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VYZKOUŠELI JSME

plus projev v kopcích, přenos energie, jízda
v bočním větru

minus  brzdný efekt v dešti

plus teplotní komfort, volnost pohybu, silikonový
potisk

minus širší střih

Dvoustranu připravil: Eda Pinkava

Zapletený set Corima je poskládán okolo nábojů S+ sestavených z dílů z titanu, hliníku a karbonu. 

U zadního náboje byla pro zajištění vyšší tuhosti použita osa průměru 17 mm a speciální ořech se třemi 

západkami umístěnými ve vzájemné orientaci po 120º. Na kvalitní spolupráci praporků s třiceti zuby 

ve vnitřním obvodu ořechu dohlíží silné pružinky západek. S ráfky vysokými 47 mm a širokými 22,6 mm 

jsou náboje spojeny plochými dráty Sapim CX-Ray, vzadu u kazety najdeme paprsky Sapim CX. Přední 

výplet je radiální, levá strana zadního rovněž, pravá spoléhá na trojí křížení. Pro optimální rozložení na-

pětí je u zadního kola na každé straně použit rozdílný počet drátů (8 levá/12 pravá). 

Po nasazení na testovací stroj následovala euforie z nízké hmotnosti. Ta nepřešla ani po následném 

sblížení a absolvování prvních tréninků. Na snadnosti akcelerace totiž vůbec nebylo znát použití vyso-

kých ráfků. Totéž platilo i o projevu v kopcovitém terénu. Zde se ideálně snoubila aerodynamika vyš-

šího provedení s minimální hmotností, dovolující snadno měnit tempo bez potřeby překonávání vyšší 

obvodové hmotnosti. Na celkem dobré úrovni byla i boční tuhost kol. Silové záběry sice dokázaly ráfek 

přiblížit až na kontakt se špalíkem, to ale nijak zásadně neovlivnilo pocit z vysoké efektivity přenosu 

energie. Navíc jsme konstrukci i přes výšku ráfků nehodnotili jako nadprůměrně tvrdou v intenzitě pře-

nosu otřesů na jezdce. Komfort je ale u zapletených kol vždy závislý i na použitých pneumatikách, takže 

naše chvála současně směřovala i k obutí Veloflex Arenberg. 

Velmi příjemně se Corimy chovaly na bočním větru, který je navzdory velikosti opěrné plochy doká-

zal jen minimálně vychýlit z jízdní rovnováhy. Ani po tisícovce testovacích kilometrů a přes několikeré 

testování v nečase nebyly na bocích ráfků výraznější stopy po opotřebení brzdovými špalky, které pro 

své ráfky značka speciálně vyrábí. Stejně kvalitní a vyvážený byl i brzdný výkon v suchém počasí, trochu 

méně jsme byli spokojeni v dešti, kdy je třeba počítat s citelně delší brzdnou dráhou. Hmotnost testo-

vaného setu činí 1230 gramů (415/715, P/Z), doporučená cena je stanovena na 44 900 Kč (21 100/23 

800 Kč, P/Z). Samozřejmě jsou kola k dostání v specifikaci pro použití s kazetami Campagnolo i Shima-

no, zájemce může navíc volit ze čtyř barev polepů.       

zapletená kola 

CORIMA 47 MM S+

rukavice 

CASTELLI Leggenda Glove
Proti nepříjemnému chladu, který navíc může zhoršit citlivost při ovládání kola, jsou připraveny 

bojovat rukavice Leggenda z nabídky italské značky Castelli. Izolaci má zajistit pletenina Polartec 

PowerSretch Fleece v kombinaci s větruodolným materiálem AirFlex Light na svrchní části. Nechybí 

zde silikonové prvky pro vyšší jistotu úchopu, polstrování dlaně z materiálu Poron XRD navyšující 

pohodlí, reflexní doplňky, zpevnění prostoru mezi palcem a ukazovákem a  samozřejmě použití 

jemného fleecu na palci pro možnost otření potu. 

Střih rukavic byl spíše volnější, takže jsme po celou dobu nezaznamenali žádné omezení po-

hybu. Tato volnost však byla provázena potřebou vyššího soustředění na úchop, gelové polštářky 

ve spojení s širším střihem nechávaly prostor pro malý pohyb dlaně uvnitř rukavice. Kontakt mezi 

rukavicí a řídítky byl dokonalý, mezi rukavicí a rukou už jsme ale našli rezervy. Usazení rukavic totiž 

plně spoléhalo jen na elasticitu materiálu. Současně ale tento střih dovoloval použití tenké vnitřní 

vrstvy v případě, že jsme se rozhodli pro jízdu v teplotách hlouběji pod bodem mrazu. Ostatně tep-

lotní komfort si zasloužil velkou pochvalu. I když výrobce hovoří o využitelnosti v rozmezí 4–16 °C, 

my jsme v rukavicích bez potíží jezdili i v teplotách okolo nuly. K dostání jsou ve velikostech XS–

XXL a ve čtyřech barevných variantách. Doporučená cena činí 1690 Kč.  


