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pouze japonský základní materiál v podobě 
vlákna s označením T800, který je optimali-
zovaně jednosměrně kladen. 

Rám Anakin SLK 29“ je nabízen ve velikos-
tech M a L, nejmenší S je k dispozici pouze 
v rozměru 27,5“. Opět tedy u FRM nasáváme 
do chřípí závan inovátorství – firma se rych-
le řadí k výrobcům, kteří našli smysl střed-
ní cesty také u hardtailů, a to s ohledem 
na výšku postavy jezdce. Cena samotného 
rámu činí 67 500 Kč, což napoprvé ohromí, 
napodruhé už ale nepůsobí tak hrozně – je to 
top model evropského původu, v porovnání 
s top modely mnohých sériových značek se 
přitom cenou zásadně nevymyká.

Ze stejného hnízda
Pevná přední osa prochází také vidlicí 

FRM s karbonovýma nohama. Ani tady ne-
chybí váhové omezení, které je v manuálu 
zvýrazněno: „Tuto vidlici nesmějí používat 
jezdci těžší než 90 kg! Vyvarujte se DH, FR 
a skoků!“ Jde o maratonskou vidlici se vzdu-
chovou pozitivní pružinou, ocelovou nega-
tivní, která pomůže se zpracováním drob-
nějších impulzů, a otevřenou olejovou lázní 
v levé noze. Hliníkovým dílům (7075-T6) 
dalo podobu CNC frézování, vnitřní nohy 
jsou ze slitiny Scandium Alu, tvrdě anodi-
zované, ručně leštěné a opatřené teflono-
vou vrstvou pro hladký chod. Vnější nohy 

Pohled na texturu svrchní vrstvy uhlíko-
vých vláken, která byla typická pro začát-
ky práce s tímto materiálem, popravdě už 
v současnosti nijak neoslní (ač možná lze 
namítnout, že právě toto lpění na klasice 
činí v současném barevném světě Anakina 
pomalu výjimečným), to důležitější se ale 
skrývá ve tvarech trubek a jejich nitru. 

Ovšem hovořit u profilací o nějakém skrý-
vání není přesné, naopak zde je vše velmi 
okaté. Hlavová trubka bříškem ukazuje 
na nestejný průměr ložisek, u horní trubky 
by řez odhalil tvar čtverce, navíc je i lehce 
prohnutá směrem dolů. To trubka spodní už 
je prohnuta „těžce“ (navíc její obdélníkový 

průřez je opravdu masivních rozměrů), a to 
na obou svých koncích. V oblasti středové-
ho pouzdra (press fit) tak vytváří robustní 
základnu, z níž vzhůru šplhá lomená sedlo-
vá trubka, náznakem opisující kruh zadního 
kola, a vzad míří vysoké řetězové vzpěry. 
Ty namísto aby končily patkou, ohýbají se 
vzhůru a plynule přechází do vzpěr sedlo-
vých, zakončených náznakem monostaye. 
Provedení patek je nestandardní, hliníkové 
bloky jsou připevněny třemi šrouby ke kar-
bonovým výstupkům. Určeny jsou pro le-
hounkou pevnou osu standardu 142x12 mm. 
Zadní třmen je montován skrze rozhraní 
Post mount, tedy „trendy“.

Stoprocentně italský
Překvapením Anakinu určitě je povrcho-

vá úprava – jedná se údajně o vůbec první 
nelakovaný karbonový rám. Naopak u této 
značky nepřekvapí informace o váhovém 
omezení jezdce, a to na 95 kg. Vzhledem 
k tomu, že na trhu již najdeme řadu lehčích 
rámů (Anakin čítá 1050 g ve velikosti M, 
pevná osa přidá 38 g), které se obejdou bez 
omezení, to ale jisté překvapení je. 

Technický popis rámu hovoří o jeho sto-
procentně italském původu – formy potřeb-
né pro technologii monocoque jsou z vlast-
ní produkce FRM, výroba probíhá v jeho 
italských halách. Výjimkou v původu tak je 

Hvězdný  
(a nahý)  
bojovník
KDYŽ SE ŘEKNE ANAKIN, ZNALCI SLAVNÉ SÁGY 
HVĚZDNÉ VÁLKY OKAMŽITĚ PŘIDAJÍ PŘÍJMENÍ 
SKYWALKER A BUDE JIM JASNO, KDE VZALA 
FIRMA FRM NÁZEV PRO SVŮJ KOMPOZITOVÝ 
HARDTAIL. NAHÝ HARDTAIL. ANAKIN SE TOTIŽ 
PYŠNÍ TITULEM VŮBEC PRVNÍHO NELAKOVANÉHO 
KARBONOVÉHO RÁMU. NENÍ TO ALE JEDINÁ S NÍM 
SPOJENÁ ZAJÍMAVOST. 

technická zajímavost
FRM ANAKIN SLK 29“ (spojené dutým můstkem) z uhlíkových vlá-

ken mají také vnitřní teflonovou vrstvu pro 
větší odolnost kluzáků vůči opotřebení. 

„Kouzelnou moc“ má systém SSV alias 
speed sensitiv valve, inteligentní tlumení. 
Jeho přítomnost umožnila absenci lockou-
tu, neboť SSV zajišťuje resistenci vůči im-
pulzům přicházejícím od jezdce a naopak 
zachovává vidlici plně funkční pro zpraco-
vání terénu. Škoda jen, že práh odtržení 
vidlice z klidu je nutné nastavovat interně, 
tedy mnohem obtížněji než otáčením koleč-
ka na korunce (vypustit vzduchové komory, 
sejmout krytku, změnit nastavení, nafou-
kat, zkusit a případně znovu měnit). Jinak 
nastavení vidlice probíhá standardně tla-
kem vzduchu, a pokud vám u maratonského 
modelu vítaná přednastavená větší progre-
sivita kroku přijde přílišná, lze charakteris-
tiku projevu změnit výškou hladiny oleje.

Anakine, do boje! 
Nastavení vidlice před jízdou je lehce 

zdlouhavější, vzhledem k systému SSV je 
totiž nutné obejít se bez procent zanoření 
kluzáků hmotností jezdce (sagu) a nejlepšího 
výkonu se dopídit zkoušením. Regulační pr-
vek odskoku je rukou špatně ovladatelný, je 
ale možné pomoci si imbusem. Po drobných 
připomínkách ale můžeme převážně už jen 
chválit. Uvítali jsme tovární přednastavení 
prahu odtržení vidlice z klidu (systém SSV), 
protože dobře kombinovalo míru odolnosti 
vůči pohybům jezdce a vnímavost vůči teré-
nu. Byla to úleva, že se nebudeme muset pou-
štět do nitra tohoto komponentu. Vidlice má 
čistě sportovní rysy. SSV podporuje výbornou 
odezvu celku na záběry jezdce, vidlice se ne-
noří, pokud si o to terén neřekne, inteligen-
ce vás zbaví nutnosti přemýšlet a řešit, kdy 
odemknout a kdy zamknout. Pravda, poplatně 
systému chybí trocha citlivosti (typicky jízda 
vsedě po šotolinové cestě), jenže to u 29“ 
kola vadí o něco méně než u stroje s menšími 
obručemi. S pohodlím jsme neměli problém. 
Tuhost vidlice je o něco menší, ovladatelnost 
kola v mezích pole jeho působnosti (přede-
vším XC a maraton) tím však rozhodně netrpí 
a jízda vpřed má stále grády. 

Akcelerace Anakina je výborná, snese 
ten nejpřísnější pohled. Při opravdu si-
lovém záběru je cítit drobná poddajnost, 
avšak nevysledovali jsme ji ani tak u rámu 
jako spíše u kol. Jenže ta jsou v kombinaci 
s plášti a tmelem v nich namísto duší nato-
lik lehká na obvodu (samozřejmě i celkově), 
že se velmi snadno roztáčí. Testované kolo 
není ten nejtužší svižník, se kterým jsme 
kdy měli co do činění, ovšem přesto jeden 
z nejrychlejších. Komfort jízdy přitom lze 
ohodnotit jako lepší průměr, což je vzhle-
dem k uvedeným rychlostním dovednostem 
veskrze pozitivní sdělení. 

Posed je optimálně dlouhý, univerzální 
a dobře rozložený. Ovladatelností se Anakin 
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řadí k živějším devětadvacítkám. V ničem 
si nezadá s 26“, nechybí mu jejich svěžest 
a obratnost, setrvačnost kol se pak spo-
lu se 100 mm dlouhým představcem stará 
i o dobrou stabilitu a klidné vedení směru. 
Po ležérnosti některých devětadvacítek ani 
stopy. 

Meč hrdinův
Brzdy fantasticky vypadají, jejich páky 

jsou ostřejší do ruky, po stisku páky čeká 
lehce houbovitější projev. Zatímco citlivost 
dávkování byla dobrá, k absolutnímu výko-
nu jsme měli připomínky. Řídítka a před-
stavec ukazují, že kolo sestavoval někdo, 
kdo ví, co 29“ a moderní XC žádá. Řídít-
ka jsou dostatečně široká, představec je 
negativně otočen pro dosažení optimální 
výšky posedu. Pokud jsou řídítka správně 
nastavena podle log, tedy jsou loga vpře-
du, jejich konce směřují neergonomicky 
vzhůru, úchop není pohodlný. Pro správné 
zahnutí tak je třeba řídítka pootočit, čímž 
pro změnu směřují vzhůru loga. Volba tu je 
ale jasná. Tuhost kokpitu je dobrá, a to jis-
tě řídítka i představec váží jen pár gramů. 
Měkoučké gripy s přilnavým povrchem jsou 
velmi pohodlné a jisté. Vzhledem k men-

ší citlivosti vidlice jsou na místě – s částí 
otřesů pomůže parametr kol a kvalitní pláš-
tě, s částí právě gripy. Technickému jezdci 
by byla proti chuti jejich větší poddajnost, 
když za to vezmete, grip se trochu žmoulá 
pod rukou. To sedlo předvádí koncert po-
hodlí bez připomínek, snadné jsou i změ-
ny posedu. Sedlovce dává punc originality 
vnější zeslabení a systém upnutí. Povolit 
centrální šroub, červíkem nastavit pozici 
a dotáhnout je velmi snadný proces, na-
víc tento komponent odváděl skvělou práci 
i dík své pružnosti. 

Oprávnění 
Samotná karbonová devětadvacítka není 

něčím neobvyklým, co by mělo být zařazo-
váno do podobné rubriky, nicméně u celku 
– tak, jak je zde prezentován – jisté odů-
vodnění pociťujeme. Na rozdíl od řady po-
dobně „alternativně“ laděných kol ale bude 
naše hodnocení veskrze pozitivní. Anakin 
představuje na hmotnost orientovaný stroj, 
přičemž po testu můžeme dodat, že v jeho 
případě nebyly nikterak ovlivněny výkon-
nostní ambice. 

Rudolf Hronza
Foto: Karel Kuchler

FRM Anakin SLK 29“
rám > Anakin SLK Monocoque, vlákna Torayca 
T800, max. hmotnost jezdce 95 kg
vidlice > FRM Airway XC Super Race 29er, SSV
kliky > FRM Integral Drive CU2-M Scandium 
(36/22 zubů)
přesmykač > FRM FD-M ZX 
řazení a přehazovačka > Sram XX
kazeta > Sram XX (11–36 zubů)
brzdy > FRM DBR XC Team, kotouče FRM 
Airlite 160 mm
představec > FRM Web Stem 6B Scandium 
(100 mm)
řídítka > FRM Web Bar 329 Carbon (680 mm)
sedlovka > FRM ST-M11
sedlo > fi'zi:k Arione
zapletená kola > FRM Urano XC Team 29“ 
XMD 333
pláště > Schwalbe Racing Ralph 29“ (2,25“)
hmotnost kola > 8,6 kg (vel. L)
hmotnost kompletních kol > 1370/1760 g
cena > 169 000 Kč (67 500 Kč rámový set 
– rám, pevná osa 142x12, hlavové složení, 
sedlová objímka a ochranné štítky) 
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