
C
yk

lo
se

rv
is

 9
/ 2

0
2
1

6
w

w
w

.c
y
k
l.
c
z

 –
 s

o
u

k
ro

m
á

 ř
á

d
k
o

v
á

 i
n

z
e
rc

e

PAVLAČ
V případě patentových řešení se 

čas od času objeví zajímavé informa-
ce od největších výrobců komponentů, 
prozrazující jejich další možný vývoj. 
Například značka SRAM si nechala pro 
své brzdové páky eTap patentovat ře-
šení elektronické změny převodů AXS 
nově pomocí samotné brzdové páky 
namísto tlačítek. Celý systém tak tro-
chu připomíná shimanovský princip řa-
zení a boční vychýlení brzdové páky jed-
noduše sepne ovládací tlačítko uvnitř 
její hlavice pro změnu převodu.

Nova Cup mění název na Prima Cup! 
Generálním partnerem populárního 
maratonského a XCO seriálu se to-
tiž nově stala skupina Prima, z čehož 
vyplývá právě jeho nové pojmenování 
Prima Cup. Letošní seriál měl dle pů-
vodních plánů odstartovat v dubnu, 
nicméně díky všem covidovým opatře-
ním první podnik proběhne až na kon-
ci května, a to závodem Stolové hory. 
Aktuální reportáže z jednotlivých závo-
dů seriálu Prima Cup budou průběžně 
vysílány na TV stanicích skupiny Prima. 
A jak je to s Novou? Ta se pro letoš-
ní rok spojila s MTB seriálem Kolo pro 
život.

Shimano LinkGlide – to je úplně 
nový převodový systém, v blízké bu-
doucnosti nabízený jako alternativa 
u bikových sad Shimano Deore a Deore 
XT. O co se bude jednat – další přidá-
vání pastorků? Nikoli, naopak ubírání! 
Systém LinkGlide bude totiž, jakožto 
alternativa, určen pro kola a přede-
vším elektrokola se zvýšenými nároky 

na životnost a celkovou odolnost sys-
tému pohonu. Novinka ve dvou kvalita-
tivních úrovních bude spoléhat buďto 
na jedenáct pastorků (Deore XT), nebo 
na deset u sady Deore. V obou přípa-
dech budou po uži ty širší jak pastorky, 
tak i samotné řetězy, tudíž komponen-
ty s logem LinkGlide nebudou kompati-
bilní s ostatními bikovými komponenty 
Shimano. Rozdílné budou také mezery 
mezi pastorky, a logicky taktéž krok 
řadicí páčky. Ořech náboje však bude 
totožný jako u klasiky. A přínos celého 
řešení? LinkGlide by měl dle informací 
od výrobce přinést až třikrát takovou 
životnost pohonu, nežli je tomu u běž-
ných MTB komponentů!

Chris Froome (Israel Start-Up 
Nation) se zatím nedokázal přiblížit 
své formě z let, kdy oslňoval na tratích 
Tour de France, a etapový závod Kolem 
Romandie (vítěz Geraint Thomas) si 
spíš protrápil. Chris to přičítá minu-
lým nemocem a zraněním, nicméně si 
je vědom, že návrat do vrcholné formy 
bude dlouhodobým procesem, na kte-
rém pracuje. Snad to přinese kýžené 
výsledky a uvidíme jej zase na stupních 
vítězů.

Evropské „velitelství“ značky Can-
non dale v holandském Woudenbergu 
má před sebou nelehký úkol. Značka teď 
slaví padesátiny a je třeba posílit její 
pozici na trhu i zajistit její další růst. To 
se ale týká všech značek patřících pod 
křídla společnosti CSG (Cycling Sports 
Group), takže ve Woudenbergu budou 
mít dost práce.

Rock Shox oživil svoji vidlici Domain, 
na jejímž historickém představení 
jsme byli zhruba před patnácti le-
ty v rakouském Saalbachu. Tehdy šlo 
o trojici freeride jednokorunek Totem, 
Lyrik a Domain a také čtyřpístkové 
brzdy Avid Code, ale to už je historie. 
Nicméně ta se opakuje v podobě no-
vého Domainu, jenž má být levnější al-
ternativou pro endurový ZEB. Vnitřní 
38mm hliníkové nohy, stíráky SKF, 
jednoduché tlumení Motion Control, 
zdvihy 150 –180 mm a cena 15 500 
korun. To nezní špatně.

Domácí společnost Vokolek Import, 
dodávající na náš trh špičkové znač-
ky jako Ridley, Eddy Merckx, Ritchey, 
Look, Challenge a mnohé další, slaví 
letos třicet let od svého založení. Její 
první značkou v distribuci byl americký 
Cannondale, přičemž základním mot-
tem fi rmy bylo soustředit se pouze 
na high end výrobky a světové značky 
v cyklistice – tak aby zákazník dostal 
vždy to nejlepší. A dané motto zůstává 
i po třech desetiletích stále stejné.

Máte doma tlakovou lahev s argo-
nem, TIG svářečku, svářečskou kuklu, 
rukavice, titanový svářecí drát a pak 
ještě drobný detail, že umíte svářet 
titan? Pak si můžete objednat kliky 
Cane Creek eeWings v setu DIY, tedy 
„udělej si sám“, a všech devět částí si 
doma svařit. Výrobce totiž nabízí ten-
to kit za necelých patnáct set dolarů 
všem bikerům-kutilům-svářečům, kteří 
si prostě chtějí titanové kliky dovařit 
doma.

Řada majitelů celoodpružených kol řeší 
vylepšení svého biku nějakým lepším 

tlumičem, případně kvůli nemožnosti opravy 
původního shání nový nebo jen někdo koupil 
rám bez tlumiče a teď bezradně doufá, že tam 
vůbec sežene odpovídající kousek. Většina 
informací zazněla v článku věnovaném tlumi-
čům, nicméně zásadní věci pro volbu odpoví-
dajícího provedení jsou vyobrazeny zde. 

Známe způsob uchycení tlumiče, tedy 
standardní oko-oko nebo trunnion, a první 
věcí, kterou musíme zjistit, je délka neboli 

rozteč tlumiče, přesněji vzdálenost oko-oko, 
což platí i pro trunnion provedení. Změříme 
u nafouknutého a nezatíženého tlumiče roz-
teč středů obou ok tlumiče Q, čímž zjistíme 
délku tlumiče, kterou bychom měli přesně 
dodržet, aby odpružení fungovalo, jak má 
a nepotkal se nám při propružení žádný z dí-
lů rámu nebo jsme nenabourali geometrii. 
Další veličinou, kterou výrobce uvádí hned 
za délkou tlumiče, je jeho zdvih, což změří-
me u nafouknutého tlumiče na jeho pístnici 
od těsnění vzduchové komory, až po konco-
vou hranu W. Tady možná nebudeme úplně 
přesní, ale při hledání podle údajů výrobců 
tlumičů většinou najdeme u námi naměře-
né délky tlumiče nejpodobnější odpovídající 
variantu i pro jeho zdvih, případně musíme 
pátrat v údajích od výrobce rámu. Výběr 
tlumičů pak ovlivňuje pružicí médium, tedy 
vzduch nebo vinutá pružina a pak další pro-
storové rozměry, tedy vnější průměr vzducho-
vé komory nebo přítomnost expanzní nádob-
ky, abychom tlumič vůbec dostali do rámu. 
Pokud není na expanzku stavěný, můžeme 
ji při prvním propružení někde urazit nebo 
udělat dolík do stěny rámové trubky, jakmile 
se oba díly potkají. Některé starší rámy měly 
třeba tlumič s otočným ventilkem, aby k ně-

mu byl přístup hustilkou, takže pozor na po-
zici ventilku nového tlumiče, pokud máte 
rám se specifi ckým umístěním tlumiče. Totéž 
platí pro staré rámy s tažnými tlumiči, jako 
měl Cannondale či Scott, tam můžete leckdy 
rám bohužel i vyhodit, protože adekvátní ná-
hrada už dávno nemusí existovat, nebo bude 
pěkně drahá. Pružinový tlumič namísto vzdu-
chového pak může narazit na problém, že se 

pružina s větším průměrem, než má pístnice 
vzduchového tlumiče prostě nevejde do urči-
tého místa v rámu, takže měřit a měřit.

Tlumič máme vybraný a nastává doplň-
kový výběr odpovídajícího hardware, tedy 
vložek pro přesné usazení v rámu. Změříme 
v rámu otvory pro šrouby tlumiče E, aby-
chom věděli, jaký je průměr díry v kluzném 
pouzdru. Je to většinou 6 nebo 8 mm a výrob-
ce to u kluzných pouzder, nebo někdy také 
řečeno vymezovacích vložek, udává. Další ve-
ličinou, kterou musíme znát, je rozteč vyme-
zovacích vložek, tedy jejich šířka, která musí 
korespondovat s roztečí uchycení tlumiče 
v daném místě R. Měříme buď na rámu, ne-
bo pokud máme starý tlumič, tak jednodušeji 
přímo na něm T. Jestliže je rozdíl v deseti-
nách milimetrů nepatrný, vše pasuje, silnější 
vložky do rámu ovšem nemusíme natlačit, 
případně je budeme muset nechat zbrousit 
na odpovídající šíři. Pokud je vůle mezi vlož-
kami a rámem, pozor, abychom to nedoháněli 
silnějším dotažením šroubu, pnutí v montáž-
ních bodech na rámu by mohlo časem vést 
k poškození rámu. Tady přijdou ke slovu se-
tinkové vymezovací podložky, což je záležitost 
pro šikovnějšího mechanika. Vložky musí 
prostě do rámu sednout přesně nebo ještě lépe 

Tentokrát nebude náš domácí 
rádce tak úplně o servisu, ale 
spíše jako praktické doplnění 
či návod k tématu výběru 
nového tlumiče.

zovacími podložkami nasazenými na něm 
spolu s těsnicími O-kroužky zvnějšku. Opět 
ale i zde platí, že musíme znát celkovou šíři 
vložek pro umístění v rámu a průměr otvoru 
pro montážní šroub.

Existují i pouzdra s jehličkovými ložisky, 
kde sice je cítit lehká vůle, ale chod je jemný 
bez zadrhávání a řadu tlumičů dnes lze na-
místo kluzných pouzder adaptovat na dvojici 
průmyslových ložisek se speciálním šroubem, 
kde se rovněž eliminuje nepříjemné tření při 
odtržení do zdvihu. Vždy ale platí všechny 
výše uvedené zásady měření, aby nám vše pa-
sovalo. Ještě pozor na odpovídající tlak v tlu-
miči s ohledem na systém přepákování rámu. 
Pokud máme rám, kde je nutné vozit v tlumi-
či vysoký tlak i přes 300 PSI, abychom nešli 
na dno zdvihu, měl by nový tlumič mít ma-
ximální povolený tlak na stejné hodnotě, ne 
nižší, abychom pak nebyli rozčarovaní z toho, 
že jsme koupili drahý tlumič a nemůžeme jej 
nahustit na potřebný tlak. Zkrátka pořídit 
správný tlumič je výrazně složitější, než kou-
pit novou vidlici.

(už)

trochu natěsno. Zatím hovoříme o klasických 
kluzných pouzdrech a vymezovacích vlož-
kách, tedy trojdílném provedení pouzdra Y, 
které je historicky nejstarší, ovšem nejméně 
odolné vzniku vůle, protože se hliníkové vlož-
ky časem opotřebí a kluzné pouzdro v oku 
tlumiče se vydře. Čím déle pak na takovém 
spoji s provozní vůlí jezdíme, tím víc se může 
poškodit samotné oko tlumiče a nové pouzd-
ro v něm nebude sedět přesně.

Pro některá specifi cká řešení rámů jsou hli-
níkové kluzné vložky nahrazeny ocelovým U 
nebo hliníkovým čepem a vymezovací pod-
ložky jsou nasazeny na něm. Tenhle hardware 
většinou dodává výrobce rámu jako součást 
kitu většiny šroubů a čepů pro zadní stavbu 
a rozhodně jej nemusíme kvůli specifi čnosti 
sehnat u výrobce tlumičů. Odolnější řešení 
kluzných pouzder dnes nabízí Fox I, jenž 
nahradil nalisované kovové kluzné pouzdro 
s tefl onovým povrchem dvoudílným plasto-
vým pouzdrem, hliníkovým čepem a vyme-
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Výběr tlumiče

HOBBY BASTLERHOBBY BASTLER
Udělejte si to sami
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Pražská prodejna BIKEMARAST se již 
před dvěma lety přestěhovala do Kbel, te-

dy do městské části Praha 9, ovšem zachovala 
si nejen vyhlášený servis, e-shop či nabízené 
značky, k nimž přibyly mnohé další, ale pře-
devším sázku na kvalitu a individuální pří-

stup ke každému zákazníkovi. 
Samozřejmě nadále zůstávají 
bonusy v podobě polohy přímo 
na cyklotrase, bezproblémové-
ho parkování nebo možnosti 
vyzkoušet si vyhlédnuté kolo 
v nejbližším okolí prodejny, 
tedy ve vilové čtvrti takřka bez 
provozu.

Z celkových 350 metrů čtve-
rečních připadá více než dvě 
stě metrů na prodejní plochu. 
V roce 2020 k dosavadním 

značkám kol a elektrokol přibyl například 
Ghost a Lapierre, jejichž kola jsou pro letošní 
sezónu předobjednána v nemalých počtech. 
Nemůže chybět oblíbený Superior včetně kar-
bonových či celoodpružených topmodelů ne-
bo další z domácích výrobců, značka Apache, 
nabízející prostřednictvím BIKEMARASTU 
nejen stále oblíbenější e-biky, ale i klasická 
sportovní kola.

Zaměření zůstává z podstatné části na čes-
ké výrobce jízdních kol, nicméně nemenší 
důraz je kladen na německou klasiku Ghost, 
tedy na značku, která je nejen velmi úspěš-
ná na závodním poli, ale hlavně investuje 
obrovské prostředky do neustálé evoluce 

svých modelů. Totéž lze napsat 
o francouzském Lapierru, tedy 
jedné z nejpopulárnějších zna-
ček současného profi pelotonu. 
Tím úplně nejdůležitějším jsou 
ale u BIKEMARASTU služby 
zákazníkovi. To znamená pře-
devším kvalitní poradenství, ať 
už si vybíráte jakoukoliv polož-
ku z nabízeného sortimentu. 
Od odborné konzultace při vý-
běru adekvátní kategorie či veli-
kosti kola až po pomoc při vý-

běru doplňků, oblečení či přileb. 
Mezi nabízenými službami 

samozřejmě nechybí celoroční 
servis kol. Po domluvě je také 
možné vyžít testovací program 
u vybraných modelů kol Ghost, 
Lapierre nebo Superior. Z do-
plňků zaslouží zmínku značky 
SKS Germany, rozšířený sorti-
ment oblečení a přileb Haven, 
dále výkonná světla Knog, 
špičkové gripy ESI nebo helmy 
Cratoni. Na jaro je plánováno 
spuštění nového e-shopu s řadou 

vylepšení a nových funkcí, samozřejmě nadále 
s důrazem na příznivé ceny a širokou nabídku. 

(red)
Kontakt:
BIKEMARAST
Hanušova 888/4, Praha 9-Kbely
Tel.: 776 34 64 35
e-mail: info@bikemarast.cz
www.bikemarast.cz

BIKEMARAST
Pro kola i výbavu do Kbel

VAŠE DOPISY
Zdravím z Vysočiny! 

Nedalo mi to a musím reagovat na vaši rubriku Retro, konkrétně na zmínku o oblíbeném 
Deore XT 1994. Když si vzpomenu, co to vybavení vydrželo, navíc jak pěkně vypadá i po těch 
letech! Jezdil jsem jej na svém Singletracku 970 od Treku a velká část dílů přešla na jeho nástupce, 
kterého jsem si postavil v roce 2005, doplnil V-braky 737 a brzdovýma pákama s odděleným řaze-
ním. Náboje se točí dodnes skoro jako nové, stejně jak zbytek sady, ale již v pořadí na třetím posta-
veném kole, které řádně otestovaly moje děti a nyní mu dává zabrat synovec. Myslím si, že nájezd 
přes 30 tisíc kilometrů v hodně těžkém terénu Vysočiny a účast na řadě maratonů včetně Rallye 
Sudety, Drásala a podobných sadu skutečně slušně prověřily. Za mě určitě palec nahoru! Jinak 
STX v provedení RC byla parádní sada, která byla v té době skutečně trhákem, nejen v prodejích.

Co se týče našeho Bike srazu na Vysočině, letos dojde k zásadní změně a bude se celý odehrávat 
v severní části Vysočiny s ubytováním na Luckém Vrchu, kde budeme jako pořadatelé s účastníky 
od pátku celý víkend ubytováni a budeme společně brázdit hvozdy, louky a pole... Servis bude letos 
včetně polopenze, nebudou chybět společná večerní posezení i sobotní tombola. Budeme rádi, po-
kud za Cykloservis také opět dorazíte, jste samozřejmě srdečně zváni. Termín letošního Bike srazu 
je 11. až 13. června, přihlášky jsou spuštěny a propozice se průběžně aktualizují.

Za Turbošnek team NM&ZR zdraví do Prahy Martin Pleva 


