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Integrace v nejvyšší možné podobě, tak by 
se dal charakterizovat silniční Look 695 

Aerolight, který je jednou z nejdůležitějších 
novinek francouzské značky pro rok 2014. 
K integrované sedlovce, unikátním karbo-
novým klikám ZED 2 a dalším výjimeč-
ným konstrukčním prvkům přibyla přední 
brzdová čelist zasazená přímo do vidlice či 
zadní brzda umístěná za středové pouzdro. 
Look si v  podobně propracovaných detai-
lech libuje a  spojení funkce s  nezaměnitel-
ným vzhledem je tím, co jej odlišuje od vět-
šiny dalších značek. Ostatně již dodatek 
Aerolight značí, že cílem konstruktérů byla 
minimalizace jak samotné hmotnosti, tak 
i odporu vzduchu. My jsme tento špičkový 
model otestovali ve verzi Premium, nabíze-
jící speciální edici laků ve  třech odlišných 
designech, přičemž zájemce si bude moci 
vybrat z  rámového setu nebo kompletně 
osazeného kola. Námi zkoušená verze se 
sadou Shimano Dura-Ace Di2 a koly Zipp 
404 vyjde na částku 282 900 korun. Cena 
rámového setu, zahrnujícího vidlici, hlavové 
složení, kliky, horní díl integrované sedlov-
ky, představec i  brzdy, je 123  900 korun, 
přičemž celá tato sestava váží pouhých 2250 
gramů. A jelikož je Look perfekcionista, do-
dává k  setu také omotávku, sestavu bovde-
nů, nářadí a vak na přepravu kola.

Rám je vyrobený jako karbonový mo-
nokok s  integrovanou sedlovkou. Její kon-
strukce je ale o  poznání praktičtější, než 
nabízí konkurence – nejen, že je možný ver-
tikální posun zámku sedla v rozmezí až čtyř 
centimetrů, ale použitá koncepce nazvaná 
E-Post dokáže pohltit celkem značnou část 
otřesů. Pro vymezení výšky se používají ori-
ginální karbonové podložky a pro nastavení 
komfortu speciální pryžové inserty, které 
výrobce dodává k rámu ve třech různých tvr-

dostech. Baterii elektronického řazení najde-
me v  útrobách sedlové trubky, samozřejmě 
ve jménu integrace.

K  již zmíněným zajímavostem patří kliky 
ZED 2, vážící včetně karbonové osy pou-
hých 320 gramů. Jejich jednodílné provedení 
a speciální ložiska velkého průměru (standard 
BB65), která se při montáži převlékají přes 
kliku, jsou naprostým unikátem. Zajímavostí 
je i nastavitelná délka kliky, jež se mění oto-
čením speciálního dílce (ve  třech pozicích), 
v  němž je závit pro pedál. Z  kategorie su-
perlehkých je rovněž nový celokarbonový 
stavitelný představec AeroStem (–13 až +17°) 
nebo přední vidlice Look HSC 7 vážící 295 
gramů a využívající 1,5" spodní ložisko.

Tou nejvíce viditelnou novinkou je 
však zasazení brzdy, jakéhosi silničního 
V-provedení, přímo do  útrob ramen před-
ní vidlice, bezprostředně pod korunku. 
Uzpůsobení páky brzdových čelistí pro 
silniční použití je důvodem velice dobré-

ho výkonu brzd, ovšem 
se současnou příjemnou 
dávkovatelností, a to vše 
i přes karbonovou brzd-
nou plochu ráfků. Totéž 

samozřejmě platí také o zadní brzdě, působí-
cí pod řetězovými vzpěrami velice kompakt-
ně. Brzdy mají titanové pružiny a naprostým 
atypem jsou jejich „vyhazováky“. Ty nebylo 
možné zakomponovat do čelistí, takže našly 
místo na bovdenech, hned vedle zakončení 
omotávky – posuvným čepem se zde regu-
luje rozestup bovdenů, a  tudíž i  předpětí 
lanka. Jednoduché a funkční, navíc s téměř 
nulovou hmotností.

Jinak nemůže chybět kompletní vnitřní 
vedení jak kabelů elektronického řazení, 
tak i  bovdenů brzd. Ten vedoucí k  přední 
brzdě ústí do představce a následně prochá-
zí sloupkem vidlice směrem dolů. Už jsme 
zmínili slovo „integrace“?

Na limitu UCI
Nezaměnitelný tvar s  průhybem horní 

trubky, dodávajícím přednímu trojúhelní-
ku i  ve  velikosti XL celkem velký sloping. 
Mohutný, ze čtverce vycházející profi l 

spodní trubky, jemná struktura 
pohledové vrstvy z  1,5K karbonu 
a  dokonalá tvarová čistota každé 
partie. Stačí se podívat pod sebe 
na kteroukoli část kola a budete 
jej milovat. A tento cit ve vás bude 
sílit s každým záběrem do pedálů. 
Solidní tuhost celé sestavy je totiž 
doplněna naprosto geniální geo-
metrií, která je pro silniční Looky 
typická. Akcelerace, na  níž má 
značný podíl také celková hmot-
nost kola 6,8 kilogramu, ležící 
přesně na limitu UCI, je sice téměř 
návyková, ale supercitlivé řízení je 
tím hlavním, čím si šest devět pět-
ka svého majitele podmaní. Ať už 

jedete silově vsedě, nebo máte tendenci na-
stupovat ze sedla v každém menším kopeč-
ku, který chcete vyjet s co nejmenší ztrátou 
rychlosti, tento Look je v kterémkoli ohledu 
nekompromisní.

Přesnost řízení a bezprostřednost reak-
cí kola jsou hlavním stavebním kamenem 
– zatáčky projíždí naprosto plynule, bez 
nutnosti neustálých korekcí řídítky, součas-
ně však dokáže hodně obratně měnit směr. 
I  v  testovaném „ikselku“ působí posed ne-
příliš dlouhým dojmem a  jezdec není nad-
měrně natažený – Look evidentně nechtěl 

postavit kolo, které by jelo jako po kolejích, 
a celková živost proto může trochu překva-
pit méně vyježděné jedince. Je ale dost ne-
pravděpodobné, že si začínající silničář bude 
kupovat kolo za podobnou sumu, závodník 
naopak ostrost projevu a nulovou prodlevu 
reakcí ocení. I ve vyšších rychlostech je to-
tiž kolo stále hodně živé, což nebývá stan-
dardem ani u závodně koncipovaných top 
modelů mnoha značek. A totéž by se dalo 
napsat o jízdním komfortu, který byl sluš-
ný i přes použití vysokého profi lu karbo-
nových ráfků. Zadní část kola byla v tomto 
ohledu k  jezdci možná o  maličko štědřejší 
než předek, na čemž se nemalou měrou po-
dílela konstrukce sedlovky.

Druhá generace elektronické sady Dura-
Ace funguje naprosto precizně a  designově 
je o hodně dál než její předchůdce. Snad jen 
užší podélná tlačítka zboku brzdové páky si 
mohli konstruktéři od  Shimana odpustit, 
v prstových rukavicích není jejich nahmatání 
nejjistější. A pokud se máme vyjádřit ke ko-
lům Zipp 404, tak zde není prostor na  ja-
koukoli kritiku. My osobně bychom možná 
volili o něco nižší ráfky, ale když už vysoké, 
jen těžko budete hledat v  dané kategorii 
lepší. Zkrátka, pokud si pořídíte Look 695 
Aerolight, budete sedlat naprosto nekompro-
misní stroj, a to ve všech ohledech… 

Look 695 Aerolight

Technické specifikace

(osazení testovaného modelu)

Rám: HM Ultra Light High Modulus
Vidlice: Look HSC 7 Aero
Kliky: Look ZED 2 50/34
Brzdy: Look Integrated
Řazení: Shimano Dura-Ace Di2
Přehazovačka: Shimano Dura-Ace Di2
Přesmykač: Shimano Dura-Ace Di2
Kola: Zipp 404
Kazeta: Shimano Dura-Ace 12– 25 (11)
Pláště: Hutchinson Atom 23
Řídítka: Look Carbon
Představec: Look AeroStem
Sedlo: Selle Italia SLR
Hmotnost: 6,8 kg (vel. XL)
Cena: 282 900 Kč
Cena rámového setu: 123 900 Kč
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Velikost XL
574,6 mm

ovladatelnost, akcelerace, nezaměnitelný 
vzhled, komfort sedlovky E-Post

umístění tlačítek pák Di2

Full Dynamix FD12 Evo 29er  149 990  Kč

VIP sekce
Vybíráme ta nejluxusnější kola pro vás

Značku Full Dynamix znají především biko-
ví nadšenci, rozhodně totiž nepatří k hlav-

nímu proudu, a  její kola s  sebou nejen proto 
přináší určitý nádech exotičnosti. O  skvělou 
reklamu se tomuto italskému výrobci v  mi-
nulosti postaral například famózní Miguel 
Martinez a další úspěšní jezdci, včetně Fredrika 
Kessiakoffa. Full Dynamix tak již řadu let sbírá 
vavříny na největších světových soutěžích, přes-
to jsou jeho modely u nás stále hodně neokou-
kané. A odkud se vlastně vzaly? Jedná se o bi-
kovou odnož takřka legendárních silničních 
strojů Battaglin, přičemž obě značky produku-
je společnost Battaglin Cycle. My si na násle-
dujících řádcích představíme nejvýše postavený 
29" hardtail FD12 Evo 29er s  cenovkou bez 
desetikoruny rovných sto padesát tisíc.

Značka si zakládá na  dvacetiletých zkuše-
nostech a  především na  špičkovém karbonu 
v  kombinaci s  technologiemi používanými 
ve  Formuli 1. Celokarbonový monokokový 
rám této devětadvacítky logicky respektuje 
všechny současné konstrukční trendy – na-
jdeme zde kónickou hlavu, Post Mount úchyt 
zadní brzdy situovaný na  levé řetězové vzpě-
ře, středová ložiska typu Press Fit či vnitřní 
vedení řadicích lanek. Oproti tomu hadice 
zadní brzdy je vedena na  povrchu spodní 
trubky, takže praktičnost určitě nešla stranou. 
Hlavním konstrukčním znakem rámu je ale 
především hodně výrazný sloping, s  plynu-
lým přechodem horní trubky do  sedlových 
vzpěr, jimž nechybí takřka „BMX“ vytvaro-
vání. Profi ly hlavních rámových trubek byly 
navrženy pro kombinaci maximální torzní tu-
hosti a schopnosti pohlcovat otřesy od terénu. 
Poměrně mohutný průřez sedlové trubky však 
ctí především co nejvyšší boční pevnost při si-
lovém záběru, přece jen závodnická minulost 
i současnost značky si nemůže dovolit jakékoli 
kompromisy. K zajímavým detailům patří na-
příklad provedení hlavové trubky, do  jejíchž 
boků je citlivě zasazena integrace řadicích 
bovdenů. A nezaměnitelné je i provedení gra-

fi ky, Full Dynamix si zkrátka již na  pohled 
nelze splést s jiným kolem.

Pokud se zaměříme na osazení námi před-
staveného top modelu, tak to je takřka celé 
v režii toho nejluxusnějšího, co ve světě MTB 
sad nabízí Shimano. A je pravda, že i když se 
možná japonské komponenty někomu tro-
chu přejídají, tak jsou designově a především 
funkčně bezchybné. Platí to o  brzdách, kli-
kách i měničích XTR. A když už byl jednou 
vymyšlen standard Hollowtech II a byl kon-
struktéry Shimana z hlediska tuhosti dotažen 
do naprosté dokonalosti, skoro by se použití 
jakýchkoli jiných klik zdálo být hloupostí.

Než samotná sada jsou však z hlediska jízd-
ního projevu důležitější především zapletená 
kola. Ta v  případě stroje na  fotografi i doda-
li Crank Brothers, jejichž model Cobalt se 
pyšní atypickou konstrukcí, s ráfky bez stan-
dardních vrtaných otvorů. Sice je tím majitel 
ochuzen o  možnost kompatibility v  případě 
poškození originálního ráfku, ovšem z hledis-
ka tuhosti a  přenosu síly jsou tato kola per-
fektním společníkem pro závodní XC a mara-
tony. Použití extrémně dlouhých duralových 
niplů, dají-li se tak jakési „půldráty“ nazvat, 
je hodně nevšední. Značná variabilita osazení, 
tedy kombinace jednotlivých sad a  zaplete-
ných kol, je však pro potenciálního kupují-
cího výhodou – konkrétní námi představený 
top model za sto padesát tisíc vsadil v sériové 
specifi kaci na kola Mavic CrossMax SLE. Ta 
jsou kombinována s neméně luxusní odpruže-
nou vidlicí Rock Shox Sid XX a s karbonový-
mi díly FSA SL-K. Pokud ale někdo preferuje 
osazení Sram, může zvolit tentýž model s osa-
zením XX/X.0 a cenou 145 990 korun, pří-
padně jen s X.0 za 119 990 korun. Základní 
verze modelu FD12 Evo, postavená na tom-
též karbonovém rámu, vychází na  82  990 
korun s  osazením Sram X.9 a brzdami Avid 
Elixir 5. Ale to už se pomalu dostáváme me-
zi kola pro obyčejné smrtelníky, tedy nic pro 
horních deset tisíc… (kad)

Aerodynamika, tedy co nejideálnější ob-
tékání vzduchu, je dnes opět na  pořadu 

dne, navíc s  větší razancí než kdykoli v  mi-
nulosti. Mnozí výrobci špičkových silničních 
rámů i  komponentů, zpravidla karbonových, 
používají při vývoji a testování nejen různé si-
mulační programy, ale dokonce i větrné tune-
ly, které byly donedávna vyhrazeny především 
automobilkám či leteckým konstruktérům. 
Aerodynamické prvky se tak z  původně ča-
sovkových či triatlonových speciálů přesunuly 
také na  zcela „civilní“ silniční modely. Takže 
zatímco ještě před pár lety byl tím vůbec nej-
důležitějším poměr tuhost/nízká hmotnost, 
snížení odporu vzduchu (většinou u sesta-
vy jezdec – kolo) posunulo celý vývoj 
novým směrem a  navíc výrazně 
navýšilo prostor pro designéry. 
Jsou však výrobci, kteří se 
snažili razit co nejnižší 
odpor vzduchu již 
v  době, kdy větši-
nu ostatních značek 
nechávala hodnota 
součinitele Cx naprosto 
chladnými. Snad s  výjimkou 
dráhových speciálů Lotus či jiných nevšed-
ních, většinou malosériových počinů slouží-
cích rekordmanům a profesionálům, případně 
jako prezentace technologií konkrétní značky.

Zploštělé profi ly duralových sedlovek jsme 
si sice navykli vídat již na přelomu osmdesá-
tých a  devadesátých let, a  to i  v  případě top 
modelů Shimano (Dura-Ace i 600 Ultegra) či 
u poměrně hojně používaných modelů Selcof, 
francouzská Corima to však s  co nejnižším 

odporem vzduchu vzala vážně nejen u  rá-
mů nebo kol, ale právě i  sedlovek. Od svých 
počátků v  roce 1988 se pustila do vývoje 
naprosto nekompromisního vybavení, 
přičemž v současnosti jsou pro ni ty-
pické především karbonové loukotě, 
disky a vysoké ráfky. Do naší 
redakce si však našla 
cestu karbono-
vá sedlovka 
Corima 

Ellipse z kon-
ce devadesátých let, 

která byla ve  své době 
(a  je vlastně dodnes) kon-

strukčně naprosto atypická. 
Jedná se o  monokokové 

provedení využívající 
vlákna s  označením HR, 

přičemž výrobce měl toto 
provedení patentované, a  to 
včetně nevšedního zámku. 
Sedlovka je plochá po  celé 
své délce a  čistě aerodyna-
mický profi l má ve  středové 
partii šířku pouhých sedm 
milimetrů. Obdélníkové 
tvarování spodní části bylo 
doplněno pevnými plasto-
vými inserty s půlkulatým 
profi lem, jejichž instalace 
se postarala o  standardní 
kruhový průřez odpovída-

jící sedlové trubce 25 nebo 27,2 milimetru. 
Sedlovka byla dodávána ve třech různých dél-
kách, neboť možnost vertikálního posunu by-

la omezena na třicet milimetrů a její 
hmotnost v  prostřední délce byla 
pouhých 170 gramů.

Přestože podobné retro díly 
obvykle netestujeme, praktická 
funkčnost této přibližně pat-
náctileté sedlovky nás opravdu 

zajímala. A můžeme s klidem říci, 
že konstruktéři značky Corima evi-
dentně věděli, co dělají. Překvapila 

nás především dostatečná boční tu-
host sedlovky, očekávali jsme totiž, že právě 
v  tomto ohledu bude konstrukce spíše pod-
dimenzovaná. A k tomu sedlovka nabídla cel-
kem značnou schopnost pružit v předozadním 

směru a  pohltit tak nemalou část otřesů. 
Asi jediné, čemu jsme úplně nedůvě-

řovali, bylo upnutí přes plastové 
inserty, které si vyžádalo trochu 

silnější utažení podsedlové ob-
jímky, a  pro jistotu i  použití 
protiskluzné pasty. Sedlovka ale 

následně sebejistě držela v poža-
dované pozici a rozhodně nepůso-

bila „archaicky“.
Sedlovka Ellipse se ve své době ob-

jevila hned na několika sériových mode-
lech kol Corima, a to jak na standardním 

silničním modelu Puma, tak i na atypickém 
křížovém rámu Fox a na dráhovém speciálu 

Cougar. Pokud by si ji někdo chtěl zařadit 
do své retro sbírky, zatím leží v naší redakční 
vitríně… (kad)
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