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Jaro, léto a část podzimu na hardtailu a na závodním XC 
fullu či silničce, výjimečně na krosce přes les do práce. 
Zábavná forma tohoto ježdění je omezena možnostmi 
vyjmenovaných kol. Je tu pokročilý podzim, následovat 
bude snad pro jízdu použitelná zima a jaro – pro mne 
čas cyklistických hrátek, zlepšování techniky, budování 
všeobecnější fyzické zdatnosti, a hlavně po tom všem 
sezonním závodění sbírání jiných zážitků a zkušeností. 
Odpovídajícím nářadím by mohl být třeba Stevens Jura. 

TESTER ONDŘEJ SEMERÁD 

závodí v XC 
i maratonu, ale 
také cyklokrosu, 
oblíbil si 
MTB etapáky 
a 24hodinovky, 
rád ale přijme 
i technickou 
výzvu terénu
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A  kdo ví, třeba na  něm nakonec naskočím právě i  do  závodů. 
Stevens totiž Juru koncipoval jako vcelku univerzální bike. Zdvihy 
120 mm na jednu stranu nebrání výkonu, na druhou jsou již schop-
né zpracovat i rozbitější terén. Tam je podpoří tuhá stavba i vidlice, 
ale také teleskopická sedlovka. Ale není to jen univerzalita, co činí 
šedivý full zajímavým – i cena a solidní výbava jej předhazují očím 
bikerovým jako úvah hodný kousek. 

Základem celku se stal rám z  dvakrát zeslabovaných trubek 
z osvědčené hliníkové slitiny řady 7005. Vývojáři spojili spodní rá-
movou trubku trojúhelníkového tvaru orientovaného špičkou dolů 
s horní trubkou dlouhým masivním svarem, aby zamezili pochybám 
o tuhosti. Na pospojování ostatních částí rámu bylo použito až nad-
standardní množství výkovků, což také činí Juru zajímavým. Oba 
páry vzpěr zadní stavby jsou zakončeny tvarově poměrně náročný-
mi výkovky. Další se nachází v oblasti ložiska u středového pouzdra 
a má průchozí otvor. Ostatně i celé středové pouzdro je výkovek s ná-
vazným trnem do sedlové trubky. V něm je umístěn čep zadní stav-
by. A výkovek je i vahadlo u tlumiče. Všechny tyto technické fi nesy 
přináší originální vzhled, kompaktnost a předpoklad tuhosti zadní 
stavby i celého rámu potvrzený testem. 

Zadní stavba představuje osvědčenou čtyřčepovou konstrukci, 
zadní čep tedy u patky zadní stavby dělí řetězové vzpěry. Všechna 
kabeláž vede přes plastové vstupy vnitřkem rámu, a to i v zadní stav-
bě. Hadice brzdy do ní vstupuje elegantním nálitkem. Ochrana rámu 

před nárazy rozlítaného řetězu je velmi sofi stikovaně řešena gumou 
na horní i spodní straně trubky. Jistí ji lepidlo a šroubky.

Usednu poprvé a odhaluji nízký a krátký posed – hlavová trubka 
načte pouze 100 mm, což ale u této velikosti a určení kola je správný 
údaj. Taky jsem kolo osedlal, když všechny podložky byly na krku 
vidlice nad představcem. Takže logická úprava, přizpůsobení biku, 
a usednutí podruhé. Samozřejmě již rovnou jízdní. Úchop je řádně 
široký, řídítka měří 760 mm, současná moderna, na mé zvyklosti je 
to ale až trochu moc. Čeká mě sžívání a jsem zvědavý, zda bude mít 
šťastný konec. Na oblíbených trailech mám zatím problém vejít se 
mezi stromy. Už jsem si i cvaknul malíček na pravé ruce o strom. Bez 
ohledu na šíři kormidla (anebo právě kvůli ní) je s bikem radost za-
táčet; stačí malý pohyb řídítek do strany a okamžitě ochotně změní 
směr přesně tam, kam mu řeknete. Ve vysokých rychlostech drží rá-
dius a vykrajuje oblouk jedna báseň, ve středních je mezi překážka-
mi jak pstruh. V ostrých točkách okolo stromů mi činí problém krát-
ký představec a dlouhá řídítka, to mi jde vnitřní ruka až k stehnu. 

Jura si nechá líbit i ostrou pilotáž a délka zdvihu odpružení dodává 
pocit jistoty. Čím více se sbližujeme, tím ostřeji to pokládám do to-
ček, svahy a skoky spolu absolvujeme strmější. V prudkých sjezdech 
je jízda jistá, byť Jura neskrývá, že jsem pořád v sedle maratonského 
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) horní trubka 600 mm 
hlavová trubka 100 mm
sedlová trubka 455 mm
zadní stavba 445 mm
rozvor 1155 mm
hlavový úhel 68,5°
sedlový úhel 73,8°
stack 595 mm
reach 435 mm
snížení středového složení 35 mm
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stroje, nikoliv agresivního trail biku. Je to zábavný společník, který 

stavělo uváženě, což je znát. 
Úroveň zábavy velmi posouvá hladce pracující teleskopická sed-

servisu. 

upřesním. 

cítit doraz, vyčerpání milimetrů – ne tvrdě, ne ránou, ale ano. Díky 

výjezd. Není to nedostatečnou tuhostí, však tu už jsem chválil dva-
krát. Kvůli krátkosti kola musím jít tělem víc nad řídítka, hmotnost 
14 kg sice odpovídá cenové kategorii, ale pořád je to 14 kg, takže 

vřených tlumicích jednotkách se to zásadně nezlepší. Ono odpruže-
ní nijak neruší při šlapání ani otevřené, tady problém opravdu není. 

Jedno vím téměř jistě. Společný čas bude určitě hravý.
Ondřej Semerád

Foto: Dan Holfeuer

rám  t BB92 
vidlice 
tlumič 
řazení/přesmykač/
přehazovačka 

Shimano SLX/SLX/XT Shadow+ (2×11)

kazeta Shimano SLX (11–42 zubů) 
kliky Shimano FC-MT600 (převodníky 26/36 zubů)
brzdy Shimano BR-M6000 (kotouče 180/180 mm)
zapletená kola DT Swiss (náboje DT 370, ráfky 22×622 DT Mountain Classic, 

pláště Schwalbe Nobby Nic Evolution Addix Speedgrip (modrý proužek) 
29×2,35“, SnakeSkin, Tubeless Easy

teleskopická sedlovka Kind Shock Lev SI, zdvih 125 mm, průměr 30,9 mm
sedlo Oxygen Roccia CrMo
řídítka Oxygen Scorpo, 760 mm
představec Oxygen Scorpo, 80 mm
zdvihy 120/120 mm 
hmotnost 14,1 kg (vel. M, bez pedálů)
hmotnost kol (P/Z) 2160/2760 g (včetně plášťů, duší, kazety, kotoučů, bez pevných os)
hmotnost plášťů/duší 760/190 g (1 ks)
cena 
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