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DedacciaiStrada Aegis Alluminio

Při vyslovení značky DedacciaiStrada 
se vyznavačům silniční cyklistiky jistě 

vybaví hlavně superlehké karbonové rámy. 
Uhlíková vlákna však nejsou jediným mate-
riálem, na nějž se italský výrobce orientuje, 
což dokládá model Aegis Alluminio, který 
prošel naším testem. Prezentovaný stroj, 
jenž je přesně v této podobě dílem pražské-
ho zastoupení společnosti Airoo, je navíc 
v mnoha směrech nekonvenční – vedle ori-
entace na výkon zaujme také neokoukaným 
a skvěle funkčním osazením. Třeba kola 
Pancho Wheels PW.27 jsou z našeho po-
hledu jedním z nejlepších zapletených setů 
své cenové kategorie a superlehké díly FRM 
jsou pak vyloženou třešničkou na dortu. 
Testované kolo je však především o nekom-
promisním rámu ze slitiny řady 7000. Ten 
nabídne bezchybný přenos energie v kom-
binaci s velmi živou geometrií. Aegis pro-
stě vůbec nezná pojmy jako nedostatečná 
torzní tuhost, a pokud se vyžíváte v silové 
jízdě a spurtech, naleznete v něm dokona-
lého parťáka. Z pohledu závodníka či vý-
konnostního jezdce sotva nalezneme jaké-
koli neduhy, snad pouze hobby silničář by 
mohl na českých asfaltkách postrádat větší 
porci jízdního komfortu, ale to je pouze 

minimální oběť za onu „závodní“ nekom-
promisnost.

Nyní se podívejme na rám Aegis Alluminio 
trochu zblízka. Hmotnost jen lehce přes tři-
náct set gramů je velice dobrou hodnotou 
a cena setu s vidlicí a hlavovým složením je 
rovných dvaadvacet tisíc korun. Konstrukce 
působí velmi puristicky, přičemž použité 
profi lace nejsou zbytečně výrazné, stejně ja-
ko fi nální design s jediným odstínem a jed-
noduchými logy (rám je lakován na zakázku 
přímo pro AIROO). Průřez spodní i horní 
trubky je někde na rozhraní mezi čistým 
kruhem a náznakem trojúhelníku. Sedlová 
trubka využívá kruhový profi l po celé své dél-

ce, stejně jako zcela přímé sedlové vzpěry. Ty 
řetězové vykazují jen skoro neznatelný prů-
hyb a k prvkům podtrhujícím konstrukční 
čistotu patří třeba i absence spodního můst-
ku. Vyloženě moderním prvkem je kónická 
hlava s 1,5" spodním ložiskem, vše ostatní 
lze nazvat klasikou – od pouze minimálního 
slopingu, přes závitové středové pouzdro až 
po vnější vedení lanek řazení i zadní brzdy. 
Zde šlo zkrátka o výkon, a jakékoli designo-
vé kudrlinky by byly v podstatě nežádoucí. 
Nespornou zajímavostí je způsob zpracování 
rámu, kdy po svaření následuje tepelné ošet-
ření při 465 °C, přičemž tento úkon obnovuje 
mechanické vlastnosti materiálu v každém 
bodě, rozkládá a vymazává zbytkové pnutí 
po svařování. Před fi nálním lakováním je rám 
vystaven protikorozní úpravě, takže preciz-
nost výroby je zcela neoddiskutovatelná.

Přední vidlice Stream s hmotností 450 
gramů s rámem skvěle ladí, její plochá ra-
mena působí velmi čistě a stejně tak torzní 
tuhost při položení kola do zatáčky se uká-
zala jako hodně nadprůměrná. Kombinace 
karbonových nohou a duralového kónic-
kého sloupku sice není zrovna nejcitlivější 
k jezdci, pokud se s kolem dostane na ne-
kvalitní asfalt, ale jak již bylo vyřčeno výše, 

zde jde hlavně o výkon. A v tom je 
model Aegis hodně nadprůměrný 
jako celek.

Rychlé duo – 
Aegis a Pancho 

Kombinace supertuhého rámu 
a použitých zapletených kol se 
ukázala jako naprosto fantastická. 
Při jízdě do kopce, při akceleraci, 
zkrátka všude tam, kde byl zapo-

třebí ničím nerušený přenos energie, bylo 
dané duo nekompromisní. Jezdec si s ním 
užívá každý záběr do pedálů, který je vyvá-
žen více než adekvátní reakcí. A totéž platí 
o ovladatelnosti. Geometrii si dovolíme 
označit za vyloženě živou a průjezdy zatá-
ček jsou s ní skoro až návykové, stejně jako 
proplétání se mezi ostatními jezdci v pe-
lotonu. Pro začátečníka možná až přílišná 
živost, u závodníka přesná odpověď na jeho 
požadavky. Přitom směrovou stabilitu při 
jízdě ze sedla můžeme hodnotit jako velmi 
dobrou, takže kolo rozhodně nepůsobí jak-
koli zbrkle. Výhodou v tomto směru byl jis-
tě i delší, 120mm představec, který nejenže 
navýšil celkovou stabilitu, ale zároveň byl 
jedním z dílků skládačky závodního kola 
se závodním posedem. Celková hmotnost 
testovaného stroje 7,1 kilogramu pak byla 

dalším aspektem, jenž zapadl do daného 
závodního konceptu.

Jízdní komfort je jedinou disciplínou, 
v níž aegis nezáří, ale upřímně, bylo nám to 
úplně jedno. Tohle kolo nabídne takovou 
porci výkonu, že na vše ostatní rádi zapo-
menete. Díky tomu sice není strojem pro 
všechny a v době rozmazlování pohodlím 
kvalitního karbonu působí tak trochu jako 
z jiného světa, ale právě to je nám na něm 
sympatické. Navíc nabídne exkluzivitu 
za poměrně dostupnou cenu, byť se námi 
testovaný exemplář s poměrně luxusními 
komponenty a sadou Sram Force vyšplhal 
na nějakých pětašedesát tisíc korun.

Z použitých komponentů zaslouží zmín-
ku krásně frézované kliky Rotor, skandio-
vá sedlovka a karbonový představec FRM 
a především již zmíněná kola Pancho 
Whells PW.27. Přes středně vysoký pro-
fi l ráfku nabízejí akceleraci srovnatelnou 
s podstatně dražšími konkurenty. Cena 
6690 korun je vzhledem k nabízeným 
parametrům a hmotnosti páru pod 1500 
gramů hodně příznivá a z našeho pohledu 
tato kola dávají mnohem větší smysl, než 
třeba základní provedení Mavic Ksyrium 
či levnější fulcrumy. Pro Pancho Wheels 
hovoří i standardní koncepce s klasickými 
dráty, takže jsou kola servisovatelná téměř 
na koleni. Minimalistické provedení nábo-
jů je doslova pastvou pro oko, podobně ja-
ko třeba superlehké upínáky nebo podsed-
lová objímka FRM. Hodně spokojeni jsme 
byli rovněž s lehkými plášti Velofl ex Master 
v šířce 25 mm. Právě tohle obutí totiž doká-
zalo částečně eliminovat vrozenou nepod-
dajnost duralového rámu a na nekvalitním 
asfaltu značně utlumilo nerovnosti.

DedacciaiStrada Aegis je každopádně ko-
lem, které je výjimečné, svou značkou i ori-
entací na výkon. Navíc díky fi rmě Airoo 
dokáže nabídnout značnou dávku individu-
alizace – jinými slovy, je možné daný rám 
osadit libovolně, přesně podle vaší fantazie. 
Bílá v kombinaci s oranžovou je jen jednou 
z celé řady možností… 

Technické specifikace

(osazení testovaného modelu)
Rám: Dedacciai Classe 7000
Vidlice: Stream Alu/Carbon
Kliky: Rotor 50/34
Brzdy: Ciamillo Gravity SL
Řazení: Sram Force
Přehazovačka: Sram Force
Přesmykač: Sram Force
Kola: Pancho Wheels PW.27
Kazeta: Sram Force 11– 28 (10)
Pláště: Veloflex Master 25
Řídítka: Deda RHM
Představec: FRM CF
Sedlovka: FRM ST Scandium
Sedlo: Selle San Marco Aspide
Hmotnost: 7,1 kg (vel. S)
Cena: 64 900 Kč
Cena rámového setu: 22 000 Kč
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Velikost S 520 mm

nekompromisní tuhost a přenos energie, 
živá závodní geometrie, poměr cena/výkon 
u kol Pancho Wheels

jízdní komfort

Z-ROLLERS
+ Špičkové hliníkové válce 

o průměru 90 mm

+ Rychle a snadno 
složitelný hliníkový 
rám 

+ Doživotní záruka  
pro prvního majitele

NEJLEPŠÍ  
POMOCNÍK  

PRO ROZVOJ  
TECHNIKY 

ŠLAPÁNÍ

bplumen.cz/kinetic

hmotnostPOUZE10kg
7.990,-

MOC

BIKEPRODEJNA.cz 
Šaldova 16/419, Praha 8 - Karlín

tel: 725 05 44 05
email: info@bikeprodejna.cz 

web: www.bikeprodejna.cz

PRODEJ A SERVIS JÍZDNÍCH KOL

Ano, ale jen těžko si z něho přihnete, po-
kud se jedná o gripy Answer Stein in-

spirované právě povrchem skleněné nádoby 
na zlatavý mok. Legenda praví, že výrobce 
k názvu i profilu úchopové části inspirovala 
vysoká koncentrace wisconsinských obyva-
tel německého původu a jejich láska k pivu. 
No a půllitr či tuplák mívá dolíčky, takže 
ten samý vzor najdeme i na gripech. 

Ty mají klasický plastový tubus bez 
vnitřního zeslabení a svojí celkovou délkou 
143 mm rozhodně nepatří na XC kola, ale 
je to nekompromisní kousek pro tvrdší jež-
dění. Průměr 29 mm sice patří ke slabším 
a hladký povrch zrovna nebudí dojem ne-
kompromisního úchopu, ale zdání klame. 
Tyhle gripy absolvovaly skoro čtyři stovky 
testovacích kilometrů, včetně enduro etapá-
ku MTB Trilogy a jejich lepivý projev, do-
konce i s rukavicemi mokrými po osvěžení 
v potoce, byl naprosto skvělý. Jednoduchá 

montáž dvojicí stahovacích objímek, hodně 
masivní gumové zátky a celková hmotnost 
125 gramů. Prostě klasika, ovšem s pří-
jemně přilnavou směsí, navíc dodávanou 
v několika barevných variantách. Stein te-
dy rozhodně i přes svůj nenápadný desén 
nezklame ani v náročných sjezdech a jen 
slabší tlumení, typické pro lockon kategorii 
s nezeslabovaným tubusem, může někte-
rým, komfort milujícím jezdcům, vadit. 
Na druhou stranu měkčí směs byla v tlu-
mení ještě dostatečně aktivní a i přes danou 
porci hodně nešetrných kilometrů nebylo 
znatelné nějak výrazné opotřebení vzorku. 
Za nás tedy Stein určitě „ja“ a s „půllitrem“, 
za přibližně šest set korun v dlaních, hurá 
na trail.

(už)

Chytněte půllitr!

délka, odolné zátky, 
adheze cena


