
Z akce TEST THE BEST vyplývá 

v podstatě jedno: odpověď na to, 

které kolo je nejlepší, závisí na tom, 

kde se jezdí a jak se jezdí. Testovací 

jezdci jsou všichni v táboře all-

mountain, ale detaily se liší. Proto 

se liší i kola a pocity z jízdy. 

Ritchey Z-Max jsou asi PLÁŠTĚ s nejlepším zábě-

rem v terénu, ale na betonu jedou jako traktor, Lar-

seny TT jsou určitě nejrychlejší, ale záběr je slabý. 

Mountain King a Nobby Nic jsou pro allmountain 

asi vítězi – slušný záběr a přijatelné na cestách. 

Pokud jde o tube vs no-tube vs UST, verdikt je zcela 

nejasný... 

Bezkonkurenčně nejlepší testované 

BRZDY jsou Avid Juicy Carbon. Po-

hodlné karbonové páčky, příjemné dáv-

kování, vynikající výkon. Ostatní testo-

vané modely měly více (Hayes Ryde) či 

méně (Magura Marta, Magura Louise, 

Avid Juicy 7) co dohánět. 

MaPa 
183cm, 65kg 
Duratec Sendic v.48  
MaPa měl espédéčka asi už na tříkolce. V technických pasážích je jako doma. Vy-padá to, že to nejde? Oprav-du to nejde? Všechno jde! MaPa je taky gramař a tuner.  

MaPa o Ibis Mojo: 
Je to stroj o století dál, neuvěři-telný univerzál. Skvěle vyváže-ný stroj, který žehlí kudy jede. Jen vidlici (Fox Float RL 130) by to chtělo se štelovatelným zdvi-hem, posed je na mě trochu moc moto. 

 
MaPa o Gary Fisher Cake: Super obratné kolo, které dobře točí a dobře stoupá, nevýhodou je ale špatná citlivost na vedení stopy. 
 

MaPa o Price: 
Je to parádní rychlej chrt, který pod nohama ani není cítit (11 kg). Zamyká se při tahu řetězu a má extra tuhou zadní stavbu (přepákovaný čtyřčep + horst-link). 
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Ku_bike 

190cm, 80kg 

Cannondale Rize L 

 
Nové kolo si žádá novou výzvu. Jen jestli jsme to s tou 

výzvou tentokrát tak trochu nepřehnali… 

 
Ku_bike o Ibis Mojo: 

Asi nejlepší allmountain.Ve sjezdu úplně lítá (11,8 kg). Velmi 

precizní řazení (Sram X9/X0), tuhá, progresivní, citlivá zadní 

stavba (DW link, Fox RP23, 140), ale vepředu vidle občas 

nestíhá (Fox Float RL 130). 

 
Ku_bike o Santa Curz Blur: 

Nejrychlejší testované kolo. Hlavně na zpevněném povrchu 

uplně sviští (pláště Larsen TT, 11,9 kg).Řazení (gripshift) je 

sice překvapivě přesné, ale na ježdění dost nepohodlné a 

nutí k užšímu držení řidítek. 

 
Ku_bike o Gary Fisher Cake: 
Kolo je dříč a velmi (po)slušný univerzál. Dobře se ovládá a 

má vynikající brzdy (Avid Juicy Carbon). Velká spokojenost 

s pláštěma – celkem rychlé, ale drží (Continental Mountain-

king). 
 

              allmountain 

Kry_spin 
185cm, 75kg 
Ibis Mojo Carbon L   
Ve sjezdech bezmozek, pokud jde o výběr trasy, nevěřte mu ani slovo: technický výlet a na oběd doma se rovná 

tudy nejdu ani pěšky a spát šly už i rybičky.  
Kry_spin o Cannondale Rize: Skvělá pření vidlice (Fox Float 140), slušná zadní stavba (Fox RP2), celkem srovnatelné s mojim Mojo.  
Kry_spin o Duratec Sendic: Krásně citlivý kolo a jdou s tím neskutečný drifty. Příjemná citli-vost vidle (RockShox Reba SL 100) na začátku. Inverzní řazení o.k. (Sram Attack Trigger), při vyšších rychlostech se kolo za-myká… 
 
Kry_spin o Santa Cruz Blur: je to fakt rychlý kolo s progresivní zadní stavbou (Virtual Pivot Point, Fox Float R), ale nedržej pláště (Larsen TT expectation). Taky bych si na řidítka dal rohy. 
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U ŘAZENÍ se asi úplně neshodneme, 

přesto: Shimano Dual Control je ne-

zvyklé a v terénu nepohodlné. Gripshifty 

tlačí a nutí k užšímu úchopu. Shimano 

páky jsou standardem, ale na přesnost 

chodu i ovládání vítězí Sram X9/X0. 

foto: Kry_spin, MaPa, Miguel 

  
Mezi SPD vyhrává asi Shimano XTR. Přesné a 

spolehlivé nacvaknutí. Exustar je sice lehčí, ale 

občas trpí „falešným“ nácvakem, lehké Crank 

Brothers se zase mnohem hůř štelují, pokud jde 

o tuhost nacvaknutí. 

Twisp 

191cm, 81kg 

Santa Cruz Blur 21“ 

 
Čím delší trasa, tím líp, křeče si dává 

k večeři, proto mu na Malevilu, ale i na 

vyjížďce většinou budete koukat na zá-

da. 
 
Twisp o Ibis Mojo: 

Kolo pro bezmozky. Perfektní stoupavost, su-

per zadní stavba (DW link) s vysokým zdvi-

hem (Fox RP23, 140). Rohy jsou navíc. 

 
Twisp o Cannondale Rize: 

Velice stabilní kolo ve sjezdu, vidlice (Fox Flo-

at 140) pobere všechno, ale zadní stavba tro-

chu nestíhá – mohla by jít víc do zdvihu (Fox 

RP2). Dobrý i boční záběr plášťů (Ritchey Z-

Max 2,1“). Superjistej úchop na širokých ři-

dítkách (FSA 680mm). 

 
Twisp o Duratec Sendic: 

Kolo je na mě malý, ale i tak skvěle drží 

(Nobby Nic vepředu, Racing Ralph vzadu). 

Musel bych si taky zvyknout na inverzní řaze-

ní (Sram Attack Trigger). 
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Miguel 
171cm, 77kg 
Gary Fischer Cake M 
 
Kdo nepadá, jezdí pod svoje možnosti. Miguel jde pořád na-
horu. Nejlepší fotky jsou právě od něj. 

 
Miguel o Price: 
Je to prostě kostitřas. Hravý a dobře jede do kopce, ale jinak kos-
titřas. Vůbec jsem si nezvykl na způsob řazení (Shimano XT Dual 
Inverzo). Šatné odpružení (přepákovaný čtyřčep + horstlink)  
s nedostačujícími zdvihy (100/100), hrozně nízko nad zemí.  
Miguel o Cannondale Rize: Rychlý a klidný kolo, král sjezdů, široká řidítka (FSA 680mm) jsou 
skvělá na ovládání. Přední vidlice je skvělá (Fox Float 140). Sjezdo-
vé kvality si vybírají svou daň ve stoupání. Tam je Rize slabší.  
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