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16 Domácí společnost Airoo snad ani není 
nutné představovat, stejně jako jejím 

prostřednictvím dovážené značky. Vidět ale 
všechny šperky, mezi něž patří třeba kultov-
ní titanové Nevi, německý technokratický 
Bor, francouzská kola Corima nebo třeba 
ultralehké FRM, naživo na jednom místě, 
to bývá pro všechny cyklistické fajnšmekry 
nemalým svátkem. Nyní však máte mož-
nost nalézt všechny tyto značky doslova 
na stříbrném podnose, a to na jediné adre-
se přímo v hlavním městě. Nová prodejna 
Airoo totiž nabízí nejen zastoupení všech 
značek, jež jsme zvyklí v portfoliu této 
společnosti již dlouhé roky vídat, ale k to-
mu nabídne rovněž hodně nadstandardní 
servis.

Dlouholeté zkušenosti v oboru, nadšení 
pro superlehké tuningové díly a v nepo-
slední řadě i zapálení do závodní cyklisti-
ky – důvodů pro vznik nové prodejny bylo 
mnoho. Tím hlavním je však nabídnout zá-
kazníkovi kompletní servis nejen na vlastní 
značky, ale i na kterékoli další. Specializace 

na špičková zapletená kola, na jejich údrž-
bu a veškeré opravy, samozřejmě doplňují 
„běžnější“ služby, stavbou kol na zakázku 
počínaje a veškerými opravami pružících 
jednotek či kotoučových brzd konče. Vedle 
toho si zde může zájemce rezervovat zapůj-
čení superluxusních fatbiků FRM nebo 
prohlédnou dokonalou řemeslnou práci, 
jíž představuje stavba rámů z tradiční oceli, 
konkrétně ze špičkových trubek Dedacciai 
zasazených do zdobených rámových spojek. 
Tím pádem se zde prolíná tradice s napros-
tou konstrukční modernou, jíž je ovšem 

věnována většina prostoru. Karbon, titan, 
nepřeberné odstíny barevných anodizací 
všech možných i nemožných tuningových 
dílů, s jejichž pomocí nejen odlehčíte váš 
bike či silniční kolo, ale především jej uči-
níte designově zcela nepřehlédnutelným. 
Vlastně každá ze zde nabízených značek 
představuje naprostou špičku ve své kate-
gorii - konstrukční, designovou a současně 
i hmotnostní. Fascinují vás nic nevážící 
silniční brzdy Ciamillo, vždy originální rá-
my italské značky Kuota, výstřední náboje 
Soul Kozak nebo třeba nádherné měniče 

malosériové značky Tiso? Jste na správné 
adrese! Stejně tak zde naleznete kompletní 
sortiment již výše zmíněných zapletených 
kol a loukotí Corima, superlehké karbo-
nové komponenty WR Compositi, ručně 
vyráběné galusky A. Dugast či FMB, zce-
la unikátní brzdové čelisti M5 s typickou 
příhradovou konstrukcí, případně kvalitní 
batohy či doplňky Evoc a mnoho a mnoho 
dalšího. Věřte, že u každého z komponen-
tů, rámů či kompletních kol zůstanete stát 
v němém úžasu a budete si jen těžko hlídat 
ruce, abyste si onen klenot alespoň nepo-

hladili. Zatímco vaši manželku vezmete 
před kulatým výročím svatby či seznámení 
do zlatnictví, ona by vás měla vzít na oplát-
ku do tohoto cyklistického klenotnictví.

Pokud jste zatím nabyli dojmu, že hovo-
říme o výstavce určené pro horních deset 
tisíc, budete možná mile překvapeni. Ano, 
velké množství zde zastoupených značek 
skutečně spadá do cyklistického luxusu, 
ale současně skoro každá z nich má ve své 
nabídce i střední třídu, schopnou oslovit 
až nečekaně velkou část cyklistických fan-
dů, ať už z řad hobby jezdců či závodní-

ků. Příjemné, dovolíme si napsat vyloženě 
přátelské prostředí je pak dalším z důvo-
dů, proč do nové pražské prodejny Airoo 
zavítat. A z jakého důvodu jsme v titulku 
zmiňovali onu netradiční adresu? Prodejna 
se nachází přímo u pražských motolských 
hřbitovů, a to na pravém konci řady objek-
tů ke hřbitovům přilehlých. Pokud vás nyní 
napadají žertíky ve stylu: „Tak proto všude 
ten karbon, když je hned vedle krematori-
um“ a podobné, vlastně se vám nedivíme, 
i sami majitelé prodejny na toto téma občas 
žertují. Výhodou však je, že zde není sebe-
menší problém s parkováním a že přilehlá 
venkovní plocha současně nabízí skutečně 
hodně prostoru k vyzkoušení kola, které 
jste si zrovna vyhlédli. Takže si zde v na-
prostém klidu (a pokoji…) vyberete vyba-
vení na zbytek vašeho života.

(red)
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Vít z testu 29 MTB kol 2015, 
hodnocení poroty:

Vyvážený, lehce ovladatelný, má dostatek trakce 
a je rychlý ve stoupání - zá iv  zelený Reaction splní 
tém  vše, po em toužíte.

“
”

CUBE.Cykloservis.2015.ai   1   22.2.2015   19:25:44

Kontakty:
Airoo – prodejna Praha-Motol
www.airoo.cz
e-mail: praha@airoo.cz
telefon: 603 869 960

Otevírací doba: 
Po: 12:00 – 18:00 hodin
Út: 12:00 – 18:00 hodin
St: 14:00 – 21:00 hodin 
Čt: 12:00 – 18:00 hodin
Pá:  8:00 – 14:00 hodin

Samé luxusní značky
na netradiční adrese…

Dva tisíce korun bývají při pořizování 
nové přilby pro mnoho uživatelů li-

mitní částkou. Každopádně dnes platí, že 
za tyto peníze se dá sehnat ve všech směrech 
propracovaná přilba, splňující nároky ne-
jen na precizní zpracování a ideální usazení 
na hlavě, ale i nároky estetické, tedy desig-
nové. Příkladem může být bikový model 
Event XC značky Bell, která je vlastně ur-
čitým synonymem kvalitní ochrany hlavy, 
ať už cyklistů či třeba motorkářů. Za cenu 
1999 korun po této přilbě sáhnou jak běžní 
sportovní a hobby jezdci, tak nejspíš i zá-
vodníci, kteří nevidí prioritu v pořizování 
topmodelů. Event XC jim totiž nabídne 
některé parametry téměř srovnatelné s pod-
statně dražšími kousky a dokládá tak, že se 
technologie postupně posouvají z nejvyš-
ších řad na ty nižší – podobně jako třeba 
v komponentových sadách.

Vytvarováním byla testovaná přilba 
prostřední velikosti M (55 – 59 cm) znač-
ně univerzální a hloubka skeletu se 
postarala o velmi jisté usazení 
na hlavě, samozřejmě za při-
spění vyspělého seřizovacího 
systému na zátylku. Ten 
nese označení TAG Fit 
System a pomocí ko-
lečka lze nastavit 
vnitřní obvod če-
lenky, uchycené 
ke skeletu v ob-
lasti spánků. 
Hodně praktic-
ké je výškové nastavení 
celého seřizovacího systému a pochvalu za-
sluhuje i rozmístění vnitřních výstelek. Ty 
jsou poměrně minimalistické, ale dokonale 
funkční.

Konstrukce přilby spoléhá na jednodíl-
nou koncepci, kdy je odolná polykarboná-
tová skořepina napevno spojena s jádrem ze 
vstřikovaného polystyrenu. Skořepina po-
krývá drtivou většinu vnější plochy skele-
tu, včetně zadní partie, pouze spodní okraj 

není chráněn proti nežádoucímu omačká-
ní. Odvětrání pomocí dvaadvaceti ventilač-
ních otvorů představuje průměr, respektive 
celková plocha průduchů není nijak zá-

zračná, ale rozhodně postačuje. Nicméně 
podobné odvětrání dnes nabídnou i přilby 
řádově za polovinu, takže v tomto ohle-
du jde Bell spíše cestou bezpečnosti, nežli 
maximálního komfortu v letním horku. 
Pochvalu zasluhuje velmi jednoduché a do-

konale funkční 
uchycení štítku, jehož 
demontáž či opětovné nasazení vyžadují 
sotva pár sekund. Jediné, k čemu máme 
důležitou připomínku, je úplná absence 

Bell Event XC

usazení na hlavě, výškově stavitelný 
seřizovací mechanismus, upnutí štítku

absence reflexe,
pouze průměrné odvětrání

hloubka skeletu se 
i jisté usazení
jmě za při-
řizovacího 
u. Ten

G Fit 
ko-
t

avení konale funkční

refl exe. Zadní partie přilby je totiž prosta 
jakékoli odrazky, přestože by zde byl dosta-
tek prostoru k nalepení. Myslíme si, že prá-
vě tento detail, který z neznámého důvodu 
stále mnozí výrobci podceňují, je známkou 
péče o detail. Na druhou stranu nalepení 
refl exní samolepky novopečenému majite-
li přilby zabere podobný čas, jako třeba již 
zmíněné odepnutí štítku.

Bell Event XC je tedy přilba, která roz-
hodně neurazí, ale ve fi nále ani úplně 

nenadchne. Kvalitou usazení však 
patří k tomu nejlepšímu ve své třídě 
a stejně tak hmotnostně je se svými 
280 gramy spíše mezi lepším průmě-
rem. V nabídce jsou tři různé veli-

kosti: S (51 – 55 cm), M (55 – 59 cm) 
a L (59 – 63 cm) a několik barevných 

kombinací. (kad)


