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Podle názvu stroje se přímo nabízí myšlenka, že nekonečnou uhlíkovou 

nit stačí vhodit do vesmírného prostoru pohlcujícího veškeru hmotu, na je-

hož druhé straně by vypadl hotový rám. Naopak, pracovní postup výroby 

spočívá u  technologie BCF (Bandage Carbon Fibre) v  ručním kladení jed-

notlivých vrstev karbonového materiálu HM T-800 12K na sebe pro zajištění 

požadovaných vlastností. Za stejným účelem je uvnitř spodní rámové trub-

ky využito vnitřního žebra navyšující požadovanou tuhost tohoto prosto-

ru. Směřování ke stejným vlastnostem je patrné i u robustního středového 

pouzdra standardu Press Fit 86,5 vytvarovaného pro přímé vsazení ložisek. 

Dodejme ještě, že dvě z trubek hlavního rámového trojúhelníku, stejně jako 

řetězové vzpěry se při profilování nechaly inspirovat tvarem obdélníku, lo-

gicky orientovaného podle požadovaného úkolu. Jako nejkreativnější místo 

rámu tak vnímáme zadní vzpěry pohrávající si s průřezy kosočtverce a ová-

lu, doplněné o současné esovité zprohýbání. Trochu konzervativně v tomto 

ohledu vypadá sedlová trubka ignorující jakoukoli tvarovou anomálii a strikt-

ně se držící klasického kruhu po celé své délce. Lehce v retro stylu působí 

i nýtované hliníkové opěrky pro vedení brzd a řazení. 

Elegantně jednoduché tvarování ctí i  vidlice tohoto stroje s  rovnými 

nohami, které se směrem od napojení na kónický sloupek korunky dále 

k patkám plynule zužují. Udávané hmotnosti základu stroje jsou u rámu 

920 g (velikost M) a vidlice 360 g. 

KOV NEKOV
Šperky z karbonu, ale i kovu tvoří i osazení tohoto kola. Pokud začneme 

u karbonu, jistě utkví v hledáčku nejprve komponenty Mcfk. Tato němec-

ká firma zde prezentuje opravdu zdařilé doplňky. U řídítek s anatomickým 

tvarováním je hmotnost pouhých 163 gramů při současném limitu jezdce 

až 100 kg. Podobně je tomu u představce se 75, sedlovky okolo 101 (po-

dle délky), nebo sedla s pouhými 67 gramy. Díky takto vysoké laťce ani 

nepřekvapí přítomnost zapleteného setu Corima S+ MCC lesknoucího se 

stejným druhem materiálu použitého při jejich zrodu. Ke komponentům, 

pro jejichž výrobu byl zvolen kov, patří brzdy M5 s konstrukcí dokonale 

prezentující možnosti obrábění CNC technologií, ale i  kliky s převodníky 

B.O.R. U těch opět zaujme hmotnostní údaj 630 gramů, stejně jako preciz-

ní zpracování, kde se opět předvedly CNC obráběcí stroje. 

Zapomenout ale nesmíme ani na ovladače propojující vše do funkčního 

celku. Zde se o vše stará nejvyšší mechanická řada japonského Shimana, 

Dura-Ace, i když i u ní se stavitel nechal uchvátit karbonovými vodítky pro 

Nebraň se, ta magie je prostě silnější než tvůj odpor. Přijmi ji jako fakt a přestaň 
se snažit hledat alternativy, když tato je tak jednoduchá na pochopení a současně 
máš jistotu, že funguje. Řeč je o karbonu coby materiálu pro stavbu kol, nejen 
rámů, ale prakticky jakékoli součásti tohoto dokonale fungujícího soukolí. Tento 
test může být jedním z důkazů uvedeného tvrzení.  

Jak karbon káže 
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kladky Berner, které spolu se snížením odporu řetězu navyšují hodnotu 

měniče na trojnásobek té původní. 

V PRŮVANU ZKRATEK
Tolik karbonu pospolu nevěstilo před startem nic dobrého, a  tak jsme 

si raději vzali do kapes o jednu traťovku víc a vyrazili na okruh s patřičným 

respektem. To však bylo poslední, co bylo v naší režii. Nízký kokpit se za mo-

hutného povzbuzování kol rozhodl, že nám ukáže novou dimenzi vyhlídkové 

cesty. Okamžitá reakce na záběr do pedálů se dala přirovnat ke startu rakety 

s plochou dráhou letu. Ještěže jsme měli na kole hodně široká řídítka, jinak 

by nám snad z nedostatku kyslíku explodovaly plíce. Podle prvotního proje-

vu zapleteného setu se následně odehrával i další průběh „výletu“. Dokonalá 

odezva na vkládanou sílu se totiž ukazovala nejen na rovinách, kde jsme se 

snažili seznámit s  prvními charakteristickými vlastnostmi stroje, ale ještě 

markantněji ve stoupáních. A zde jsme si znovu museli pochválit tvarování 

řídítek Mcfk, jež měly sice malý oblouk, ale od prostoru pák k dolnímu konci 

se na každé straně ještě o centimetr rozšířily. Díky tomu zajišťovaly dostatek 

prostoru pro ovládání stroje i v dolním úchopu. 

Teprve při intenzivní jízdě ve stoupáních jsme se začali více soustředit 

na chování rámu. A zde jsme museli konstatovat malou flexi v horní části. 

Ta byla samozřejmě citelná i díky šířce úchopu, ale byla tu. Na druhou stra-

nu je faktem, že tento jev nikterak neovlivňoval jízdní vlastnosti, které byly 

velice dobře čitelné. Kromě stability při jízdě po rovině, která byla přímo 

ukázková, jsme nenašli žádné chyby ani ve sjezdech. Spouštění do údolí 

klikatými silničkami se podobalo počítačové hře, kde stroj přesně reagoval 

na naše podněty a plnil je se stoprocentní spolehlivostí. A to ať se jednalo 

o vlastní pilotování, tak případné korekce rychlosti, jež měly na  starosti

futuristicky tvarované brzdy M5. 

Do  toho všeho hrála muzika, kterou vyluzovaly široké kulaté dráty 

starající se o pevné propojení s vysokými ráfky Corima. Na tento set byl 

FRM BLACK HOLE RIBBED ROAD
materiál rámu HM T-800 12K Carbon Fibre vidlice HM T-800 12K Carbon Fibre, celokarbonová, kónický sloupek 1 1/8“ – 1 1/2“ zapletená kola Corima 47mm 
S+ MCC, galusky Veloflex Carbon, 22 mm, hmotnost kol 810/1130 g (P/Z, včetně galusek, upínáků a kazety)  sada Shimano Dura-Ace (11 rychlostí, 
kazeta Tiso 11−27 zubů) kliky B.O.R. R688 (převodníky 52/38 zubů) doplňky představec Mcfk 3K (120 mm), řídítka Mcfk Road (460 mm), sedlovka Mcfk 
Offset 20 (průměr 31,6 mm), sedlo Mcfk (ližiny karbon), kladky přehazovačky Berner, brzdy M5 velikosti 485-620 mm  hmotnost 5,9 kg (velikost 54 cm, 
bez pedálů) cena 258 000 Kč

GEOMETRIE (VEL. 54 cm) 
sedlová trubka 540 mm horní rámová trubka 550 mm hlavová trubka 155 mm zadní stavba 404 mm hlavový úhel 72,5°  sedlový úhel 74,5°

spoleh za všech situací, navíc jsme si museli přiznat, že se musí podílet 

i na poměrně vysokém komfortu stroje jako celku. To bylo velmi příjem-

ným překvapením, zejména vzhledem k výšce ráfků, ale i absenci obvyk-

lých podpůrných prostředků jako je polstrování sedla. Kvalita práce rámu 

ve spolupráci se sedlovkou a v neposlední řadě i tvarování skořepiny sedla 

nedávaly v  tomto ohledu pražádný prostor k pochybnostem o míře po-

hodlí.  

Pokud jsme již zmiňovali funkci ovládání, doplňme ještě to nejdůleži-

tější, důležité prostředky pro posun stroje vřed. To zajišťovaly ovládací 

prvky Shimana Dura-Ace ve společnosti klik B.O.R. a kazety Tiso. Přestože 

jsme zvyklí na  velké rozmazlování originální sestavy tohoto japonského 

producenta, nutno přiznat, že převodníky i  kazeta se dokázaly při změ-

nách pozice řetězu činit bez zjevné prodlevy. Snad jediné, co se v tomto 

ohledu liší od originální japonské sestavy, je o něco jasnější efekt změ-

ny. Každé zapadnutí do polohy na kazetě bylo ostřeji vnímáno, ale na to 

se dalo bez potíží přivyknout. Při zmínkách o řazení jsme si pochvalovali 

i skladbu převodů, kde převodníky se skladbou 52/38 zubů dokonale vy-

hovovaly výkonnostnímu naturelu stroje, stejně jako kazeta s  největším 

pastorkem s 27 zuby dovolující poměrně dlouho i ve stoupáních využívat 

jízdu na „hrubou“. Snad jediné, co jsme nedokázali zcela jistě prověřit, je 

wattový přínos specialitky, kterou bylo karbonové vodítko Berner. Kolo 

jako celek nám dodávalo již tolik vnitřní energie, že jsme neuměli přesně 

rozdělit, kolik přínosu je možno přičíst konkrétním komponentům. 

DOBROTY VŠEM SMYSLŮM
Seznámení a následně společně prožité chvíle s kolem FRM byly velmi 

příjemné, a to nejen proto, že se dalo označit jako pojízdné klenotnictví. 

Každý z jeho doplňků se řadí k exkluzivní úrovni výrobků konkrétní značky, 

celek pak působí velmi pozitivně. V  tomto ohledu tak nebyla uspokojo-

vána pouze naše chuť po  rychlosti a  vyvážených vlastnostech kola, ale 

i vizuální vjemy. A my si tuto smyslovou hostinu užívali s plnou parádou. 

Text: Eda Pinkava
Foto: Tomáš Tesař, Rudolf Hronza 


