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brzdy
Na ‰estadvacítkovém modelu jsou pouÏity hydraulické
kotouãovky Hope, u devûtadvacítky mechanická
kotouãovka Avid vzadu a stejnojmenná V-brzda vpﬁedu.
Nezvyklá kombinace (u MTB se pouÏívala obrácená) má
zﬁejm˘ dÛvod – na snûhu je lep‰í vût‰í brzdn˘ v˘kon
u zadního kola, pﬁebrÏìování pﬁedku je zde rizikové.

kliky
Pohon pro Honzu pﬁipravil domácí v˘robce Gebhardt.
DÛleÏité bylo dosáhnout optimální ﬁetûzové linky. KvÛli
‰ir‰í zadní stavbû a stﬁedovému pouzdru je pouÏita
dlouhá osa (128 mm). PÛvodnû byly pﬁipraveny kliky
s rÛznou a spí‰e men‰í vzdáleností kliky od pﬁevodníkÛ
tak, aby jezdec nemusel ‰lapat pﬁíli‰ ze‰iroka. Po del‰ím
vylaìování se nakonec podaﬁilo pouÏít standardní verzi.

rohy
Na snûÏném speciálu jsou pouÏity krátké karbonové
nástavce Pell’s, kompozit nestudí do rukou tolik jako
hliník. I pﬁesto se na Alja‰ku bude muset v‰e dobﬁe
odizolovat. Kovová ﬁídítka transportují v mrazech pod
gripy chlad a zvy‰ují promrzání rukou. Od stejného
v˘robce pocházejí i dal‰í doplÀky jako sedlovka,
sedlo, ﬁídítka atd.

oblečení
Nízká teplota klade samozﬁejmû extrémní nároky na
obleãení – rozhodnout závod mÛÏe i taková trivialita,
jako je kapka vody, která steãe do zubÛ zipu. Ten
okamÏitû zamrzne a zip pak nejde rozepnout. Mimo to je
potﬁeba vzít v potaz silné zateplení a souãasnû velké
nároky na pohyblivost. Honza na v˘robû obleãení
spolupracoval a sám navrhoval jeho provedení.
Z materiálÛ samozﬁejmû nechybí windstopper, funkãní
prádlo, ale ani péﬁová bunda a kalhoty outdoorovû
zamûﬁené firmy Sir Joseph.

nosiče a brašny
Dal‰í oblast, ve které Honza zuÏitkoval své zku‰enosti –
nosiãe si nechal designovat firmou Sport Arsenal, na
bra‰nách podle svého návrhu spolupracuje se stejnou
znaãkou.

návleky na tretry a ruce
Návleky na ruce, tedy spí‰e obﬁí vaky, které pﬁekr˘vají
ﬁídítka s ﬁazením i brzdou a ruku v rukavici, ale pojmou
i jídlo na etapu, které tak aspoÀ trochu ménû zmrzne,
nesou nejen vlastní HonzÛv design, ale i ‰ití.
V mrazuvzdorn˘ch „pytlích“ jsou schovány i nohy
v zimních tretrách.

karimatka
Mezi dodavateli vybavení jsou také v˘robce spodního prádla Moira, cyklistického obleãení
S˘kora, outdoorového vybavení Tilak, sportovní v˘Ïivy Nutrend a ãelov˘ch svítilen Petzl.
Finanãnû podporují úãast Jana Kopky v alja‰ském závodû Eltech Dûãín, I. regionální
stavební Liberec a Wolkoplast Vala‰ské Meziﬁíãí.

Karimatka sice zabere na kole hodnû prostoru, je ale
na‰tûstí lehká, opût jde o produkt outdoorového
specialisty, firmy Therma Rest.

spací pytel
Honza poveze péﬁové provedení Sir Joseph, pouÏití
bivakovacího pytle zvaÏuje, aby nezvy‰oval zátûÏ.
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