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Cena tohoto modelu, atakující padesátiti-
sícovou hranici, informuje o závodním 

zaměření, kterému odpovídá také nekom-
promisní torzní tuhost rámu a geomet-
rie, jež vsadila na optimální ovladatelnost. 
Podívejme se na tuto novinku pěkně kousek 
po kousku.

Rám s označením MC 707 Carbon nese 
rukopis typický pro karbonové modely této 

domácí značky a preferuje především život-
nost před nadměrnou gramovou redukcí. 
Výrobce kladl důraz na odolnost vůči me-
chanickému poškození – na jakékoli pro-
pružení stěny střední partie trubky při sil-
nějším stisku (což je u mnoha konkurenč-
ních karbonových rámů běžný jev) v tomto 
případě zapomeňte. V podobném duchu, 
tedy s ohledem na funkčnost a odolnost, je 

koncipováno kolo jako celek. Do jeho fi lo-
sofi e proto skvěle zapadá jak vydařená vid-
lice Suntour Axon, tak i další komponenty, 
brzdami Shimano SLX počínaje a odol-
nými koly s pevnou přední osou konče. 
O vlastnostech skvělých plášťů Schwalbe 
Racing Ralph, ve verzi s nejlepší směsí, se 
snad ani není třeba rozepisovat.

Italská značka Dedacciai je sice synonymem především silniční cyk-
listiky, poměrně důležitou část její nabídky ale tvoří MTB modely 

sázející hlavně na dva větší průměry kol. My jsme otestovali devěta-
dvacítkový hardtail Skyline Evo 29, který nám připravil dovozce znač-
ky, firma Airoo. A jelikož se tato společnost specializuje na tuningové 
doplňky, byl bike hodně nestandardně osazen. Vedle pevné přední vi-
dlice vzbuzovaly hodně pozornosti především karbon-keramické brz-
dové kotouče. Také kliky či zapletená kola německé „garážovky“ Bor 
nepatří k běžně vídaným dílům, což platí i v případě představce, řídí-
tek a sedlovky New Ultimate či kotoučovek Hope Tech X2. Zkrátka 
dokonale vyladěný stroj pro ty, kteří opovrhují hlavním proudem. 
A mimochodem, značka Dedacciai je sice provázána s komponenty 
Deda, dovozce je ale jiný – zatímco Dedu dodává na náš trh jihočeská 
firma Cyklo Švec, rámy Dedacciai hledejme v portfoliu Airoo.

Asi je vám při pohledu na soupis osazení jasné, s kým máte tu čest. 
Hmotnost 8,4 kilogramu (se standardními pedály Shimano) je sama 
o sobě zárukou skvělé akcelerace a míst k další gramové redukci by se 
zde mnoho nenašlo, zvlášť v případě zachování spolehlivosti kompo-
nentů. Cena samostatného rámu je 37 500 korun, rámový set (obsa-
hující pevnou vidlici, hlavové složení a podsedlovou objímku) přijde 
na 44 500 korun. Celé kolo, tak jak jej vidíte na fotografi ích, vyjde 
přibližně na 109 tisíc korun.

Kilo elegance a precizního zpracování
Hmotnost samostatného rámu 1050 gramů (ve velikosti M) je 

na devětadvacítku skutečně impozantní. Monokoková konstrukce 
z „high modulus 30T“ uhlíkových vláken využívá všech dnes stan-
dardních prvků, kónickou hlavou počínaje a Post Mount úchytem 
zadní brzdy či středovým složením Press Fit 92 konče.

rám double butted dural 6061 brzdy Tektro Draco WH

vidlice RST Vita TnL, 60 mm zdvih pláště Panaracer Rolling Stone 700x42c

převodník Suntour NCX-T418  hmotnost 13,6 Kg / 20“

měnič Shimano Deore
cena 21.990,-

řazení Shimano Deore, 27 rychlostí

AUTHOR BICYCLES 2013 author.cz

www.mkolo.cz

Nové 
sedmadvacítky 
se v kolekci 
Apache 2014 
stanou více než 
plnohodnotnou 
alternativou 
k již zaběhlým 
segmentům 26" 
a 29". Celkem 
pětice modelů má 
značné rozpětí, 
my jsme otestovali 
nejluxusnější 
dvacet sedm 
a půlku Manitou, 
postavenou 
na karbonovém 
rámu.

Karbon Karbon 
z Vinohradz Vinohrad

www.cykl.cz
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Apache Manitou 27,5" C1

Dedacciai Skyline Evo 29

Česká značka Festka vyrábí rámy
z karbonu i oceli a v blízké

době přibudou také titanové,
ideologicky navazující
na legendární Morati.

Nejen o vývoji
karbonových rámů

se dočtete
na stranách 8 a 9.
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V duchu trendů se nese i vedení řadicích 
lanek vnitřkem rámu, a to se zajímavým 
přerušením v blízkosti sedlové trubky, kdy 
lanko následně opět ústí do pravé sedlové 
vzpěry. Hadice zadní brzdy ovšem vede 
zespodu dolní trubky, takže praktičnost ne-
byla zcela opomenuta. Dedacciai má však 
svůj vlastní rukopis, jenž začíná mohutným 
kosočtvercovým profi lem se zaobleným 

spodním i horním vrcholem u spodní trub-
ky a naopak výrazným zploštěním trub-
ky horní. Její plynulý přechod do krátké 
monostay vzpěry zadní stavby se postaral 
o schopnost celého tohoto „pletence“ nad-
standardně pružit v předozadním směru. 
Nadbytek prostoru poskytuje zadnímu 
plášti zahnutá sedlová trubka a maximální 
možné odsazení řetězových vzpěr, jejichž 
vysoký průřez plynule navazuje na stře-

dové pouzdro. Přesně tento 
prvek je pak účinným receptem 
na vyšší boční tuhost středové 
partie. Mezi neokoukané de-
taily patří provedení zadních 
patek nebo tvarování sedlových 
vzpěr, jejichž jemné vyosení 
a zploštění má opět navyšovat 
jízdní komfort. I v oblasti nad 
pláštěm najdeme až nebývale 
prostoru a v případě nabalení 
bláta se nám kola točila na-
prosto bez problémů. Totéž se 
opakovalo u přední vidlice – ne-
jenže zde platí rčení, že kde nic 
není, nemůže se nic pokazit, ale 
i absence spojovacího můstku 
bezprostředně nad vzorkem bu-
de výhodou v nepříznivých pod-
mínkách. Celokarbonovou vid-
lici, vážící pouhých 600 gramů, 
pak charakterizují stejně ostře 
řezané rysy, jež jsou typické pro 
rám Skyline Evo 29.

Ostré rysy, neméně 
ostrý projev…

Při pohledu zboku nelze pře-
hlédnout poměrně strmý úhel 
hlavy, jenž je klíčovým prvkem 
ovlivňujícím charakteristiku 
tohoto stroje. Jestli si chcete 
koupit devětadvacítku, protože 
kamarádi říkali, že je uživatel-
sky naprosto nenáročná i pro 
začátečníka, na Skyline Evo 29 
zapomeňte. Jedná se o nejživější 
devětadvacítku, jaká se nám kdy 
dostala do ruky, což je sice velká 
pochvala pro konstruktéry, ale 
tento fakt současně zužuje po-
tenciální okruh uživatelů, který 

se zredukuje jen na závodníky a technicky 
vyspělé jezdce. Použitá geometrie zajistila 
neskutečně pohotové reakce v jakékoli rych-
losti a jezdec musí být stále ve střehu, což je 
ovšem vykompenzováno skoro až chirurgic-
kou přesností vedení do zatáček. S každým 
větším zatočením či bočním vychýlením 
těžiště narůstá určitý pocit „přetáčivosti“ 
a i přes použití velkých kol se nám ani jed-
nou nestalo, že bychom měli v ostré, uta-

hující se zatáčce pocit, že by se do ní bike 
nechtěl vejít. S tímto kolem se proto jezdec 
vyřádí na klikatících se stezkách, stejně jako 
na tratích blízkých cyklokrosu, ostré vraceč-
ky přímo miluje. Hluboce smekáme před 
konstruktéry, že se jim povedlo ze standar-
du 29" vydolovat takto živé kolo. Vše má 
ale dvě stránky a živost kola vyžaduje častější 
korekce směru než běžné sportovní či závod-
ní devětadvacítky.

V zatáčkách se Skyline Evo 29 sice přímo 
vyžívá, ale jeho naladění není koncipováno 
pro parádičky à la jízda po zadním či bun-
ny-hop, přestože i to lze z 29" kol vytěžit. 
V tomto ohledu konstruktéři upřednostnili 
velice dobré vrchařské schopnosti, ve vý-
jezdech totiž Skyline Evo 29 exceluje. A to 

i v těch hodně prudkých, aniž by jeho ma-
jitel musel nějak více přemýšlet nad tím, 
jak rozložit těžiště či zatížit špičku sedla. 
Ve sjezdech je naopak zprvu patrná lehká 
nervozita, která ale s přibývajícími kilome-
try a osaháním si řízení postupně odezní.

O raketové akceleraci se asi nemusíme 
rozepisovat, lehoučké ráfky Bor a dostateč-
ná tuhost rámu udělaly své, stejně jako jem-
nější vzorek plášťů Kenda 24Seven Race. 
Bezdušová sestava se promítla do navýšení 
již tak vysokého stupně komfortu – velká 
kola společně s propracovaným rámem 
dokážou zahladit menší otřesy a znatelně 
zjemnit ty střední. A pokud jste si mysle-
li, že zárukou pohodlí je jedině karbono-
vá sedlovka, superlehká duralová od New 
Ultimate pružila v praxi skoro stejně dobře 
jako karbonová. Ne vždy je tedy uhlíkové 
vlákno jediným prostředkem.

Naprostou lahůdkou jsou náboje Bor 
s průmyslovými ložisky a nic nevážícími 
rychloupínáky, stejně jako brzdy Hope, je-
jichž frézované tělo s červeno-černou ano-
dizací a nadstandardní možností seřizování 
je přímo k pomilování. Karbon-keramické 
brzdové kotouče KetteCycles jsou pak hod-
ně ultimativní záležitostí, a to nejen svou 
cenou 3790 korun za kus. Váha kotouče 55 
gramů si totiž vybrala určitou daň v méně 
ostrém, byť celkem stabilním brzdném pro-
jevu. Nutností je nejen důkladné zajetí, ale 
i použití brzdových destiček s organickou 
směsí. Kotouče v praxi vyžadují podstatně 
silnější stisk páky, což není v dlouhých sjez-
dech úplně příjemné – z praktického hle-
diska bychom proto upřednostnili klasiku, 
a to nejen kvůli ceně.

Jako celek je námi testovaný bike hodně 
atypický a v takovéto modifi kaci je určený 
pro užší skupinu lidí, preferujících maxi-
mální gramovou redukci a výjimečnost. 
A toto plní beze zbytku! 

Dedacciai Skyline Evo 29

Technické specifikace

Rám: Moncoque 30T MRC MR60
Vidlice: Full Carbon 29er
Kliky: Bor XC666 38/25
Brzdy: Hope Tech X2, 160 mm
Řazení: Sram X.0 GripShift
Přehazovačka: Sram X.0
Přesmykač: Sram X.0
Kazeta: Sram X.0 (10)
Kola: Bor XMD 366 29er
Pláště: Kenda 24Seven Race 2,0"
Řídítka: New Ultimate Scandium
Představec: New Ultimate
Sedlovka: New Ultimate
Sedlo: Selle Italia SLR
Hmotnost: 8,4 kg (vel. L)
Cena: 109 000 Kč
Cena rámového setu: 44 500 Kč
Samostatný rám: 37 500 Kč
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Velikost L 620 mm

poměr tuhost / jízdní komfort, akcelerace, 
hodně „živá“ geometrie

pro někoho možná až příliš živá

Dokončení ze str. 1 
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