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aljašský speciál
rámy
Rám Duratec 26“ vychází z MTB modelu
Career 11, má uzpÛsobenou geometrii pro pouÏití
pevné vidlice. Ta je spolu se zadní stavbou
upravena pro ‰iroká snûÏná kola s trojit˘m
ráfkem. Honza má k dispozici 26“ kolo s o nûco
v˘‰e uloÏen˘m stﬁedem proti klasice (trojité ráfky)
a 29“ kolo (dvojité ráfky). ·estadvacítka má lep‰í
prÛjezdnost terénem, ménû se propadá.
Devûtadvacítka je prÛchodnûj‰í, lépe si poradí
s nerovnostmi a navát˘m snûhem, na pevnûj‰ích
cestách je citelnû rychlej‰í, lépe jede i do kopce.
I pﬁes vût‰í prÛmûr kol není potﬁeba pouÏívat tak
lehké pﬁevody, není nutné roztáãet tûÏké
„setrvaãníky“ jako u ‰estadvacítky (ta má
v souãtu ‰est ráfkÛ a tûÏké plá‰tû). V˘‰ka stﬁedu
je u 29“ dána prÛmûrem kol, nebylo potﬁeba ji
pﬁidávat. Vyvstal by i moÏn˘ problém – sesedání
(bûhem jednoho dne i stokrát) z vysokého kola
mÛÏe znamenat bolest v tﬁíslech. Po posledním
zkou‰ení kol to vypadá, Ïe Honza pojede na
devûtadvacítce, není to ale je‰tû jisté. RámÛm ani
vidlicím nechybí návarky pro montáÏ nosiãÛ.

ráfky
U 29“ provedení jsou spojeny dva krosové
ráfky Delfi ‰iroké 25 mm, u ‰estadvacítky tﬁi
bikové stejné znaãky. Nejen o jejich spojení
a centrování peãuje libereck˘ obchod Wide
Bike, kter˘ Honza oznaãuje za „fyzického“
tvÛrce kola a ladiãe. Ráfky byly nejdﬁíve
slepeny (i na Alja‰any dost originální ﬁe‰ení),
nyní je lze jiÏ svaﬁovat, coÏ je jistûj‰í. Problém
je s centrováním, dva nebo tﬁi spojené ráfky
vytváﬁí velmi tuh˘ celek.

obutí
Na ‰estadvacítkách jsou pouÏity DH plá‰tû IRC
Kujo DH ‰iroké 2,65“. Honza je‰tû bude zkou‰et
lehãí XC provedení ‰íﬁe 2,4“ a porovnávat jízdu
na nich s devûtadvacítkou. Zde je v˘bûr plá‰ÈÛ
omezen nabídkou, pouÏívá standardní XC
modely IRC Notos XC 29x2,1“. Uvnitﬁ je pouze
jedna klasická MTB du‰e, pro vût‰í jistotu
u 26“ kol sjezdová, odolnûj‰í proti prÛrazu.

výplety
32 drátÛ DT Swiss zeslabovan˘ch z 2,0 na
1,8 mm, bûÏné kﬁíÏené zapletení. U pﬁedního
kola zÛstává u trojit˘ch ráfkÛ voln˘ ten
u kotouãe, u zadního u kazety, dráty jsou tedy
vedeny z náboje jen do dvou ze tﬁí ráfkÛ. Pokud
se nepouÏijí kotouãové brzdy, je lep‰í vyplétat
pﬁední kolo z krajních ráfkÛ a nechat voln˘
stﬁední, kter˘ není tolik zatûÏován.
U devûtadvacítky jsou zapleteny oba ráfky.

pedály
Nejlep‰í zku‰enost má Honza se znaãkou Crank
Brothers pro témûﬁ nulové zaná‰ení, volba
systému má tedy stejné jméno.

ložiska
V‰echna loÏiska a kluzné plochy (ﬁazení,
pﬁehazovaãka, pﬁesmykaã, mechanické
kotouãovky, V-brzdy atd.) je potﬁeba rozebrat,
dÛkladnû odmastit a nechat suchá, nebo pouÏít
speciální vazelínu do extrémnû nízk˘ch teplot.
Jinak by následovalo zatuhnutí a ztráta funkce.

řazení
Po dlouh˘ch zku‰enostech zvítûzilo páãkové
ﬁazení ovládající tﬁi standardní pﬁevodníky
a sedm pastorkÛ (nejvût‰í s 34 zuby), v‰e
v nekompromisním provedení Sram X.0.
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