
           

DVĚ TVÁŘE GRAVEL BIKUXC HARDTAILY  HLINÍK VS. KARBON

Pevňáky střední třídy nejsou zrovna nejvděčnější předmět testu, zvlášť když jsou ušité 
podle tisíckrát vyzkoušené geometrie a osazené milionkrát prověřenými komponenty. Aby 
porovnání získalo náboj, sáhli jsme po kolech z různých materiálů a následně i z různých 
cenových kategorií. Konkrétně můžeme pátrat po tom, co přináší karbonový rám, a zda 
tento přínos odpovídá částce přes patnáct tisíc korun, která obě testovaná kola dělí.
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Chvályhodná 
nuda 

+  akcelerace, 
pohodlí, 
funkce vidlice

–  úzce zaměřené 
pláště, slabší 
brzdy 
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Kromě materiálu rámu se biky liší i  do-
davatelem vidlice, střetává se tu RockShox 
s  Foxem, a  pohonu, kde proti sobě stojí 
Shimano a  Sram. Jinak je fi lozofi e obou 
modelů velmi podobná, což se odráží v úh-
lech a délkách rámových trubek, ale třeba 
i ve volbě komponentů řízení. 

Pells Razzer Race 9
Rám nejlepšího hliníkového hardtailu 

v nabídce Pellsu nese už několik let stejné 
rysy – charakteristickou tapered hlavovou 
trubku, mohutnou spodní rámovou rouru 
s průřezem rovnoramenného lichoběžníku 
a zploštělou zadní stavbu. Vylepšením pro 
sezonu 2018 jsou zadní patky pro náboj ši-
roký 148 mm, který má přinést vyšší tuhost, 
ale i bezproblémovou kompatibilitu se stá-
le oblíbenějšími koly standardu Boost. Vše 
je svařeno z  hliníkové slitiny P6 Ultralite 

Racing (třikrát zeslabované trubky) a svary 
jsou následně zabroušeny. Rám je vybaven 
klasickým vnějším vedením lanek a hadice 
zadní brzdy, závitovým středovým pouzd-
rem a  nachystán pro sedlovku o  průměru 
27,2 mm.

Nejušlechtilejším komponentem je po-
dle zvyku přehazovačka (Shimano XT), 
následuje řazení, kazeta a  kliky ze sady 
SLX, náboje Deore a  nejníže na  žebříčku 
stojí brzdy sestavené z  pák M425 a  třme-
nů M395. Ozdobu kola představuje vidlice 
Fox 32 Float Performance s patronou GRIP 
ovládanou z  řídítek. To vše doplňuje řada 
dílů nesoucích přímo loga Pellsu (sedlov-
ka, sedlo, představec, řídítka) a ráfky Mavic 
obuté do  nekompromisně rychlých plášťů 
Schwalbe Th under Burt v šíři pouhých 2,1“. 

Pozice na  tomhle 29“ kole zcela odpoví-
dá jeho zaměření – je sportovní, ale ne pře-

hnaně natažená. Řídítka  svou šíří 700 mm 
dnes už nikoho neohromí, ale v  této kate-
gorii považujeme rozpažení za  dostatečné 
pro jisté a  přesné manévrování. Na  jejich 
koncích jsou navlečeny komfortní silikono-
vé gripy mírně oválného tvaru s klasickým 
průměrem zhruba 32 mm. Ruce jsou tedy 
jako v bavlnce a nohy mohou rozkývat kolo 
k prvním testovacím kilometrům. 

Haló efekt úzkých rychlých plášťů za-
fungoval na výbornou. V Pellsu vsadili vše 
na  kartu rychlosti a  tahle sázka přináší 
výhru v podobě skvělého prvního dojmu – 
tuhý rám, rozumná hmotnost a nízký vali-
vý odpor diktují od prvních šlápnutí ostrý 
rytmus vyjížďky. Samozřejmě především 
ve  výjezdech nelze srovnávat s  devítikilo-
vými hardtaily s  dvojnásobnou cenovkou, 
ale Razzer se dopředu hrne s velkou chutí. 
Jemné kostičky dezénu plášťů Schwalbe 

+  ovladatelnost, 
komfort, 
citlivá vidlice, 
univerzalita 
plášťů, rozsah 
převodů 

–  příliš lineární 
krok vidlice 
(snadno a levně 
napravitelné)
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Th under Burt přitom v podmínkách letošní-
ho suchého léta obstály v  podstatě všude. 
Jen občas dávaly pláště znát, že se pohybu-
jeme na samé hraně jejich schopností. Ale 
stačilo pár kapek vláhy a  hliněná pěšinka 
se pro ně proměnila v  tobogán. S  přícho-
dem podzimu bychom určitě doporučovali 
přezout na hrubší vzorek. 

Navzdory uzoučkým „dva-jedničkám“ 
jsme si na  Pellsu užili překvapivě hodně 
pohodlí. Vedle konstrukce zadní stavby je 
jeho nositelem hlavně úzká sedlovka, pol-
strované sedlo i zmiňované gripy. 

Výborný výkon předvedla foxka, i  bez 
dlouhého zajíždění citlivá, navíc s možností 
uzamčení páčkou v místech, kde se obvykle 
palcem řadí na  přesmykači. Přes značnou 
citlivost nemá problém s hospodárným dáv-
kováním zdvihu dle potřeb terénu. 

Jednopřevodníkové Shimano pracova-
lo bez připomínek, omezený převodový 
rozsah je znát hlavně v  rychlosti – převod 
32×11 někoho může při silničních přesu-
nech občas omezovat, i  když to bude nej-
spíš jen výjimečně. V pozvolných sjezdech 

je tenhle jev častější. Brzdy jsou o  něco 
slabší a méně ergonomické než vyšší mode-
ly s mechanizmem Servo Wave, nabízí však 
pro potřeby XC biku a pro běžné tratě uspo-
kojivý výkon i citlivost. 

Pells je přesně takový, jaký se zdá být – 
rychlý sportovně naladěný pevňák bez vý-
razných slabin v  osazení, který uspokojí 
širokou škálu jezdců od výletníků až po vý-
konnostní maratonce. Šťourové možná na-
mítnou, že by mu podle posledních trendů 
slušelo ubrat pár milimetrů na zadní stavbě 
nebo i trochu položit vidlici, aby zůstala za-
chována obratnost, ale aby vzrostla jistota 
ve  větších rychlostech a  sjezdech, a  svým 
způsobem budou mít pravdu, ale v  sedle 
Razzeru a  v  terénu, kam tohle kolo patří, 
vás podobné myšlenky pronásledovat nej-
spíš nebudou. 

Stevens Sonora GX
Rám Sonory představuje výtažek všech 

současných oblíbených technologií. Kuže-
lová hlavová trubka, lisovaný střed, zadní 
stavba pro 148 mm široký náboj, modulár-
ní vnitřní vedení kabeláže, ploché sedlové 
vzpěry – a tak bychom mohli pokračovat. To, 
co vidět není, je technologie Double Cham-
ber, tedy vnitřní přepážka spodní rámové 
trubky, která má podpořit tuhost i pevnost 
kola. Zákazníci drobnějšího vzrůstu by ne-
měli přehlédnout informaci, že nejmenší 
ze tří dodávaných velikostí (16, 18, 20“) je 
postavena kolem kol o  průměru 27,5“. My 
jsme testovali střední velikost, která je již 
k dispozici pouze jako devětadvacítka. 

Posed na biku je umírněně sportovní. De-
vadesátimilimetrový představec, decentně 
odsazená sedlovka a 700 mm široká řídítka 
jsou nyní standardem. V sedle kola se zaby-
dlíte snadno – aby ne, když je jeho ovládání 

dokonale neutrální. Sonora dokáže velmi 
obratně kličkovat mezi stromy po uhlazené 
pěšince, poskakovat po  rozbitém skalna-
tém trailu i srdnatě stoupat kolmo na vrs-
tevnice. Tohle kolo vás zkrátka nepřekvapí 
vůbec ničím. A  jsme u  toho, čeho jsme se 
v úvodu trochu báli, u nedostatku inspira-
ce. Naštěstí vedle stojí Pells, a tak můžeme 
srovnávat. 

Strmější sedlový úhel spolu s  delším 
představcem a  menším off setem sedlovky 
posouvají u Sonory těžiště jezdce o pár mi-
limetrů dopředu, což má za  následek lépe 
zatížené přední kolo, a tedy i trochu výhod-
nější pozici pro toho, kdo chce bike honit 
po technickém XC okruhu. Geometrie Ste-
vensu je celkově o  něco lépe uzpůsobena 
pro náročnější terén a  přínosem pro ovla-
datelnost jsou také hrubší pláště Schwalbe 
Rocket Ron. Zajímavé však je, že se jejich 
vzorek příliš nepodepisuje na  hmotnosti 
ani valivém odporu na zpevněných cestách. 
Sonora akceleruje vlažněji než Pells, to ano, 
ale ne o mnoho. 

I u Stevensu je třeba pochválit schopnost 
rámu a komponentů poradit si s vibracemi 
a  rázy, pohodlí je tu ještě o  fous lepší než 
u předchozího kola. Velmi příjemným pře-
kvapením pro nás byla funkce papírově 
slabší vidlice RockShox Recon Gold. Její 
citlivost byla srovnatelná s  Foxem, ne-li 
dokonce vyšší, při jízdě po louce rozeznáva-
la snad i  jednotlivá stébla. Jestli jí mohou 
závodníci něco vytýkat, je to jen výrazná 
linearita chodu. Stačí poměrně málo a vněj-
ší nohy se zasouvají hluboko do vnitřních. 
I tady je však možné omezit funkci pérová-
ní páčkou na řídítkách, případně si pohrát 
s vložkami ve vzduchové komoře. 

Sram Eagle GX šlape jako hodinky a opro-
ti Shimanu předkládá nezanedbatelných
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PELLS RAZZER RACE 9
rám hliníková slitina P6, třikrát zeslabované trub-
ky vidlice Fox Float 32 Performance, boostová osa, 
zdvih 100 mm řazení/přehazovačka Shimano SLX/
XT (1×11) kliky Shimano SLX (převodník 32 zubů) 
kazeta Shimano SLX (11–46 zubů) zapletená kola 
(náboje/ráfky) Shimano Deore/Mavic XM 319 
pláště (P/Z) Schwalbe Th under Burt Performance 
(29×2,1“) brzdy Shimano M425/M395 (kotouče 
160/160 mm)  hmotnost 11,45 kg (vel. 17“, bez 
pedálů) hmotnost kol (P/Z) 1850/2510 g (včet-
ně duše, pláště, kazety, kotouče, bez pevné osy) 
hmotnost pláště/duše 505/170 g řídítka/před-
stavec 700/80 mm cena 44 990 Kč

GEOMETRIE (vel. 17“)

595 mm

1083 mm

439 mm

432 mm
71°

108 mm

620 mm

73°

425 mm

65 mm
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 pár procent převodového rozsahu navíc. 
O  něco silnější a  příjemnější funkcí se 
blýskly i brzdy. Objímkové gripy od Ergonu 
jsou o to lepší, o kolik je jejich ergonomické 
tvarování méně nápadné, nabízí úzký, jistý 
a  variabilní úchop. I  tento komponent tak 
dokazuje, že tvrzení výrobce o  vstupním 
karbonovém modelu bez sebemenšího háč-
ku není jen prázdným heslem. Sonoru se 
sadou GX je možné s  nadšením přijmout 
v té podobě, v jaké vám ji Stevens servíruje. 

Materiál až v druhé řadě
Sonora libující si v  nenápadné karbono-

vé estetice překvapivě nenabídla výraznější 

hmotnostní výhodu, ale ani zásadně dravěj-
ší jízdní projev. Přesto je v našich očích fa-
voritem. Body jí připisujeme hlavně za mo-
dernější geometrii, za  dvanáctirychlostní 
sadu s větším rozsahem převodů i za lepší 
brzdy. Pells odpovídá již zmiňovanou niž-
ší cenou. Na vahách ovládaných rozumem 
se tak snadno může stát díky ušetřeným 
sedmnácti tisícovkám vítězem. Na druhou 
stranu, pokud jste už začali pošilhávat 
po karbonovém kole, tento duel by vás ne-
měl odradit. Udělejte si radost, zasloužíte 
si ho!

Karel Kuchler
Foto: David Stella 

STEVENS SONORA GX
rám karbon SL HMF vidlice RockShox Recon 
Gold RL, boostová osa, zdvih 100 mm řazení/
přehazovačka Sram GX Eagle (1×12) kliky Sram 
GX Eagle (převodník 34 zubů) kazeta Sram XG 
1275 Eagle (10–50 zubů) zapletená kola DT Swiss 
Mountain Classic pláště (P/Z) Schwalbe Rocket 
Ron Performance (29×2,25“) brzdy Shimano 
Deore (kotouče 180/160 mm)  hmotnost 11,17 kg 
(vel. 18“, bez pedálů) hmotnost kol (P/Z) 
2030/2525 g (včetně duše, pláště, kazety, kotouče, 
pevné osy) hmotnost pláště/duše 605/250 g 
řídítka/představec 700/90 mm cena 61 990 Kč

GEOMETRIE (vel. 18“)

600 mm

1108 mm

435 mm

427 mm
70°

95 mm

605 mm

70 mm

74,5°

432 mm

PELLS RAZZER RACE 9 X STEVENS SONORA GX
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64 Kč

3,49 €

lavičky s rozhledy Lužických hor    v sedle díky sacharidům    přejezd dálnou Sibiří na koloběžce

s dětmi Evropou

rozhovor

5/2018

červenec

Tern Verge D9
se zajížďkou na Slovensko

jížďk Sl kSlovácký okruh 

Východní cesta
Polsko • Bělorusko 

Rusko • Ukrajina

hydraulických 
kotoučových brzd

DOBRÝ 
ANDĚL

VELKÁ 
LETNÍ
SOUTĚŽ
20 CEN ZA 11 000 Kč

malá velká kola (22“)

Petr Sýkora

NASTAVENÍ A ÚDRŽBA

64 Kč

3,49 €

www.Cykloturistika.cz/predplatne
PŘEDPLATNÉ KDYKOLIV A NA 

LIBOVOLNÝ POČET VYDÁNÍ

Cykloturistika č. 5/2018 

 již v prodeji
velká 
letní 
soutěž

20 cen v hodnotě 11 000 Kč

soutěžit můžete 
až do 12. září


