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Jistě jste zaregistrovali další ročník soutěže o ko-
lo Author Vision 27,5 v hodnotě 34 000  Kč. Není 

to zrovna levné kolo, ale může být klidně třeba vaše, 
pokud budete vystřihovat kupóny, které naleznete pra-
videlně v každém vydání. Nyní si můžete vystřihnout 
sedmnáctý kupón.

Pokud jich do konce roku nastřádáte všech dvacet 
a posléze nám je zašlete do redakce, již skoro nic nebrání 
tomu, abyste s napětím očekávali, jestli budete vyloso-
váni mezi desítku fi nalistů, která se v malé vědomostní 

soutěži o kolech Author, AGang, nebo o fi rmě Universe 
Agency, která kolo věnuje, utká právě o model Author 
Vision 27,5.

A když nějaký kupón neseženete? Nevadí. Během 
roku vydáme několik žolíků, které nahradí jakýko-
liv kupón. Přesněji, maximálně tři. Nic nebrání to-
mu, abyste nám na konci roku poslali několik obálek 
s kupóny. Zvýšíte tak jen svou šanci na výhru.

A teď už běžte do kuchyně pro nůžky a pečlivě si 
kupón uschovejte! (red)

Vystřihni si kupón na kolo Vystřihni si kupón na kolo 
AUTHOR za 34 000 KčAUTHOR za 34 000 Kč





Jediný model, tolik nabízí kolekce elektrokol němec-
ké značky Coboc z Heidelbergu. Trojice zakladatelů 

totiž v roce 2011 přišla s myšlenkou vytvořit trochu jiné 
elektrokolo a už v sezóně 2014 prodávali svůj první sé-
riově vyráběný model hned u třinácti specializovaných 
distributorů po Evropě. 

Coboc není velká fi rma, je to trojice nadšenců, kteří 
ve spolupráci s lokálními německými výrobci vytvořili 
produkt, který cílí na trochu jinou kategorii uživatelů 

elektrokol, než jsou lidé středního a důchodového věku. 
Jde o image kolo nabízející zároveň dostatečný výkon. 
Jejich hodně stylové, ovšem designově strohé elektro-
kolo je v podstatě jakousi festkou s motorem, protože 
hliníkový rám disponuje jediným převodem (sice s vol-
noběžkou) a motorem v zadním náboji. S městskými 
koly jej spojuje hlavně jeden převod, použití speciálního 
pevnějšího řetězu a třeba tvar řídítek a malé brzdové pá-
ky. Na první pohled by málokdo hádal, že jde o elektro-
kolo, ale zadní náboj to prozradí a kabel vedený od hor-
ní trubky potvrdí.

Většinu součástí pohonu a elektroniky vyvíjeli tvůr-
ci ve spolupráci s technickým institutem v Karlsruhe, 
který se zabývá hybridními dopravními prostředky. 

Jak motor, tak řídicí elektronika nebo baterie vznikly 
v úzké spolupráci. Rovněž většina ostatních dílů, stejně 
jako rám, jsou „Made in Germany“. Originalita z kola 
kouká v každém detailu, například čtyři indikační diody 
a přepínač výkonu integrované v horní trubce, plechový 
štítek na boku nebo kabel nenápadně vytažený ze spod-
ní strany horní trubky.

Zadní motor nabídne maximální výkon až 500 
wattů a rychlost 45 km/h, ovšem kvůli normám je 

vše staženo na povolených 
25 km/h. Baterie ukrytá 
ve spodní trubce nenarušu-
je design a její kapacita 300 
Wh by měla být dostatečná 
pro svižný pohyb po městě. 
Jediný převod pak tvůrci ob-

hajují tím, že souhra motoru a převodů je natolik ide-
ální, že by změna převodu byla zbytečná, navíc to šetří 
hmotnost. Přece jen 13,9 kilogramu není u elektrokola 
tak moc. 

Aby té invence nebylo málo, přišli tvůrci také s no-
vým designem přepravní krabice na kolo. Tedy stále je 
to krabice, ale bike je uvnitř téměř postavený a po roz-
balení to vypadá jako výkladní skříňka. I na takovémhle 
detailu tedy lze stavět. Vzhledem k ceně 4999 eur by 
ovšem krabice měla být luxusní. Bike sice získal něko-
lik ocenění, ale cena je opravdu dost vysoká na to, jak 
jednoduše vypadá. Za německou ruční práci a kvalitu se 
prostě musí zaplatit. 

(už)

E-KOUTEK

Platba poštovní složenkou:
Uhraďte částku 330,– Kč nejpozději do 15. 12. 2014 
na adresu:
PhDR. Miloš Kubánek
Cykloservis
Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10
Složenku vyplňte čitelně hůlkovým písmem, neboť 
údaje v ní obsažené slouží jako podklad pro přepis 
vaší adresy do databáze předplatitelů.

Platba bankovním převodem:
Zašlete jméno a doručovací adresu (Ulice, PSČ, 
město) e-mailem na adresu: miloskaspar@seznam.cz
Do předmětu e-mailu napište:
Předplatné Cykloservis 2015
Zašleme vám jako odpověď na váš e-mail variabilní 
symbol, pod kterým částku 330,– Kč uhradíte 
na číslo účtu 666523/5500 nejpozději do 15. 12. 
2014.

První vydání č. 1/2015 obdržíte v polovině ledna 2015. Na stránkách www.cykl.cz si můžete stáhnout dárkový 
certifi kát Cykloservisu pro případ, že chcete předplatné věnovat někomu blízkému například jako vánoční dárek.

Předplatné Cykloservisu na rok 2015
Již nyní můžete uhradit předplatné všech 22 vydání na rok 2015.

Karbonové ramínko přehazovačky s obrovskými 
kladkami, které vám uspoří dva Watty! Tak tohle 

není pouhý reklamní slogan, ale laboratorně ověřený 
tuning vašeho zadního měniče Shimano. Na testech to-
hoto doplňku se podíleli například Fabian Cancellara, 
Philippe Gilbert a další známí 
jezdci světového profipe-
lotonu. A jak už jsme si 
u podobných libůstek 
pomalu zvykli, také 

ramínko Berner 
pochází z port-
folia společnosti 
Airoo, která jej 
na náš trh dodává 
za cenu 7500 ko-
run, a to ve variantě 

pro mechanickou či elektronickou (Di2) verzi přehazo-
vačky Shimano Dura-Ace.

Základem ramínka, které se jednoduše zamění za to 
originální, jsou velmi pevné karbonové bočnice s du-
ralovým nosníkem a čepem, tvarově identickým s tím 

původním. Nechybí otvory 
pro odlehčení, dále tita-
nové šroubky, hloubkově 
frézované logo a samo-
zřejmě to nejdůležitější, 
a sice dvojice značně 

„přerostlých“ kladek. 
Horní z nich má třináct 

a spodní dokonce patnáct 
zubů (!!!). Jen pro před-

stavu, originální klad-
ky Dura-Ace mají 
zubů jedenáct, a to 
nahoře i dole. Tato 

maximalizace se logic-
ky nemohla obejít bez 

určitého navýšení hmotnosti, 
celá sestava karbonového ramínka (chce-

te-li vodítka) a velkých kladek váží 75 gra-
mů, zatímco původní díl má hmotnost 42 
gramů. Nárůst třiatřiceti gramů má však 
být údajně zcela zanedbatelný ve srovnání 

s přínosem celé sestavy.
A jaká je teorie? Velké kladky mají zaprvé 

špičková ložiska s nízkým valivým odporem a za-
druhé, a to především, redukují nutné průhyby řetě-
zu a tím i tření mezi jeho vnitřními a vnějšími člán-
ky. Jednoduše řečeno – na velké kladce opisuje řetěz 
podstatně větší poloměr než na malé. Nabízí se určitá 
podobnost s převody, kdy je dostatečně dobře známo, 
že je daleko efektivnější, když máme zařazen velký pře-
vodník a k němu třeba třetí pastorek, než abychom 
k podobnému převodovému poměru použili převod-
ník prostřední. Finální ušetření má být dle přesných 
měření 1,76 Wattu a při použití keramických ložisek 
pak rovné dva Watty.

Negativa, vyjma vysoké pořizovací ceny, nehledej-
me. Snad jen čištění velkých kladek vyfrézovaných 
z alu slitiny a odlehčených vnitřními otvory s ostrý-
mi hranami nejspíš nebude mechanikům profi  týmů 
úplně po chuti. Samotná kvalita řazení však má být 
zcela identická s originálním ramínkem a malými 11z. 
kladkami. Extrémně velké kladky by měly navíc také 
optimalizovat samotné napnutí řetězu při různých za-
řazených převodech. To ovšem není pouze teorie pánů 
od Berneru, vždyť obří spodní kladku jsme měli mož-
nost vídat třeba na turisticky zaměřených přehazovač-
kách Shimano základních řad. Cílová skupina je ale 
diametrálně odlišná. (kad)

Zázračný Berner!
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PRODEJ A SERVIS
JÍZDNÍCH KOL
Seydlerova 2146/13, Praha 5 158 00
tel:+420 603 820 074
e-mail:info@centralbike.cz

Prodáváme kola značek 

TREK a FELT
Provádíme 

kompletní servis jízdních kol
Celoroční slevy na vybraná kola a díly až 20%

Více informací na

www.centralbike.cz


