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SOUBOJ ČTYŘ 29“ HARDTAILY 40 000–50 000 Kč

V současnosti je zřejmé, že devětadvacítky prostupují do dal-
ších kategorií s vyššími zdvihy, a to už dokonce až do sjezdu, kde 
s tímto průměrem koketuje nejeden výrobce. Následující řádky 
pojednávají i o tom, že svět horských kol rozhodně není černo-
bílý ani v rámci stejné kategorie, ale naopak velmi pestrý – ať už 
z pohledu osazení, geometrie nebo třeba základního stavebního 
materiálu. 

Test jsme zacílili do skupiny hardtailů, jíž okořenila cenovka 
vybraných modelů – mezi 40 000 a 50 000 korunami už lze na-
jít nejeden extra zajímavý kousek, který v případě pevných kol 
od dražších modelů nedělí ani tak funkčnost jako spíše gramy. 
Podle nás jde o jednu z těch kategorií, které dokáží bikera pořád-
ně rozehřát, a  je jedno, zda jde o závodníka tělem i duší anebo 
výletníka. 

Kdybyste se snažili najít ve vybrané čtveřici biků ještě další po-
jítka, nebude to ani materiál rámu, protože Felt v podobné ceně 
už hliníkové modely nenabízí, a nebude to ani odpružení, které si 
napůl rozdělily značky RockShox a Fox. Snad pouze komponenty 
Shimano, byť v různých úrovních od Deore po XT. Čtyři na první 
pohled hodně podobná kola nakonec vydala čtyři úplně jiná svě-
dectví. Petr Štuka 

Foto: Tomáš Tesař

Všimli jste si, že v rámci konfliktu 
rozměrů kol a příchodu plusového 
standardu se vlastně do těch velkých, 
devětadvacetipalcových, už nikdo neopírá? 
Však už je to dávno, co brojení proti 
nim skončilo. Pojmy XC a 29“ se staly 
synonymy, tyhle dva světy jsou vzájemně 
propojené zřejmě více, než jsme si ochotni 
připustit. 



VELO 2/201794

SOUBOJ ČTYŘ 29“ HARDTAILY 40 000–50 000 Kč

Jednou z hlavních předností rámu CTM Rascal z třikrát zeslabovaných trubek z hliníkové 
slitiny by měla být jeho zadní stavba se zploštěnými sedlovými vzpěrami, od nichž se očeká-
vá lepší zpracování rázů od zadního kola. Ve stejném barevném provedení jako rám je i vzdu-
chem pružící vidlice RockShox Reba s pevnou osou a uzamykáním z řídítek. Rám pevnou 
osou nedisponuje. Červenočerná barva se vyskytuje i na ráfcích WTB STi19 s plášti Maxxis 
Ikon o šíři 2,2“. Pohon pochází kompletně od Shimana, a sice ve verzi SLX s jedenáctirych-
lostní kazetou. Takový rozhodně ostudu nedělá. Když se k tomu přičtou i kliky a přesmykač 
ze stejné série, vyjde nám čistota osazení a 22 převodů. Jen náboje a brzdy jsou z nižší řady 
Deore, další díly pak převážně zdobí vlastní logo slovenské značky. 

U Rascalu po zkušenostech z  terénu rozhodně oceňujeme geometrii, respektive přístup 
k její tvorbě – nebát se a udělat hlavový úhel trochu volnější než běžných 70 a více stupňů. 
Zde se konstruktéři 69,5 stupni trefi li do příjemného kompromisu mezi snadným zatáčením 
a jistým vedením stopy i ve vyšších rychlostech. Chování kola je klidné, CTM se snadno ovlá-
dá, ať už jedete do kopce nebo dolů z něj – jen s drobným upřesněním v prvním ze zmíněných 
směrů. Když si sklon vyžádá nejlehčí převod, místy se začne odlehčovat přední kolo, trocha 
práce s těžištěm je tu a tam potřeba. Cesta z kopce je v současné době neopomíjená záleži-
tost, vždyť i stezky a závodní tratě jsou čím dál rychlejší nebo techničtější, a CTM si je toho 
vědomo. Chválíme také nízké hlavové složení a přiměřenou délku hlavové trubky.

Komfort nabízený rámem je na hliníkovou slitinu solidní, zploštění sedlových vzpěr evi-
dentně hraje svou roli s nasazením, přesto jsme stále věděli, že sedláme pevný hliníkový rám. 
Kdyby byla zvolena užší sedlová trubka, svádělo by to k dokoupení karbonové sedlovky, což 
je cesta k ještě většímu komfortu, ale s takto velkým průměrem (31,6 mm) by přínos nebyl 
takový. Pracovitosti vidlice RockShox Reba si lze jen a jen vážit, také tentokrát předvedla bra-
vurní výkon a hlaďoučký krok. Nová generace je snad ještě lepší a citlivější než ta předchozí 
a na takto dostupném kole Reba vysloveně září.

Cestou z kopce se hodí i slušné brzdy, což Deore rozhodně jsou, tady není na co si stěžovat. 
Dávkování má pozvolný nástup, zvláště u zadní brzdy s menším kotoučem, maximu nelze 
v XC kategorii nic vytknout. Stejné ódy jako na vidlici můžeme pět i na řazení a pohon cel-
kově, vážně zde není co vyčítat, přesnost a rychlost řazení je řádově jinde než u sady Deore, 
sada SLX odskočila kvalitou blíže k XT. 

Akcelerace Rascalu je ve své třídě vlastně výjimečná, kolo jede jako o něco dražší kousky. 
Odezvou na šlápnutí do pedálů je lehkost, zrychlení na rovině přináší radost, stejně šplhání 
do kopců. S CTM člověk snáze porozumí těm, komu výjezdy přináší uspokojení. Subjektivně 
našim chlapským rukám nevyhovovaly tenké gripy, ale to jde dohnat polstrovanými rukavi-
cemi nebo nepatrnou investicí, každopádně to nic nemění na tom, že Rascal 3.0, kvalitativně 
nejlepší hardtail CTM, je výborný hardtail za rozumnou cenu.

hmotnost 11,75 kg 
(vel. 18“, bez pedálů)
hmotnost kol (P/Z) 1830/2540 g 
(včetně duše, pláště, kazety, 
kotouče, bez upínáků)
hmotnost pláště/duše 565/140 g 
(1 ks)
cena 37 999 Kč

+  vyvážená geometrie, 
výborná funkce vidlice, 
brzd a pohonu, poměr 
cena/osazení

– nenalezeno

CTM Rascal 3.0

615 mm

1098 mm

440 mm

457 mm

69,5°
75°

VELO 2/2017 95

Felt má ke zvolené cenové kategorii progresivní přístup – prezentuje v ní biky již pouze 
na karbonovém rámu. Nine 3 se pochlubí zadní pevnou osou, zadní brzda se upíná na adap-
tér, protože rám disponuje rozhraním IS, středové složení je se závitem, tedy žádný Press 
fi t. Kabeláž vede vně trubek (zadní brzda – podél horní trubky) i uvnitř, do rámu směřují 
lanka řazení. Jedinou daní za kompozit v této kategorii je desetirychlostní řazení proti je-
denáctirychlostnímu, které mají zbylá tři kola v testu. Kvalitou osazení si však Felt nezadá, 
jde o mix sad Deore a XT (přehazovačka) s 20 převody, které umí rozpohybovat kola s plášti 
Schwalbe Racing Ralph. Stejně jako rám má pevnou osu i vidlice RockShox Reba RL. Pojď-
me se podívat na zoubek nejlehčímu kolu v testu. 

Geometrie Feltu nechává trendy na pokoji a dál se drží klasiky, u níž nezmiňujeme po-
loženější hlavový úhel, kratší zadní stavbu nebo prodlouženou horní trubku. U  hlavové 
trubky tedy najdete informaci o 71,5°, což z tohoto modelu činí jediný exemplář s cifrou 
začínající sedmičkou. Nepřekvapí, že reakce na pohyb řídítky je živější, ne však přehnaně. 
Kdo si stěžuje na neohrabané devětadvacítky, zde bude spokojený. Vše ale souvisí se vším, 
živost je patrná i v rychlém sjezdu. Něco za něco, důležité však je především to, že Nine 3 
zde nijak nevybočuje mimo zdravé meze, je jen jinak naladěný. Šíře řídítek a délka před-
stavce, to je kapitola, kterou Felt umí psát, zde je v pořádku.

Funkce rámu ve smyslu odpružení se ukázala jako průměrná, nic nad rámec standardu 
od něj v tomto směru neočekávejte. Felt jako celek nebyl pohodlnější než jeho hliníkoví 
rivalové v testu. Částečně to bylo způsobeno i uzoučkými plášti na úzkých ráfcích. Vlastně 
i ty zasahují i do ovládání a jistoty v terénu, místy i stability v zatáčkách, nízký a kulatý pro-
fi l nás opravdu neoslovil. Během testování sice podržely i na zledovatělé trávě, ale za ten 
strach navíc to nestojí. Naštěstí jde o snadno vyměnitelné spotřební zboží. 

Každá mince má dvě strany. Karbon sice nepřinesl extra porci komfortu navíc, ale zato 
do hmotnosti biku se promítl citelně. A výhoda zvoleného obutí spočívá ve slušné akce-
leraci a snadné jízdě po zpevněných cestách. Když uvedené spojíte dohromady, v terénu 
poznáte, že akcelerace biku je víc než obstojná, a mohla by být s lehčími koly ještě lepší. 

Vidlice stlačující při pružení vzduch potřebovala k naší plné spokojenosti trochu pomoci, 
na řadu přišlo promazání, poté už jí nebylo co vytknout. Reba je osvědčená kvalita s jem-
ným lineárním chodem. 

Karbonový rám si přímo říká o doplnění karbonovou sedlovkou, nahrává tomu menší 
průměr sedlové trubky, výše zmiňovanému komfortu by to jistě prospělo. Ale míst k bu-
doucímu zlepšování je zde vícero. Brzdy podle našich zkušeností dosáhnou tak na  prů-
měrné hodnocení. Ačkoli je v popisu kola uvedeno Shimano Deore, z této sady však jsou 
pouze páčky, třmen patří níže – a stejně tak výkon. Na jeho limity narazíte v náročnějších 
sjezdech. 

Převody jsou laděny spíše závodně, Felt na rozdíl od zbývajícího tria volí větší velký pře-
vodník a naopak méně zubů u malého (38/24 proti 36/26). 

Felt Nine 3

hmotnost 11,39 kg 
(vel. 18“, bez pedálů)
hmotnost kol (P/Z) 1965/2545 g 
(včetně duše, pláště, kazety, 
kotouče, bez upínáků)
hmotnost pláště/duše 
555/185 g (1 ks)
cena 49 990 Kč 

+  nízká hmotnost celku, 
živost ovládání, solidní 
akcelerace 

– slabší brzdy

605 mm

1084 mm

440 mm

457 mm

71,5°
73°
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Druhé nejdostupnější kolo v  testu má paradoxně nejlepší výbavu. Na  hliníkovém rámu 
Giant Fathom 29er 0 najdete komponenty Shimano XT ve 22rychlostním provedení. Ze stej-
né řady pochází překvapivě i kliky a brzdy! Zadní kolo z vlastní výrobní linky se sice montuje 
rychloupínákem, zato vpředu je standard Boost, tedy rozšířená pevná osa Kabolt, což zna-
mená bez kličky a na imbus. Vidlice Fox 32 SC Performance se zeštíhlenýma nohama Step 
Cast skýtá 100 mm zdvihu. Vnitřní vedení kabeláže prospívá čistému designu kola. A že se 
opravdu vyvedl!

Giant Fathom má přes svou lákavou výbavu jako jediný z  testovaných hmotnost přes 
12 kilogramů, ovšem jen decentně, a navíc s jasně identifi kovatelným pachatelem – plášti 
s drátovou patkou. Jen na obutí by se dalo shodit skoro půl kilogramu. Fathom 29er se proti 
ostatním trochu usilovněji brání akceleraci, nicméně když už rychlost nabyde, snadno ji udr-
žuje, odvalování není vůbec špatné. Situace by se ale po výměně plášťů měla citelně změnit. 
Ještě lepší by pak mohla být s kratší zadní stavbou, než kolik je 442 mm. Tímto rozměrem se 
Fathom řadí k delším bikům. 

Giant je výjimečný i po jiné stránce. Jeho geometrie patří mezi nejodvážnější, testovaný 
model by se dal snadno zařadit mezi pevné trailbikové stroje, směle k nim totiž svými vlast-
nostmi směřuje. Kolo si přímo říká o vyšší rychlosti, v nichž je ve svém živlu; pěkný vlnivý 
trail, kde si můžete užít jeho klidnější povahu, vás potěší a nabudí. Vedení směru je precizní 
a ladné. Zkoušeli jsme i zavřené zatáčky, ani ty nejsou biku cizí, v klidu jsme se do nich vešli, 
žádné velké přemlouvání se nekonalo. Fathoma doporučíme všem, kdo nechtějí zbrklou XC 
kozu, ale sebejistý stroj pro řadu příležitostí. Vždyť rozdíl jen na hlavovém úhlu je třeba proti 
Feltu 2,5°, což je skok hodný celé kategorie. 

Pohodlí hliníkového rámu je stručně řečeno standardní, Giant ani jedním směrem nevy-
strkuje růžky – není extra pohodlný ani extra tvrdý. Po komponentové stránce šlape vše jak 
pověstné švýcarské hodinky, od brzd přes řazení až po vidlici s hladkým, mírně progresivním 
chodem. Prostor ke stížnostem je tak nutné hledat s lupou. Připomínky by snad mohly smě-
řovat k uzoučkým ráfkům s pouhými 19 mm a určitě potom ke zmíněnému těžkému obutí. To 
ale řadíme ke spotřebnímu materiálu. Naopak pochvalu si zaslouží řídítka, jejich šíře kore-
sponduje s celkovým laděním kola směrem k modernímu trendu trailových kol, a to i s pev-
ným rámem. Až na ten tvar – vlaštovky na 29“ biku jen zbytečně zvyšují úchop. 

Giant Fathom 29er 0

hmotnost 12,09 kg (vel. M, 
bez pedálů)
hmotnost kol (P/Z) 2125/2890 g 
(včetně duše, pláště, kazety, 
kotouče, bez upínáků)
hmotnost pláště a duše 
780/225 g
cena 45 999 Kč

+   velmi stabilní geometrie, 
kvalitní komponenty 
a poměr cena/výkon, 
univerzalita kola 

– těžké pláště

605 mm

1121 mm

442 mm

457 mm

69°
73,5°
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Superfl y je u Treku již zavedený pojem. Dostalo se mu nejlepší hliníkové slitiny tohoto 
výrobce označené jako Alpha Platinum Aluminum a samozřejmě specifi cké geometrie G2, 
která zaručuje stabilitu ve vysoké rychlosti a ovladatelnost v té nízké. To vše díky prodlou-
žení horní trubky na úkor délky představce a současně upravené stopě kola předsazením ko-
runky vidlice. Na rámu „visí“ komponenty Shimano Deore, SLX a XT, tedy slibná společnost, 
původ dílů a kol prozrazují loga Bontrager, vše vhodně doplňuje vidlice Fox Performance 32 
Float Step-Cast Boost. Testovací vzorek se proti sériovému standardu lišil jen obutím, které 
si následně trochu pohrálo i s hmotností. Přední plášť měl správnou šíři 2,2“, ale drátové pro-
vedení, zadní byl zas užší, jen dvoupalcový. Sériově je správně 2,2“ v kevlarové verzi. Vnitřní 
vedení kabeláže je minimalizováno, hadice zadní brzdy jde podél spodní rámové trubky, dal-
ší bovden se objevuje hned za středovým pouzdrem standardu Press fi t. 

Jednou z předností a výsad kol Trek je jejich geometrie a ladění posedu, díky čemuž pad-
nou do rukou hned a snad každému. Dost podobně jako CTM bychom i Trek zařadili mezi 
biky univerzálního střihu, spíše klidnější ve vyšších rychlostech a tedy modernější. Ovlada-
telnosti není co vytýkat, ve všech situacích a ohledech u nás Superfl y prospěl na výbornou. 
Díl úspěchu patří i kratší zadní stavbě. 

Trek Superfl y je nám za  ty roky již dobře známý, přesto jsme se u  komfortu neubránili 
překvapení. Na hliník nabídl Trek nevídané pohodlí, které směle konkuruje komfortním kar-
bonovým rámům i těm hliníkovým se zploštěnými sedlovými vzpěrami. Má v tom snad prsty 
absence můstků na zadní stavbě? Čert ví, a je to vlastně jedno. Důležitý je výsledek, který je 
tu skvělý. 

Už tak nadšeně nemůžeme hovořit o akceleraci, která je spíše průměrná. Rám není měkký, 
tady jsme problém neobjevili, kola nejsou těžká, evidentně to tedy byly pláště, které moc 
dobře neodvalují, vyžadují šlapání i na rovině, a to téměř neustále, což stálo za naším hod-
nocením. 

Stejná vidlice jako u Giantu znamená stejnou chválu za tuhost a lehce progresivní chod, 
tedy za kvalitní zpracování menších i větších překážek i za citlivost a stabilitu ve zdvihu. Byť 
sto milimetrů není příliš, ani v této kategorii není příjemné, když se vidlice do zdvihu neče-
kaně propadá, a to se zde nedělo. 

Trochu se šetřilo na brzdách, ovšem bez zásadního dopadu na kvalitu – však už jsme o mo-
delu Shimano Deore nejednou psali, že jsme s ním byli spokojení. Řazení je veselou směskou 
sad Shimano SLX a XT, ale ať si míchá, kdo chce a co chce, dokud to funguje, jako je tomu zde, 
může nám to být jedno. Chod měničů byl hladký a přesný. 

Trek Superfl y 7

hmotnost 11,49 kg (vel. 19,5“, 
bez pedálů)
hmotnost kol (P/Z) 2010/2615 g 
(včetně duše, pláště, kazety, 
kotouče, bez upínáků)
hmotnost pláště a duše 
690, 595/195 g
cena 49 990 Kč

+  výborný komfort, 
geometrie i ladění 
posedu, jisté vedení 
směru nikoliv na úkor 
ovladatelnosti 

–  slabší poměr cena/
osazení

639 mm

1131 mm

435 mm

470 mm

69,6°
72°
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CTM Rascal 3.0 Felt Nine 3 Giant Fathom 29er 0 Trek Superfl y 7
rám (materiál) hliníková slitina 6061 T6, 

třikrát ztenčovaná 
karbon UHC Performance hliníková slitina Aluxx SL hliníková slitina Alpha Gold

vidlice RockShox Reba RL, 
zdvih 100 mm

RockShox Reba RL, 15mm osa, 
zdvih 100 mm

Fox Float 32 SC, 15mm osa 
Boost, zdvih 100 mm

Fox Float 32 SC, 15mm osa 
Boost, zdvih 100 mm

řazení/přehazovačka/přesmykač Shimano SLX (2x11) Shimano Deore/XT/Deore (2x10) Shimano XT (2x11) Shimano SLX/XT/SLX (2x11)
kliky a převodníky Shimano SLX (36/26 zubů) Shimano Deore (38/24 zubů) Shimano XT (36/26 zubů) Shimano XT (36/26 zubů)
kazeta Shimano SLX (11–40 zubů) Shimano HG50 (11–36 zubů) Shimano XT (11–42 zubů) Shimano SLX (11–42 zubů)
kola (náboje/ráfky – P/Z) Shimano Deore/WTB STi19 Shimano Deore/WTB STi19 Giant Tracker/Giant XC-3 Bontrager Mustang Elite TLR 

Boost
pláště (P/Z) Maxxis Ikon (2,2“) Schwalbe Racing Ralph Perfor-

mance (2,1“)
Maxxis Crossmark 2 (2,25“) Bontrager XR1 Expert 

(2,2/2,0“)
brzdy (průměr P/Z disku) Shimano Deore 

(180/160 mm)
Shimano Deore/M447 
(180/160 mm)

Shimano XT (180/160 mm) Shimano Deore 
(180/160 mm)

hmotnost 11,75 kg (vel. 18“, bez 
pedálů)

11,39 kg (vel. 18“, bez pedálů) 12,09 kg (vel. M, bez pedálů) 11,49 kg (vel. 19,5“, bez 
pedálů)

hmotnost kol (P/Z) 1830/2540 g 1965/2545 g 2125/2890 g 2010/2615 g
hmotnost plášťů/duší (1 ks) 565/140 g 555/185 g 780/225 g 690, 595/195 g
řídítka/představec 700/90 mm 720/90 mm 730/90 mm 690/90 mm
cena 37 999 Kč 49 990 Kč 45 999 Kč 49 990 Kč

horní rámová trubka (efektivní) 615 mm 605 mm 605 mm 639 mm
sedlová trubka 457 mm 457 mm 457 mm 470 mm
rozvor kol 1098 mm 1084 mm 1121 mm 1131 mm
zadní stavba 440 mm 440 mm 442 mm 435 mm
úhel sedlové trubky 75° 73° 73,5° 72°
úhel hlavové trubky 69,5° 71,5° 69° 69,6°

Sladkokyselé resumé
Značky CTM, Giant i Trek předvedly, co znamená top model v je-

jich hliníkové hierarchii, Felt odvážně vystoupil z řady karbonovým 
rámem, v  podobné cenové hladině už kola se slitinovým rámem 
nenabízí, jeho hliníkový top končí trochu níže. Materiálové rozdí-
ly však nepřinesly zásadní odlišnost kol, pomineme-li tedy nejnižší 
hmotnost Feltu. Například v komfortu jej dokázal předčít hliníkový 
Trek. 

Více nás však překvapila rozmanitost geometrií. Příjemně. Horská 
kola s pevným rámem určená pro XC ani omylem nejsou černobílá, 
naopak, paleta možností je čím dále pestřejší a každý má šanci vy-
brat si stroj podle vlastních preferencí. To je skvělá zpráva. Z tohoto 
úhlu pohledu nás nejvíce bavil Giant, velmi jistý a univerzální, navíc 
oslnil i vybavením. Ale křivdili bychom Rascalu od CTM, kdybychom 
i jej nevyzdvihli nad jiné, také tomuto kolu se jen těžko něco vyčítá. 

Felt se od ostatních odlišil kompozitem a z jeho větší nákladnos-
ti plynoucím rozdílem ve výbavě, který se odrazil v počtu pastorků 
na kazetě. Jiný je ale také staroškolskou geometrií, vůči které však 
těžko něco namítat; živost vzpřímené vidlice tlumila delší zadní 
stavba. Trek Superfl y 7 v nás nezanechal žádnou silnou vzpomínku, 
jde o tradičně dobré kolo, kterým rozhodně neuděláte chybu, proto-
že je silné ve všech směrech. 

K  zamyšlení vede shodná délka představců, všechna čtyři kola 
měla svorně po 90 mm, což by nebylo nic mimořádného, kdyby šlo 
o větší velikosti rámů – u rozměru M bychom čekali klidně i kratší. 
Všechna testovaná kola také měla stejných 19 mm vnitřní šíře ráfku, 
tento parametr se poslední dobou dost mění. Ani přítomnost užších 
plášťů než 2,2“ nepovažujeme za krok správným směrem a vhodný 
způsob, jak snížit hmotnost rotační hmoty. Tedy pokud chcete s hor-
ským kolem i do lesa, kam patří. 

Současná nabídka bicyklů je rozdělena na mnoho segmentů, každý má řadu zástupců lišících se 

mnoha parametry. Ale i přes onu různost si můžeme dovolit dopřát trochu nadhledu a pokusit 

se vybrat v každé kategorii to kolo, které získá největší sympatie. Výběr ale ponecháme na vás, 

zákaznících, čtenářích časopisů vydavatelství V-Press a návštěvníků našich webových stránek. 

V níže uvedených kategoriích určíte svým hlasováním modely, které se budou pyšnit titulem Kolo 

roku 2017, a jeden, který bude napříč všemi kategoriemi nositelem označení Design roku. 

Bavte se vybíráním a hodnocením. Dvacet vylosovaných výherců z řad hlasujících obdrží hodnotné 

věcné ceny od našeho vydavatelství.

hlasujte na www.koloroku.eu

MODELY 2017 
DŘÍVE NEŽ V OBCHODECH!


