bohužel, ani čtvrtý token nepřinesl po-

třebnou oporu ve zdvihu a vidlice se směle 

dál nořila více než předchozí se silnějšíma 

nohama, se kterou se i  díky tomu nemů-

že třicetšestka vůbec srovnávat. Jako by 

šlo o  jiného výrobce, jiný sport. Komfort 

a zpracování je výtečné, jen nesnese srov-

nání s nově nastoleným etalonem.

Fox Float 38 Factory

kód D2PY

zdvihy 160–180 mm

osa 15×110 mm, pevná boostová

barvy černá, oranžová, pistáciová

hmotnost 2434 g (29“, zdvih 180 mm, 

200mm krk)

cena 39 990 Kč

Fox Float 36 Factory

kód D2QF

zdvihy 150–160 mm

osa 15×110 mm, pevná boostová

barvy černá, oranžová, kořenová

hmotnost 2125 g (29“, zdvih 160 mm,  

200mm krk)

cena 36 490 Kč


