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EXKLUZIVNÍ TEST DEDACCIAI ATLETA

Monokokový rám Atleta (it. sportovec, atlet) je tvořen z  jednosměrné 

tkaniny vysokotuhostních uhlíkových vláken japonské firmy Toray. Jako 

pojivo slouží epoxidová pryskyřice schopná dle informací výrobce vyplnit 

mikroskopické prostory mezi uhlíkovými vlákny, což by mělo přispět k del-

ší životnosti rámu a zároveň je tímto umožněno při zachování pevnosti 

a tuhosti rámu snížit počet uhlíkových vláken a tím i hmotnost. Dedacciai 

tento postup označuje jako Nano Technology. Udávaná hmotnost rámu 

činí 980 gramů ve velikosti M. 

AERO. WHAT ELSE?
Nemá smysl zdlouhavě popisovat tvary rámových trubek, mají jediné-

ho jmenovatele – nízký aerodynamický odpor. Doplňme tak jen technická 

data. Hlavová trubka je kónická pro standardní kuželový krk vidlice o roz-

měrech 1 1/8–1 1/2“, středová trubka je schopná přes adaptéry pojmout 

složení typu BSA, PF30 i BB30, vedení bovdenů případně elektrických ka-

belů je realizováno vnitřkem rámových trubek, celokompozitová vidlice 

Dedacciai má udávanou hmotnost 370 gramů, vlastní sedlovka s kapko-

vitým průřezem pak gramů 235. Sedlovka je v  rámu fixována rozpěrným 

mechanismem umístěným z vrchu horní trubky u jejího spoje se sedlovou.

AIROO EDICE
Jízdní kola postavená firmou Airoo bývají poměrně často naprosto feti-

šistické objekty. Tato společnost dováží na český trh nepřeberné množství 

exkluzivit, vyznačujících se buď nemravně nízkou váhou, či speciální funkcí 

a pochopitelně odpovídající cenou. Náš Atlet nebyl výjimkou. Vezměme 

to zepředu dozadu. Italská značka WR Compositi dodala 192 gramů vá-

žící oblouky RM 08, jež drží masivní 110 gramů vážící představec Victory 

stejné značky. Kompozitové kliky Stronglight O.Symetric se středem BSA 

hostí obdélníkovo-oválné převodníky O.Symetric, kterým vzadu sekunduje 

jedenáctirychlostní kazeta Tiso s  kombinací ocelových (1.–3.) a  hliníko-

vých pastorků. Zajímavostí je osazení přehazovačky vodítkem a kladkami 

(13/15 zubů) Berner, které sice oproti původnímu shimanovskému přidá 

33 gramů, snížení tření v řetězu díky většímu průměru kladek by však mělo 

údajně zvýšit výkon jezdce o dva watty. Krom hlavového složení jsou pak 

veškerá ložiska vyměněna za keramická. Pomyslnou korunu všemu nasa-

zují překrásné frézované holandské brzdy M5 Ligfiesten (firma se zabývá 

především stavbou lehokol) Pro RedBlk s  naprosto neskutečnou hmot-

ností 75/78 gramů (bez botek). Posledním dílkem do skládačky jsou fran-

couzská plášťová zapletená kola Corima 47 ve verzi „S+“ s kompozitovými 

náboji zapletenými 18/20 plochými dráty Sapim CX–Ray.

ATLET LETÍ KRAJINOU
Test bicyklu s cenou nového auta s sebou vždy nese nemalá očekává-

ní a my hned na úvod prozradíme, že v případě Atleta rozhodně nebyla 

následována zklamáním. V sedle kola nemusíte strávit stovky kilometrů, 

abyste poznali jeho charakter a schopnosti. Čas od času je nutné se s tím 

kterým kolem sžívat, či, chcete-li, zvykat si na něj. Ty skutečně dobré kusy 

vám však o sobě řeknou vše doslova během několika metrů. A k těm patří 

i Alteta. Několik šlápnutí, pár zatáček a jste si naprosto jisti, že toto kolo 

navrhli lidé, kteří věděli, co činí. 

Značka Dedacciai se řadí mezi mladé, vznikla v roce 1992, avšak již poměrně 
etablované italské cyklistické výrobce. Mezi její první produkty patřily sady ocelových 
rámových trubek a její sesterská značka Deda Elementi je pak známým pojmem na poli 
komponentů a doplňků jízdních kol. Náš kritický zrak padnul v tomto testu na špičkový 
rámový set Atleta oděný blyštivým hávem pod taktovkou českého distributora.

Štika pelotonu
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Určitě jste zvědaví na dojmy, které v nás zanechaly výrazně nekruhové 

převodníky O.Symetric. Tady jsou. Než dostanete jejich projev pod kůži, 

je pro vás šlapání roztodivné. Během jednoho otočení klik cítíte dvakrát 

změnu rychlosti pohybu klik, řetěz dvakrát povolí v tahu, jakoby se v zad-

ním kole něco uvolnilo. To se děje vždy v horní a dolní úvrati. Je-li pro vás 

plynulé švihové šlapání do kruhu zákon, budete vykolejeni. Zvyk vyžaduje 

několik kilometrů v sedle. A pak to přijde. Ať je to placebo či skutečnost, 

s převodníky O.Symetric jsme při silovém šlapání menší frekvencí, typicky 

prudší kopec či změna tempa ze sedla, byli schopni utočit těžší převod, 

než bychom pravděpodobně jeli s kruhovými převodníky. Rychlejší překo-

nání tzv. „mrtvého bodu“ je zde skutečně citelné, v místě nejnižšího tahu 

nohou reakce na  pedálech povolí, nohy švihnou a  naproti jim opět jde 

větší rameno převodníku a silnější záběr. Možná bychom to mohli přirov-

nat k neustále se měnícím dvěma převodům. Shrnuto podtrženo při silové 

jízdě v nás zůstal velmi kladný dojem. Má to však svá „ale“. Tím prvním je 

frekvenční šlapání s  nízkou zátěží, kde se téměř obdélníkové tvarování 

převodníků podepisuje na občasném cukavém záběru, západky v ořechu 

na  chvilku odlehnou a  pak se zas hlasitě zakousnou. Toto jsme nejvíce 

pozorovali při frekvenčním šlapání na rozbitém povrchu, švihání nohama 

se stávalo místy „trhané“. O.Symetric jako by z vás chtěl udělat „plašana“ 

tím, že nabádá šlapat nižší frekvencí do čtverce. Dále je tu zvukový projev. 

Válečky řetězu neustále narážející do „hran“ převodníku mění váš pohon 

v šicí stroj a vás celou vyjížďku doprovází cvak-cvak-cvak-cvak… A nakonec 

řazení na  přesmykači. To někdy proběhne bleskurychle, nezřídka kdy si 

dá na čas, a párkrát se nám stalo, že při nižší frekvenci jsme v tahu řetěz 

na velkou placku prostě nedostali. 

KAŽDÁ MINCE MÁ DVĚ STRANY
Posledním výrazným komponentem, který zbývá zhodnotit, jsou brzdy. 

Zde se projevila obecná nectnost kompozitových ráfků a ráfkových brzd. 

Brzdové páky jsme museli doslova drtit, abychom kolo donutili k bryskní 

deceleraci. Neduh se s přibývajícími testovacími kilometry o mnoho ne-

zlepšil. Jelikož byly nasazeny brzdové špalky přímo od výrobce kol, vinili 

bychom z uvedeného dílem lesklý povrch ráfků a zároveň jednočepovou 

konstrukci brzd. Ty jsou sice viditelně tuhé, nicméně jejich síla zřejmě není 

v této konfiguraci dostatečná.

Dedacciai Atleta je z mnoha pohledů výtečná silnička s jasným charakte-

rem, který nejlépe sedne silovému jezdci, milujícímu rychlý let nad kvalit-

ním asfaltem. K tomu mu budou nápomocny tuhé komponenty ovládání, 

neméně tuhý rám, rychlá kola, optimální geometrie, až na  popsané vr-

tochy přesmykače bojujícího s poskakujícím profilem převodníků výtečně 

pracující pohon a v neposlední řadě perfektní pohodlné italské sedlo. Sla-

bými stránkami pak shledáváme malou míru komfortu, který celek nabízí, 

nepřesvědčivý brzdný výkon a již zmíněné vrtošivé řazení na přesmykači. 

A cena? Ta má pro nás větší opodstatnění u podobného stroje, jehož dvoj-

če byste pohledali, než u konkurenčních, byť v některých ohledech možná 

o něco málo lepších, avšak stále stejně nudných a uniformních sériových 

bicyklů.

 Jaroslav Novák
Foto: Jana Graubnerová a David Stella

Buďme konkrétní. První výrazný pozitivní dojem v nás zanechala tuhost 

nejen rámu, ale celého kompletu kola. Definování vlastností kompozito-

vých rámů je velká alchymie a možnost koncového uživatele odhadnout, 

jak který rám asi tak „pojede“, tak jak se to dá u kovových rámů alespoň 

tušit, je u těchto skoro nulová. V případě Atleta jsou uhlíková vlákna namo-

tána zcela účelně, síla jezdce je tak bezezbytku využívána k pohybu vpřed 

a k ovládání stroje. Rám před silovým šlapáním neuhýbá ani v nejmenším, 

a pokud se postavíte do pedálů, jdou vám řídítka a představec v ústrety, 

což u těchto ultralehkých kompozitových variací nebývá pravidlem. A pak 

je tu samozřejmě tempo. Atleta dává na první pohled jasně najevo svou 

aerodynamickou orientaci, jíž podtrhují středně vysoké ráfky, a skutečnost 

je přesně taková. Toto kolo chce jet v tempu, chce jet rychle. Jeho fyzická 

lehkost je pak jen onou třešničkou, člověk se občas až lekne, když za řídít-

ka vezme trochu razantněji, jak snadno jsou jeho pokyny splněny.

Z omamných výšin na zem nás však vrací nepoddajnost rámu ve vertikál-

ní rovině. Jak je Atlet tuhý, tak je zároveň i „tvrdý“. Letět v jeho sedle přes sil-

niční dlažbu je i přes kompromisně nahuštěné pláště doslova za trest. Zde 

by se mohli konstruktéři z Apeninského poloostrova ještě trošku snažit. 

Kdo touží po vyšším pohodlí a obětuje „aero“ sedlovku, může u Dedacciai 

vybírat z několika pohodlněji koncipovaných rámů.

A ovládání? Jak již bylo naznačeno výše, v  tomto ohledu si není na co 

stěžovat. Projev kola je přiměřeně živý, řízení je stabilní a perfektně čitelné. 

Zde nemáme prostor pro negativní kritiku. Sportovně střižený posed pů-

sobí vyváženým dojmem.

DI2 A TI OSTATNÍ
Testovaný kus byl osazený tím nejlepším, co jsou schopni vyrobit v japon-

ském Shimanu, tedy mechatronickou sadou Dura-Ace Di2. Nebude asi žád-

ným překvapením, když napíšeme, že pohon fungoval naprosto výborně. Při 

přechodu z čistě mechanických sad si budete muset zvyknout na absenci 

mechanické zpětné vazby, pokud se však naučíte myslet a řadit jinak, bude 

vám odměnou tiše, rychle a bezchybně fungující pohon. Kliknutí – přeřazeno. 

Ano, necítíte cvaknutí v prsech, necítíte jejich propojení s měničem, nevíte, 

co se vám pod nohami děje. Kdo je ochotný se těchto „analogových“ prožit-

ků zbavit, bude nadšen. Nabízí se srovnání s automobily. Někomu vyhovuje 

lehké ovládání naprosto odstřižené od okolního světa, někdo potřebuje zře-

telnou komunikaci jasného ovládání a spřažení s mechanikou stroje. Ještě 

se zastavíme u ergonomie – samotná páka má proti nižším mechanickým 

sadám Shimana subtilnější tvar s tenčí tvrdší gumou převleku pák, což opět 

nemusí vyhovovat každému.

DEDACCIAI ATLETA
materiál rámu uhlíkový kompozit UD UHM Toray vidlice kompozitová, kónický sloupek 1 1/8“ – 1 1/2“ zapletená kola Corima 47 MM „S+“, pláště Veloflex 
Corsa 25 mm, hmotnost kol 966/1313 g (P/Z, včetně plášťů, duší, upínáků a kazety) sada Shimano Dura-Ace Di2, kazeta Tiso (12–27 z.) kliky Stronglight 
O.Symetric, převodníky O.Symetric (52/36 zubů) doplňky představec WR Compositi Victory (120 mm), řídítka WR Compositi  RM 08 (440 mm), sedlovka 
Dedacciai, sedlo Selle Italia Novus Kit Carbonio Flow S, brzdy M5 Ligfiesten Pro RedBlk velikosti XS, S, M, L, XL hmotnost 6,82 kg (velikost L, bez pedálů) 
cena 52 500/199 000 Kč (rámová sada/celé kolo)

GEOMETRIE (VEL. L)
sedlová trubka 515 mm horní rámová trubka 575 mm hlavová trubka 155 mm zadní stavba 405 mm rozvor 998 mm hlavový úhel 73° sedlový úhel 72,5°
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NEJPROPRACOVANĚJŠÍ
CYKLISTICKÁ LAHEV
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