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STEVENS SONORA GX AXS

Rychlost jako
stavební prvek
samotným vyjetím. Kola mluví, naznačují, když je umíte poslouchat. Zvednutí Stevensu
Sonora GX AXS šlo až neuvěřitelně snadno, váha pak potvrdila domněnky, že hmotnost
jen těsně přetekla na dvě cifry. Ale to byl jen začátek.

RÁM
Vnitřní vedení
kabeláže,
lisovaný střed,
boostové pevné
pro dva košíky
na lahve, žádné
technologické
výstřelky, ale ani
nedostatky zde
nečekejte.

VIDLICE
Rachitické nožky vidlice SID
patří minulosti, tenhle model
SL má 32mm nohy jako
ostatní současné XC vidlice,
díky čemuž váží jen 1498 g
bez zamykání.

BRZDY
Shimano XT je
nehynoucí stálice,
model, který
nezklame. Díky
velkému výkonu
nepotřebujete
ani větší kotouče
než zvolených
180/160 mm.

ŘAZENÍ
kola si zaslouží elektronické
bezdrátové řazení zastoupené
nejdostupnější řadou Sram GX AXS.
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KOLA
Kontrast tvoří nejdostupnější XC kola X1900 od značky DT Swiss

STEVENS SONORA GX AXS

rám karbon SL HMF, boostová pevná
osa 12×148 mm
vidlice RockShox SID SL Select+, boostová pevná
osa 12×110 mm
řazení/přehazovačka Sram GX AXS (1×12)
kliky Sram GX Eagle (převodník 34 zubů)
kazeta Sram XG 1275 (10–52 zubů)
brzdy Shimano XT (kotouče 180/160 mm)
zapletená kola DT Swiss X1900, vnitřní
šířka ráfku 25 mm
pláště (P/Z) Schwalbe Racing Ray/Ralph, 29×2,25“
sedlovka Oxygen Scorpo MTB
sedlo Oxygen Roccia
řídítka Oxygen Scorpo MTB, 740 mm
představec Oxygen Scorpo MTB, 90 mm
hmotnost 10,46 kg (vel. 20“, bez pedálů)
hmotnost pláště/duše 670/95 g
hmotnost kol (P/Z) 1785/2325 g (včetně pláště,
duše, kazety, kotoučů, bez pevných os)
cena 97 190 Kč

GEOMETRIE (vel. 20)
625 mm
115 mm

625 mm

483 mm
73,7°

69,5°

435 m

442 mm

m
1139 mm

Druhým detailem, který mi vzal dech
svou promyšleností, je upnutí zadní pevné
osy, protože páčka je zakončena imbusem
a jde vytáhnout, nemusíte ji tedy vozit s sebou. Další detail se týká řazení. Je elektrické
a jeho baterie je dodávána zvlášť v krabičce,
takže otevřít krabičku, odstavit ochrany, záslepky, nasadit na přehazovačku Sram GX
AXS, stisknout synchronizační tlačítko a…
Zas baterii sundat z přehazovačky, protože
je vybitá a bez ní nezařadíte ani o stupeň,
s přehazovačkou nehnete. Po pár minutách
nabíjení už má dost energie k tomu, aby aspoň párkrát zařadila, ač při tom hrozebně
mrká červenou diodou.

ní, které palcem nelze dosáhnout. Rychlost
a přesnost je jeden z faktorů, které vás donutí zvážit upgrade na elektroniku, pokud ji
ještě nemáte.

dimenzovaná dostatečně, nekroutí se, snad
jen zamykání bych po správném nahuštění
jednou provždy sundal a ušetřil ještě nějakou hmotnost, která je už tak fenomenální.

Současně je řazení tím největším lákadlem na celém kole, a v těsném závěsu jsou
rozhodně brzdy Shimano XT, které snad ani
nepotřebovaly zajet k tomu, aby podávaly
dobrý výkon, ale ten ještě rostl s přibývajícími kilometry – a taktéž spokojenost s nimi.
Tolik k jediným dílům od Shimana. Sedlo,
sedlovka, řídítka a podobně jsou z hliníkové
slitiny a značky Oxygen, tedy brandované
dle Stevensu.

Tady ale narážím na další nutnost, a sice
stáhnout si aplikaci do telefonu a přenastavit schéma řazení, abych mohl řadit stejně
jako na mechanice. To je obrovská výhoda
elektroniky obecně. Následovala zhruba
dvacetiminutová aktualizace firmwaru přehazovačky.
Když u ní zůstaneme, řazení probíhá tak
tiše, že to jde sotva zaznamenat, ale na
absenci téhle zpětné vazby si lze snadno
zvyknout. To jen usnadňuje rychlost řaze-

Třetím největším lákadlem je odpružená
vidlice RockShox SID SL Select+ se zamykáním z řídítek. Přínos pro komfort je nezpochybnitelný, do akce se hrne snadno a na
zdvih při tom nehledí a nešetří jím, když
k tomu dostane impulz. SID je luxusní záležitost. Při běžných tabulkových hodnotách
bude pravděpodobně dosahovat i plného
zdvihu, pro závodní účely bych přidal tokeny nebo minimálně notně na tlaku. Na tuhosti není co řešit, pro potřeby XC je vidlice

Snadné pokoření magických deseti kilogramů? Šlo by to a současně by to ještě i postrčilo Sonoru do jiných výkonových hladin.
Nemám jediného špatného slova proti funkci setu DT Swiss X1900 s 25mm širokým ráfkem a náboji z řady 370 LN s 18zubou rohatkou. Jsou tuhá, fungují bezchybně, nečekáte
na záběr. Ale na biku za necelých sto tisíc
bych čekal vyšší než nejzákladnější model
z nabídky. Taková je teď ale doba. Dokážu si
představit i tu akceleraci, ale další přínosy
už by byly skutečně jen okrajové. Proč?
Výrobce nasadil univerzální vzorek plášťů
Schwalbe Racing Ray a Ralph ve tvrdé směsi Speed. Jen těžko se popisuje, jak unesený
jsem z nich byl, emoce prýštily při každém
záběru, valivý odpor jako by snad ani nebyl
a celkově jsem díky nim měl pocit, jako bych
byl na kole jiného určení anebo jiné, vyšší
kategorie. Třeba na gravelu. Přitom jejich
trakce i na sypké hlíně, štěrku a jinde byla typická pro nejlepší MTB obutí. Čiré nadšení!
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SRAM AXS
Po mnoha letech vývoje se první bezdrátové
elektronické řazení pro horská kola stalo realitou
z kraje roku 2019, a to hned ve dvou provedeních
XX1 a X01. Na Sonoře zastoupená řada GX AXS
se na trh dostala před rokem, nicméně jen jako
upgrade kit, tedy ovladač (slovo páčka už tu není
na místě) a přehazovačka s plně kompatibilní
baterií AXS s vlastním plastovým krytem.
Neopomnělo se ani na Overload Clutch, tedy
systém chránící přehazovačku při bočním nárazu.
K dispozici je aplikace, která umožňuje rozsáhlé
nastavení, přizpůsobení.

Díky plášťům se dařilo držet tempo s kamarády na gravelech, fitness kolech a podobně.
Pokud jsem si u některých kol dříve stěžoval, že pláště hatí potenciál kola, tak přesně
tuto kombinaci plášťů bych jim přál k otevření svých možností.
Taky se nám díky Stevensu do rukou dostala termoplastová duše Schwalbe Aerothan, dost možná i ona přidala ruku k dílu
nižšího odporu. Výsledek na sebe nenechá
dlouho čekat, už při prvním klesání snadno
dojdou těžší převody i s nasazeným 34zubým převodníkem. Ve jménu univerzálnosti
je tu správně, do kopce si snadno poradíte
díky 52zubému pastorku. A všude pak díky
základnímu stavebnímu prvku, tedy rámu.
Rám se za nic neschovává a na nic si nehraje. Výkon je tu zákon. Zaklínadlo. Nijak
se neprosazuje komfort. Tedy zde máme
spíše závodně laděný kousek. Na tomhle
Stevensu se nemusíte bát, že by plýtval vaší
silou – záběr rovná se střelba vpřed. Akcelerace je parádní, jízda lehká, odsýpá to. Jen
prostě dobře pocítíte, že se pohybujete po
rozbitém povrchu. Na jednom místě rám
podpoří téměř maximálně, na jiném uleví
spíš průměrně. Kromě slušivého laku zaujme ještě záslepkou na přesmykač.
Lehké překvapení přinesla velikost. Pro
mých 182 cm bylo 20“ odpovídajících, a to
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přesto, že poplatně tomuhle rozměru už
byl instalován 90mm představec. Spolu se
740mm řídítky vytvořilo tohle duo dobré
podmínky pro řízení kola.
Stejně jak je konzervativní nastavení
úchopu, tak ani rám nepodléhá jakýmkoli
tendencím, trendům posunovat sjezdové
schopnosti biků. Drží se potřeb běžného
XC. Patří tak mezi ty, co zatočí kolem padlé
šišky, ale současně k těm, na nichž v delších
úsecích sjezdů raději svíráte řídítka o něco
pevněji a hlídáte vedení stopy. Živost a obratnost se promítá na obou frontách tak, jak
tomu bylo normálně ještě třeba před pěti
lety, než se začala geometrie blížit trail bikům.
Lomená sedlová trubka posílá vysunutou
sedlovkou těžiště ve výjezdech spíše vzad,
kde pak díky tomu a standardní délce zadní
stavby občas dochází k odlehčení předního
kola v prudkém stoupání. Určitá práce s těžištěm je zde nutná.
Míry rámu nijak nevybočují z kategorie
XC, hned po nasednutí víte, co můžete čekat, a bez delšího seznamování rovnou vyrazit za dobrodružstvím, vyslyšet volání dálek
či poslat srdeční tep do nebes po startovním
výstřelu závodu.
Text a foto: Petr Štuka

