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EXKLUZIVNÍ TEST

KÁ DVOJKA – FONETICKÝM PŘEPISEM – JE DRUHÁ NEJVYŠŠÍ HORA SVĚTA. LEŽÍ 
V PÁKISTÁNU V POHOŘÍ KARÁKÓRAM A NYNÍ JE BEZ OHLEDU NA SVÉ ROZMĚRY 
POUHÝM OSLÍM MŮSTKEM PRO ÚVOD NÁSLEDUJÍCÍHO TESTU. SILNIČKA K-UNO 
MÁ TOTIŽ TROCHU PODOBNÝ NÁZEV A JE STEJNĚ TAK DRUHÁ NEJVYŠŠÍ – V TOMTO 
PŘÍPADĚ HOVOŘÍME O MODELU V NABÍDCE ZNAČKY KUOTA. JEJÍ PRODUKTY 
VZNIKAJÍ V ITÁLII, TO ABYCHOM UČINILI ZADOST MÍSTOPISU. 

Ká jednička 
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KUOTA K
-U

N
O

Osm. Přesně tolik technologických zkratek najdete ve spojení s mode-

lem K-Uno. KMC je vyvedení předního trojúhelníku z jednoho kusu. SL značí 

lehkost tohoto monokoku. KOSM hovoří o progresivním dimenzování trubek 

v jejich různých partiích, odlišně u každé velikosti rámu. Písmena KSD skrý-

vají tapered hlavovou trubku operující s ložisky nestejného a také neobvyk-

lého průměru – 1 1/8“ nahoře a 1 1/4“ dole. HPT je zkratkou vycházející 

ze spojení High power transfer. Aby došlo toto heslo naplnění, je středové 

pouzdro a jeho okolí velmi robustní. Natolik, že zadní kolo je v něm doslova 

utopeno. 

Pokud máte pocit, že se v písmenkách už teď ztrácíte, vydržte ještě chvilku. 

Ještě tu totiž je CDS – asymetrické kladení vláken u vzpěr zadní stavby pro 

maximální stabilitu a komfort. Kuota Nanotech je již spojením, které vše řek-

ne samo (použití mikročástic v pojivu pro lepší vlastnosti kompozitu). V celko-

vém součtu tu máme na jednom rámu velmi mnoho příslibů, že budeme mít 

tu čest s opravdu skvělou raketou. 

VIZUÁLNÍ OBHLÍDKA
Použité technologie jsou jedna věc, vizáž rámu druhá. Začněme krátkou 

exkurzi po jeho křivkách třeba u hlavové trubky, která o použití ložisek rozdíl-

ného průměru vypovídá pouze svou robustností – nijak se nerozšiřuje, aby 

se přizpůsobila většímu spodnímu ložisku, ona je prostě široká celá. Spodní 

i horní trubka mají profi l trojúhelníku s vrcholem směřujícím dovnitř rámu. 

Zatímco spodní se směrem ke středu rozšiřuje a zplošťuje, horní na své 

cestě k sedlové pozvolna ztrácí na průměru. Robustní je i přední vidlice, stej-

ně tak řetězové vzpěry. Vzpěry sedlové jsou titěrnější, jsou lehce prohnuté 

směrem dozadu a končí v monostay napojení na sedlovou trubku. Ta se po-

zvolna rozšiřuje odshora dolů, na spodním konci si šíří notuje se středovým 

pouzdrem. A pouzdro? Srdce rámu obřích rozměrů.

KABÁTEK Z RUKOU MÓDNÍCH NÁVRHÁŘŮ 
Kolo je obsypáno komponenty, které by si zasloužily být spíše někde vy-

staveny, než určeny k opotřebení. Jejich zpracování je precizní, záměr stvořit 

lehký produkt evidentní u většiny z nich. Není tu nic, co by neupoutalo vaše 

oko – ať už konstrukcí, nebo prostě tím, že komponenty značek Tiso, Bor či 

Ciamillo patří k těm, které rozhodně nenajdete na jen tak nějakém kole. Tiso 

vytvořilo neúplnou sadu řazení, která se jmenuje Drivetrain a je připrave-

na ke spolupráci s jedenáctirychlostními pákami Campagnolo. Ital k Italovi 

sedá. Zelená anodizace skvěle ladí s čelistmi Ciamillo. Kliky Natec působí 
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v době kompaktních komponentů lehce neotesaným dojmem – ale jsou leh-

ké. A pak jsou tu kola Corima s unikátní konstrukcí (jejich jiné provedení 

najdete v testu v tomto vydání 53x11) a na nich ručně šité galusky fran-

couzského původu. Jmenují se FMB a jejich nenápadně, razítkem na plátně 

stvořené logo lze zahlédnout na kolech nejednoho profesionála ze světové 

špičky. Tolik stručná procházka šperkovnicí, jíž tato Kuota K-Uno bezesporu 

je. Završme povídání o ní údajem, který také nenechá jednu oholenou cykli-

stickou nohu v klidu – hmotnost ve velikosti L činí 5,82 kg. Bez pedálů, zato 

s dvěma košíky. 

POSTUPNÉ OBJEVOVÁNÍ 
Není to poprvé, a přesto usednutí na takto drahé kolo pyšnící se poklady 

lidské zručnosti vyvolá trochu nejistoty. Být opatrný, být opatrný! Zanedlouho 

už ale s Edou při premiérové vyjížďce pádíme bez ohledu na to, co a „za ko-

lik“ se nám vzpíná pod nohama. První pocity z výkonu jsou opojné, nizoučká 

hmotnost se projevuje zcela zásadně, každé šlápnutí či jen přesunutí hmot-

nosti jezdce nad kliku neúprosně žene kolo vpřed, a jelikož se teprve roze-

hříváme a nejedeme na 100 %, blaženě se usmívám. Takhle si představuji 

pořádné kolo. První pocity z ovladatelnosti jsou trochu jiného charakteru. Ku-

ota je už geometrií poměrně živé kolo, které neprodleně reaguje na podněty. 

Přidejte tuhost rámu i zapleteného setu, přidejte nízkou hmotnost, a máte tu 

„cíťu“, kterého se stačí dotknout a uskočí. 

Po zahřátí svalů přichází čas na ostrou prověrku. S ovládáním kola už 

jsme se dávno sžili, nečiní nám problém K-Uno krotit. Navíc jeho živost se ni-

jak negativně neprojevuje ve vyšším tempu, v něm se kolo zklidňuje a vedení 

po rovině i v zatáčkách je klidné a dobré. Naše zkušenost po plném zapojení 

svalů se ale mění i u hodnocení tuhosti celku. Při silových záběrech či rozjez-

dech z malé rychlosti nelze přehlédnout, že nohám něco uhýbá a vynaložená 

síla není stoprocentně využita. Soustředění na tento jev přinese odhalení 

viníka – kliky Natec jsou lehké, ale také měkké. Se současnou nabídkou 

komponentových gigantů se zdaleka nemohou porovnávat. 

Rám je přitom neuvěřitelně tuhý – nepoddá se střed, nepoddá se ale ani 

hlavová partie. Takto dimenzovaný rám by měl problém rozvlnit i sprinter 

EXKLUZIVNÍ TEST

GEOMETRIE 

(vel. L)

5
3

0
 m

m

402 mm

992,8 mm

560 mm

73,25˚ 72,5˚
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světového formátu. Snad by mu proto odpustil i současnou tvrdost. Práce 

ve vertikálním směru je totiž Kuotě K-Uno tak trochu cizí, vibrace a rázy jsou 

přenášeny k jezdci v takřka nefi ltrované kvantitě i intenzitě. K-Uno je závodní 

raketa zaměřená na jeden cíl – vyhrávat. 

Rám je výborný, jeho kvalita však převyšuje kvalitu funkce některých kom-

ponentů. Začněme řazením. Sada Drivetrain sice umí spolupracovat s páka-

mi Super Record od Campagnola, ale funkčně je této sadě na hony vzdálena. 

Desítky kilometrů jsme seřizovali a seřizovali – a neseřídili k naprosté spoko-

jenosti. Řetěz buď hůře nabíhal na lehčí pastorky, nebo hůře padal na těžší. 

Výsledek našeho snažení tak byl vždy kompromisní. Vodítko přesmykače je 

pevné, dává řetězu rázné příkazy, ale ani na převodnících nebylo řazení prvo-

třídní. V konečném součtu to tak mohou být klidně vteřiny ztráty na jezdce 

s plně funkční sadou.

Galusky FMB dobře odvalují, sedí v zatáčkách, ale přesto si na nás při-

pravily překvapení – drncají. Zřejmě potřebují na zajetí více kilometrů, aby si 

sedly. My jsme měli k dispozici nové a při jízdě po hladkém asfaltu nešla 

jejich nerovnost přehlédnout. Jako by na nich byly bulky. 

To brzdy Ciamillo jsou z jiného těsta. Špalky Corima předváděly s karbo-

novými ráfky stejné značky skvělý duet – nechybělo citlivé dávkování ani 

maximální výkon. 

 
POCHOPENÍ VÍTÁNO

Je zřejmé, že Kuota K-Uno v této výbavě žádá pochopení jezdce, či spíše 

žádá jezdce, který ví, proč volí ty které komponenty. Rámový základ je bez-

chybný, vynikající. Stejně tak jsme ohodnotili kola. Některé lehké komponen-

ty zaostávají svou funkcí za současným standardem, čímž chtějí rozhodné 

jedince: absolutní funkce, nebo nízká hmotnost? Fakt, že my se klaníme 

k funkci, neznamená, že Tiso, Natec a spol. nemají právo na život. A fakt je, 

že mají velký podíl na hmotnosti kola pod šesti kilogramy – a věřte, že to 

byla návyková jízda. 

Text a foto: Rudolf Hronza

KUOTA K-UNO

materiál rámu 
Carbon Monocoque, sloping 50 mm
vidlice
karbonová, hliníkové patky
zapletená kola 
Corima MCC, galusky FMB Competition CX, 23 mm, hmotnost kol 
790/1120 g (včetně plášťů, upínáků a kazety)
sada 
řadicí páky Campagnolo Super Record, přehazovačka, přesmykač 
a kazeta Tiso Drivetrain, brzdy Ciamillo Negative G SL
kliky 
Natec Mythic Carbon Compact Integral (převodníky Tiso CR series)
doplňky
řídítka Bor New Ultimate (420 mm), představec Tiso Antifl ex AL 
(110 mm), sedlo Selle Italia SLR
velikosti
XS, S, M, L, XL, XXL 
hmotnost
5,82 kg (velikost L, bez pedálů, včetně dvou košíků Kold)
cena 
199 900 Kč
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