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Horské túry? Žádný problém
cí dvou složených „pětistovek“,
a stojí více než dvojnásobek.
Druhou alternativou pro extrémní kapacitu je pro ty, kteří
chtějí dlouhý dojezd, zástavba
elektromotorů do běžných kol.
V našem případě tedy kol horských.

I na levnějších elektrokolech
můžete směřovat do dálek.

Jak jsme hodnotili
Tentokrát jsme se při nastavení
hodnocení dostali do takřka detektivní zápletky. Na první pohled jednoduchá otázka, co je
model 2018 a co model 2019, se
ukázala jako neřešitelná. Zatímco
některé značky měly letos v pololetí vyprodány modely 2019, jiné
své představí až za pět či šest měsíců. Dalším podobným problémem je, že naopak některé „světové značky“ uvedly letos
revoluční komponenty až v polovině roku. Vzhledem k těmto specificky rozdílným řešením jsme
se rozhodli nedělit jednotlivé modely dle ročníku, ale dle toho, co
je pro zákazníka v současnosti
dostupné.
Petr Řezáč,
autor je šéfredaktorem
portálu iTEST
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V minulém díle věnovaném
elektrokolům jsme se poprvé
zaměřili nejen na běžné hodnocení, tedy vlastností motorů,
komponentů či vybavení.
Především nás zajímal dříve
často opomíjený „opravdový“,
skutečný dojezd elektrokola
v různých režimech, což dříve
řešili výrobci a dovozci velmi
často ryze superoptimistickým
způsobem, na hony vzdáleným
realitě. (To se však mění jen velmi pozvolna.) Vybírali jsme proto modely, z nichž většina byla
v tomto ohledu po všech stránkách nadprůměrná, což se však
výrazně týkalo i ceny.
Proto jsme tentokrát sáhli do
střední třídy. Jak je to u těch levnějších? Má zákazník šanci jezdit na dlouhé a energeticky náročné výlety bez dobíjení, i když
není ochoten dát za elektrokolo
částku rovnající se často ceně
ojetého automobilu či nového
menšího motocyklu? Opět jsme,
jak již u nás bývá standardní, vybrali horská kola, a to z důvodů,
které jsme již několikrát prezentovali. Tedy pro pořádek. Například City bike je specifická záležitost, která je pro město většinou
dobrá, ale používat kolo k jiným
účelům může být problematické
vzhledem k jeho stavbě, umístění

baterie i šířce a dezénu pneumatik. Obecně jsou na tom krosová
kola lépe. Mají však většinou
menší zdvih předních vidlic,
méně robustní komponenty

Crussis e-Atland 7.4 -S (Crussis)
Motor: středový Bafang Max drive 36 V/350 W
Průměr kol: 29“
Odpružení: Zoom RL/O
Kapacita baterie: 17,5 Ah
Brzdy: Tektro HD-M285
Převody: 9 (11–36 zubů)
Displej: Bafang
Pláště: Schwalbe Smart SAM
Na první pohled upoutá
pozornost zajímavé barevné řešení se smyslem pro detail. Naopak oblast napojení
motoru rámu a spodní
baterie nám nepřipadá
moc harmonická. Ale
od vzhledu k vlastnostem. Z hlediska kapacity
má e-Atland třetí největší baterii, která je sestavena z článků Panasonic. Dobře si vede i v některých dalších vlastnostech. Disponuje například
osvědčenou přehazovačkou Shimano Deore či

a v neposlední řadě i užší pneu- I zde se hnuly ledy
matiky. Horské kolo všechny
V oblasti kapacity baterií
disciplíny díky svému předimenzování spojuje a je naprostým jsou minulý a současný rok
univerzálem s velkou rezervou. v tomto ohledu konstantní.

cena: 43 990 Kč
špičkovými plášti Schwalbe Smart Sam. Naopak
nás neuchvátilo odpružení ZOOM RL/O, které
bychom si spíše představovali u levnějších modelů. A také jedna drobnost k nabíjení. Nabíječka
2 Ah není pro baterie kolem 17 Ah
a více žádná sláva. Ne že by to byl
zásadní problém, ale zcela zbytečně se prodlužuje nabíjecí doba.
Obvykle se na podobně velké baterie používá zdroj
3,5 či 4 Ah. Tedy z hlediska dojezdu, velikosti baterie či poměru cena/výkon jde
o dobré řešení, ale některé dílčí věci by se
daly doladit.
Výhody: větší baterie ze špičkových článků
Nevýhody: odpružení, slabá nabíječka
Hodnocení:
3,5 velmi dobrý

Lectron Montana MDX 20 (27) Ah (Lectron)
cena: 57 900 Kč (65 900 Kč)
Motor: středový Bafang Max Drive 36 V 250/350 W
Průměr kola: 27,5“
Odpružení: Suntour XCM
Kapacita baterie: 20 (27) Ah
Brzdy: Tektro
Převody: 2x10
Displej: Bafang Multicolor
Pláště: Kenda
Jedna z mála českých značek, které se snaží stále inovovat a zlepšovat zaběhlé standardy a především zvyšovat
kapacitu baterií i ve střední třídě. Lectrony patřily k prvním na našem trhu, které měly
již před několika lety
oproti ostatním nejen
větší baterii, ale také
byla zapuštěná do
rámu, což se v současnosti stává standardem. Již
předminulý model Montana MRX byl poměrně
revoluční. Nejen pro propracovaný design a konstrukci vzniklou v České republice, ale především
pro zabudovanou baterii s tehdy vysokou kapacitou 17 Ah se špičkovými články. Nástupce tohoto
modelu Montana MDX posunul laťku opět o dost

výše a přiblížil se výkony i vybavením prémiové
třídě. Kazetou s desetikolečkem a dvoupřevodníkem, který v off-road módu na nejtěžší převod
umí rychlost přes „padesát“. Jako jeden z prvních
začal s barevnými displeji, které umožňují sledovat více důležitých informací, než tomu bylo
v minulosti. Například i procenta nabití či odběr v ampérech. Jako jediná značka u nás nabízí v současnosti širokou škálu baterií, od
základu 13,4 Ah až po „dvacítku“
a „dvacetsedmičku“ (i když
na první pohled kombinace s baterií 27 Ah se
může zdát drahá, je to
relativní, v té nejvyšší
třídě má stejnou kapacitu jen haibike za
více než 100 000 Kč).
Odlehčená verze se
bude jmenovat Montana
Max a bude stát s baterií
27 Ah do 50 000 Kč.
Výhody: perfektní převody, nejsilnější baterie
v testu, možnost volby displeje
Nevýhody: úžší pneumatiky
Hodnocení:
4,5 výborný

Bafang středový 36V/350W (Přestavba Specialized)
(Centrum Elektrokol Litomyšl)
cena: 29 000 Kč +kolo
Motor: Bafang
Průměr kola: 27,5
Odpružení: Rock Shock
Kapacita baterie: 21Ah 36 V
Brzdy: Shimano Alivio
Převody: 10
Displej: Bafang
Pláště: Ground Control Sport
Jedno z nejlepších a nejoblíbenějších řešení zá-

stavby elektropohonu. I když oproti elektrokolům
konstruovaným jako celek má některé nevýhody,
tak má i mnoho výhod. Například tu, že můžete
motorizovat své vlastní kolo, které máte rádi a jste
na něj zvyklí. Tou hlavní je především svoboda volby mechanických dílů kola, tedy výběr klasického
kola, které vám nejvíce vyhovuje, ať už to je to vaše,
či jiné určené pro dodatečnou montáž pohonu. Ještě důležitější je ale zcela individuální možnost vol-

Tedy pouze jediný výrobce má
k dispozici baterie s extrémní
kapacitou až 1000 Wh, tedy
stejnou jako má lídr Haibike
v té nejprestižnější třídě pomo-

by kapacity baterie. Ty nejoblíbenější mají kapacitu 21 Ah
a jsou sestaveny ze článků Samsung či Panasonic, tedy se jedná
o to nejlepší, co do svých
modelů dávají jako první
volbu i ty nejrenomovanější značky. Jako kolo
pro zástavbu jsme zvolili Specialized Rockhopper Pro, model
z oblíbené řady cenově
výhodných kol.
Celý komplet přijde na necelých padesát pět tisíc korun, což se nám vůbec nezdá špatné. Jediné,
co nám trochu vadí, je systém čidel. U drtivé vět-

šiny současných zabudovaných pohonů jsou konstruována na principu torze, tedy
čím více energie vydáte, tím více
vám motor pomůže. Zde však čidlo
pracuje pouze na principu
otáček, což je méně sportovní.
Výhody: vynikající
flexibilita, vše může
být na míru, snadná výměna
Nevýhody: nemá torzní
čidlo
Hodnocení:
3,7 velmi dobrý

Leader Fox ALTAR 16 Ah 2018 (Leader Fox)
Motor: středový Bafang Max Drive 36 V,
250/350 W
Průměr kola: 27,5“
Odpružení: Suntour XCR AIR 100 mm
Kapacita baterie: LG 16 Ah (576 Wh )
Brzdy: Shimano M 315
Převody: 9 rychlostí
(Shimano Alivio)
Displej: Bafang
Pláště: Schwalbe Smart
Sam Performance
Leader Fox u tohoto
modelu prezentuje
„německou cestu“.
Tedy design, který působí celkem nenápadně
a zároveň elegantně.
Konstrukce baterie, které
v redakci přezdíváme „chytrá
horákyně“, působí lehce díky značné části zapuštěné do rámu. Nicméně tato novinka je u Leader
Foxu, na našem trhu jako takovém se již obdobné
řešení prodává zhruba dva roky. To však nevadí,
protože na hezčí věci si zvyknete snadno. Vlastnost-

cena: 39 990 Kč

mi nás tento model příjemně překvapil vzhledem ke
své vyrovnanosti. Na motor již nemá cenu poukazovat, i zde se, jak již bylo řečeno, jedná o krále
třídy Bafangu Max drive. Naopak odpružení Suntour XCR patří v této třídě k nejlepším. Totéž platí
o pneumatikách Schwalbe Smart
Sam a brzdách Shimano, které dle
našich více než desetiletých zkušeností patří k nejlepším, a to
i v nižších modelech. Paradoxně, podobně jako
u apache, nám trochu
vadila volba měkčích
baterií LG. Vzhledem
k tomu, že tento test je
věnován především bateriím a maximálnímu
dojezdu, skončil tento model o něco hůře, než kdyby byla kola hodnocena
identicky ve všech oblastech.
Výhody: výborné brzdy i odpružení
Nevýhody: měkčí články baterie
Hodnocení:
3,3 dobrý

Apache Hawk MX16 Ah (Apache)
Motor: středový Bafang MaxDrive 36 V,
250/350 W
Průměr kola: 29“
Odpružení: SR Suntour XCR 32 AIR RL-R
Kapacita baterie: 16 Ah
Brzdy: Shimano Alivio M396
Převody: 1x10
Displej: Bafang TFT Colour
Pláště: Schwalbe Smart Sam
Značka Apache patří již
od počátku éry elektrokol k těm nejlepším
v tuzemsku. Léta je
například jedinou, která má u nás modely
s motory Bosch, které
které jsou v absolutní
světové špičce. V oblasti
výdrže baterií to zatím na absolutní špičku nestačí, nicméně průměr 16 Ah již
nadprůměrem je. Pohonem je tak jako u ostatních
modelů v testu, až na jednu výjimku, Bafang MaxDrive, který střední kategorii ovládá podobně
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cena: 49 990 Kč

jako Bosch či Yamaha tu nejvyšší. K velmi dobrým
vlastnostem patří brzdy Shimano M396 s velkými
kotouči, 180 mm, které ve své třídě vlastnostmi
patří k nejlepším. Ve třídě patří k velmi kvalitním
i vzduchové odpružení Suntour XCR
32 AIR RL-R. Naopak nás nenadchla baterie, a to nejen tím, že nepatří
k největším, ale také proto, že z našich zkušeností vyplývá, že
články LG jsou měkčí než
například Panasonic či
Samsung, které považujeme v současnosti
za absolutně nejlepší
na trhu. Když k tomu
přičteme ještě klasickou koncepci zcela nezapuštěné baterie, tak nám
nevychází nejlépe poměr cena/výkon.
Výhody: výborné brzdy, odpružení
Nevýhody: koncepce baterie, vyšší cena
Hodnocení:
3 dobrý

