D jako Dolů: Systém nastavení
kompresního tlumení Fox CTD
dovoluje vyladit odpružení Edictu
k naprosté dokonalosti. Během
závodního nasazení jsme na
šikovný otočný ovladač velmi
často zapomínali, a proto jsme ho
obvykle ponechávali svému osudu
v kompromisní poloze Trail.
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Felt Edict Nine 29er
Závodní zbraň hromadného ničení
alifornská společnost Felt byla jednou z prvních,
která světu představila devětadvacetipalcové horské
kolo zhotovené výhradně z lehkých karbonových vláken. Na tolik úspěšný rok 2009 se zástupci značky snaží navázat v sezoně letošní, když se svým zbrusu novým modelem
Edict Nine LTD útočí na segment high-endových devětadvacítek. Na počátku snažení stál jasný cíl – postavit to vůbec
nejrychlejší celoodpružené cross–country kolo, které kdy
brázdilo závodní okruhy.

K

ZÁKLADNÍ PRINCIPY
Felt Edict Nine LTD je ukázkovým příkladem pravověrného závodníka, co prahne po vítězství a bytostně nesnáší sebemenší náznak kompromisu. Pokud hledáte cross-country
zbraň prvotřídního kalibru, pak jste kápli na toho pravého.
Felt to se svým sporťákem myslí zatraceně vážně.
KONSTRUKCE
Rám Edictu je vyroben z karbonových vláken nesoucích tajemné označení UHC Ultimate Plus Nano. Neméně záhadný je
samotný výrobní proces, jehož výsledkem jsou rámové trubky
s velmi hladkou a dokonale pravidelnou vnitřní stěnou, která je
zárukou vysoké pevnosti a nízké hmotnosti. Jakkoli libozvučně
zní teorie, k praktickému ověření nám kus odvahy chyběl. Než
abychom rám v laboratorních podmínkách pitvali, raději jej prověříme v pořádném terénu. Středobodem celého rámu je jednočepový systém odpružení Felt Active Stay Technology
(FAST), jenž je doplněn nápadným hliníkovým vahadlem ve
tvaru trojúhelníku. Karbonové sedlové a řetězové vzpěry se pod
vlivem zatížení mírně prohýbají, a pomáhají tak zachovat aktivitu odpružení pod brzdou, či naopak krotit pohupování při silovém záběru do pedálů. Samozřejmostí je kónická hlavová
trubka, která pomáhá navýšit tuhost přední partie rámu.
OSAZENÍ
Nenápadné slůvko „limited“ v názvu kola značí, že o exkluzivní komponenty tu rozhodně nouze nebude. Téměř

kompletní sadu Shimano XTR doplňují ultralehká karbonová
kola Reynolds a uhlíková vlákna najdeme i na řídítkách či sedlovce. Otázky odpružení řeší vidlice a tlumič řady Fox Float se
systémem nastavení kompresního tlumení CTD.
JAK SI VEDE V TERÉNU
V sedle: Nespornou výhodou devětadvacetipalcových cross-country strojů je, že posed na nich už ani vzdáleně nepřipomíná silniční cyklistiku, jak tomu ve vrcholné éře šestadvacítek
nezřídkakdy bývalo. Moderně střižená devětadvacítka je
zkrátka mnohem univerzálnější. Přestože geometrie Edictu posouvá jezdce mírně vpřed, vzhledem k vyšší přední části rámu,
je výsledná pozice dostatečně komfortní i pro několikahodinové
švihy.
Při jízdě: Pasáž o jízdních schopnostech můžeme směle zahájit krátkou přednáškou na téma efektivita práce. Každičké
šlápnutí do pedálů je totiž s bleskovou rychlostí převedeno na
zběsilý úprk směrem kupředu. Pokud se z jakéhokoli důvodu
rozhodnete pro silovou jízdu vstoje, pocit souznění s kolem se
ještě prohloubí. Díky příkladně tuhému rámu je Edict přímo
stvořen pro rychlé sprintování.
Ovladatelnost: Felt zdařile kombinuje hbité řízení, po němž
tolik závodníků prahne, s přirozenou stabilitou velkých
kol. Ostré šikany vykrajuje, navzdory dlouhému představci,
s chirurgickou přesností skalpelu, a pokud posunete těžiště
mírně vzad, nezklame vás ani v rychlých, širokých zatáčkách.
Pamatujte, že vzhledem k devětadvacetipalcové platformě je
třeba volit poněkud širší stopu.
Lehce za očekáváním zůstaly pláště Kenda 24/7. Na tvrdém
prašném povrchu odvalují s chutí silniční galusky, v zatáčkách
však sebevědomí rychle ztrácejí.
Do kopce: Spojení do boku tuhého rámu a schopného
systému odpružení dovolí jezdci vložit poslední zbytky sil do
náročného výjezdu. Přední kolo se ochotně zapojí do hry, aktivně zobe nerovnosti a zvolené stopy se jen tak nepustí. Trpělivá jízda v sedle přinese podobné pocity, které důvěrně znají
majitelé silničních kol.
Sada Shimano XTR 2x10 padne Feltu jako ulitá. Potřebný
pastorek na odlehčení jsme vždy bez problémů našli a ani
nejlehčí převod 26x36, jenž by byl pro mnoho devětadvacítek příliš těžký, nám nečinil nejmenší obtíže. I zde do hodnocení promlouvá skvělá hmotnost a nekompromisní boční
tuhost.
Systém odpružení je natolik účinný, že jsme po pár hodinách v sedle téměř rezignovali na možnost přiškrtit aktivitu tlumiče pomocí systému CTD (Climb,
Trail, Descend). Výjezdový mód Climb sice nabídne zvýšenou oporu při šlapání, na druhou
stranu ani s tlumičem plně otevřeným, tedy
v režimu Descend, se Felt nijak výrazně nepohupuje. V rozbitých stoupáních jsme proto nechávali zadní stavbu nerušeně pracovat,
v hladších úsecích jsme pak páčku tlumiče
přepínali do polohy Trail.
Při sjezdu: Jednočepový systém odpružení
FAST je vyladěn tak, aby byl co možná nejefektivnější na závodních tratích. Počítejte tudíž s tím,
že s drobnými nerovnostmi si příliš hlavu neláme.
Červen 2013 / MOUNTAIN BIKE ACTION
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Přítomnost poddajných řetězových a sedlových vzpěr do jisté
míry eliminuje tuhnutí zadní stavby pod brzdou, nicméně ve
zvlněných pasážích je tento nešvar jednočepového zavěšení
stále jasně patrný. Přestože Edict není strojem pro náročné
sjezdy, v mnohdy záludném terénu cross-country okruhů zůstává ledově klidný a svého jezdce hýčká pohodlím. Ostatně
od jedenáctikilového závoďáku, co stoupá jako kamzík, můžeme stěží očekávat něco víc.
Brzdy Shimano XTR jsou bezesporu dobrou volbou na stroj
podobného ražení. Jejich potenciál srážely značně nejisté
pláště Kenda 27/4 a při silném brzdění tuhnoucí systém odpružení.
POZNÁMKY
Přimlouvali bychom se za montáž širších řídítek, která by
výrazně podpořila stabilitu ve sjezdech a ovladatelnost v zatáčkách. Ze stejného důvodu bychom pouvažovali nad kratším
představcem. Použité pláště Kenda, jež jsou optimalizovány
pro minimální valivý odpor, bychom bez dlouhého přemýšlení
vyměnili za přilnavější typ.
Pokud si na technické vymoženosti příliš nepotrpíte, můžete systém nastavení kompresního tlumení CTD jednoduše
přepnout do polohy Trail a vyrazit na projížďku. Když však
vezmete nevelké ovládací kolečko na milost, můžete si odpružení naladit přesně podle svého gusta. Pro začátek se inspirujte třeba u nás: zcela přiškrcený režim Climb jsme používali
výhradně pro asfaltové přejezdy, nastavení Trail přišlo na řadu
na většině běžných cest, stoprocentně aktivní režim Descend
pak našel uplatnění ve sjezdech a náročných trailech.
ZÁVĚR
Felt Edict Nine LTD drží krok s čelem závodního pelotonu
a je jen na vás, zda na to máte, nebo zda skončíte hluboko
v poli poražených. Daní za vysoké ambice je pořizovací cena,
která vyleká nejednoho sebeotrlejšího kupce. Nemějte však
obavy, i s cenou se dá pracovat, protože řada Edict Nine 29er
obsahuje dalších pět rozličně vybavených kousků. A i když
u nich komponenty nebudou hrát první ligu, kvalitní základ
zůstává. ✪
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Snové osazení: Odpružená
vidlice a tlumič s přídomkem
CTD jsou nejnovější akvizicí
precizně pracující řady Fox
Float. Kromě kompletního
řadicího systému a pohonu
od Shimana XTR najdete na
kole i brzdy ze stejné sady,
což je ta nejlepší zpráva!
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Jako na lanovce: Ve společnosti
ultralehkého rámu a karbonových kol
Reynolds snadno podlehnete dojmu, že do
kopce postačí jen tak nenuceně přišlapávat.

FELT Edict Nine 29er
Cena:

Distributor:
WWW stránky:
Přední zdvih:
Zadní zdvih:
Dostupné velikosti:
Délka horní trubky (efekt.):
Hlavový/sedlový úhel:
Výška stř. složení:
Délka zadní stavby:
Hlavová trubka:
Výška rámu (standover):
Rozvor:
Materiál rámu:

Cena rámového setu Edict Nine LTD je
69 900 Kč, cena nejvyššího modelu
dostupného na českém trhu Edict Nine 1
je 112 990 Kč
JMC Trading
www.jmctrading.cz, www.feltbikes.cz

100 mm
100 mm
S/M/L/XL
57,8/60,3/62,8/65 cm
71,5°/73°
32,4 cm
45 cm
10/11/12/14 cm
83,8 cm (velikost M)
107,8/110,3/112,8/115 cm
Karbonová vlákna UHC Ultimate Plus
Nano
Hmotnost (bez pedálů): 10,3 kg (velikost M)
Vidlice:
Fox 32 Float 29 CTD
Tlumič:
Fox Float CTD
Řazení:
Shimano XTR 10s
Přehazovačka:
Shimano XTR 10s
Brzdy (kotouče):
Shimano XTR Trail (180/160 mm)
Kliky:
Shimano XTR 38/24z
Přesmykač:
Shimano XTR
Kazeta:
Shimano XTR 11-36z 10s
Řetěz:
Shimano XTR 10s
Ráfky:
Reynolds Carbon 29er
Náboje P/Z:
Reynolds
Pláště P/Z:
Kenda 24/7 29x2.1”
Řídítka:
Felt
Představec:
Felt
Hlavové složení:
FSA Orbit integrated
Sedlovka:
Felt
Sedlo:
Prologo Nago Evo X10 Team Issue
Pedály:
–

Ve Feltu se dobře
vyznají v materiálech
a jejich zpracování,
proto je radost
prohlížet si všechny
detaily tohoto
nádherného rámu.

