
REMERX-MERIDA team Kolín 

 
V sobotu 12.9.2014 završil čtvrtým místem ve finálovém závodě ČP MTB XCO v Zadově na 

Šumavě Tomáš Paprstka (REMERX-MERIDA Kolín) svou cestu za historickým úspěchem, 

kterého v české cyklistice ještě nikdo před ním nedosáhl. Stal se totiž v jednom roce 

celkovým vítězem jak cyklokrosového, tak i bikeového Českého poháru.  

Filip Eberl (REMERX-MERIDA Kolín) 

potvrdil svoji dlouhodobě výbornou 

výkonnost a v celkovém pořadí ČP MTB 

XCO obsadil vynikající druhé místo. 

Další závodnici z REMERX-MERIDA 

týmu se umísťovali v závodech XCO  

v TOP TEN a potvrdili, že jsou velkými 

nadějemi naší cyklistiky. 

 

 

 

Výkony závodníků byly ve všech závodech vyrovnané, což svědčí o stálosti výkonu  

a vzestupu formy. 

Nemalou měrou se na tomto výsledku podílí firma REMERX s.r.o., která připravuje pro 

závodníky z REMERX MERIDA Kolín závodní kola s vyšší účinností, která je o 5-8 % lepší 

než u jiných značek.  

Celková vyváženost všech mechanických vlastností špičkových zapletených kol se projevuje 

především v hmotnosti ráfku, pevnosti paprsků a jejich usazení v náboji. Tato koncepce 

s lehkými ráfky a přímými paprsky (případně i redukovanými) se projevuje ve výkonu 

závodníků. Přímé paprsky výrazně lépe přenášejí tažnou sílu v záběru a mají větší životnost. 

Pokud jsou paprsky i redukované, sníží se hmotnost zapletených kol a zvyšuje se tím jejich 

dynamika. 

Firma REMERX ve spolupráci 

s mechaniky z REMERX-MERIDA 

Kolín každý rok připravuje nové 

zlepšení komponentů zapletených 

kol a společně předpokládáme, že 

toto zlepšení projeví na vrcholných 

světových závodech. 

Jenom pro porovnání uvádíme, že 

předností galuskového ráfku MTB 

s označením TUBULAR disc je 

především nízká hmotnost, 

odolnost proti nárazu a možnost 

jízdy při nižším tlaku v galuskách. Jejich vlastnosti jsou srovnatelné s karbonovými 

galuskovými ráfky. 

Ráfky, náboje a paprsky, resp. zapletená kola jsou neustále testovány v laboratoři REMERX 

s.r.o., podle normy ČSN EN 14764 a ověřovány s konkurenčními výrobky. 

 

Přejeme našim závodníkům a ostatním sportovcům, kteří používají naše zapletená kola, 

přední umístění v českých i zahraničních závodech a nejen v MT XCO. 

 

Tým REMERX s.r.o. 
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