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Takhle nějak ve zkratce by se daly po-
psat některé z hlavních funkcí, které 

umí měřit cyklocomputer Ciclosport CM 
4.41A HR. Jde totiž o bezdrátový compu-
ter nabitý celkem pětatřiceti funkcemi, tak-
že něco pro ty hloubavější cyklisty.

Standardní bajonetový držák 
na řídítka se upevňuje stahovacími 
pásky, stejně jako snímač na vid-
lici. Set pro měření kadence není 
součástí balení, ale lze jej dokoupit. 
Naopak hrudní pás je u tohoto mo-
delu za 2560 korun přiložen. 

Třířádkový displej a trojice ma-
lých tlačítek na spodní straně a hurá 
nastavit všechny údaje. Není to zrov-
na jednoduchá záležitost, computer 
chce vědět téměř všechno o jezdci, 
ale zároveň také o domovské nad-
mořské výšce. Nastavují se hranice 
tepové frekvence či obvod pro dvě 
kola a vše zabere poměrně dost ča-
su, i když to není zrovna extra složitá 
operace a postup je celkem logický.

Trojice řádků zobrazuje na hor-
ním aktuální tep, nadmořskou 
výšku, hodiny a ujeté kilometry. Na pro-
středním je větší číslicí zobrazena aktuální 
rychlost a dole jsou pak všechny další údaje. 
Tedy maximální dosažená výška, nastou-
pané a sestoupané metry, celkové metry 
a pak aktuální, průměrné či maximální 
stoupání/klesání v procentech, a nechybí 
ani průměrná rychlost klesání či stoupání. 
Údaj o okolní teplotě pak v záplavě těchto 
výpočtů působí trochu směšně. Cyklistické 

funkce zahrnují všechny základní rychlostní 
a vzdálenostní hodnoty a další široká paleta 
údajů se skrývá pod srdečními funkcemi.

Hrudní pás je standardní a po prvotním 
usazení na těle a porovnání byl přenos sig-
nálu dál už bez problémů. Okamžitý tep se 

zobrazuje na horním řádku, 
na spodním už jde o složitější 
funkce jako průměrný a ma-
ximální tep nebo spotřebu ka-
lorií či záznam času tréninku 
v pásmu pod, v nebo nad na-
stavenou tepovou zónou.

Tyto a výškové funkce jsou 
kromě základních zobraze-
ných údajů na horním řádku 
trochu složitější a slouží spíše 
k informování jezdce po skon-
čení tréninku. Přepínat stále 
funkce na spodním řádku je 
za jízdy téměř šílené, navíc 
odpor tlačítek vyžaduje trochu 
silnější stisk, takže pro bezpeč-

nost jízdy je vhodnější zobrazovat jen ně-
kolik základních údajů na horním řádku. 
Jezdec, který ovšem hodlá být informován 
o změnách výšky a svojí tepové frekvence, 
má možnost v podstatě neustále kontrolo-
vat hodnoty, tahle mašinka mu toho k pře-
mýšlení totiž nabídne víc než dost. 

(už)

Stoupat, klesat, tepat

počet funkcí 
a jejich rozdělení odpor tlačítek

Chytré řešení od Zerorh+
U produktů značky Zerorh+ jsme si navykli nejen 

na maximální dotažení konstrukčních řešení, ale 
také na zajímavé nápady, zpravidla velmi praktické. 
Jeden takový jsme objevili u přilby ZW, jež může být 
volitelně vybavena skořepinovým překrytím ventilač-

ních otvorů. Tento velmi tenký a lehký kryt nazva-
ný „Adding cover“ se jednoduše nasadí na přilbu, 
a zamezí vodě či studenému vzduchu, aby se 
dostaly k hlavě. Většina moderních špičkových 
přileb je totiž konstrukčně natolik vyspělá, že 
vnitřní proudění vzduchu sice perfektně funguje 
v letním parnu, na druhou stranu s ním logic-
ky souvisí nežádoucí ochlazování, když teploty 
klesnou pod nějakých deset patnáct stupňů. Mít 
na hlavě naplácnutou čepici ještě v těchto tep-
lotách mnozí z nás nechtějí, a pro kom-
binaci s obyčejnou čelenkou či šátkem 
zakrývajícím uši je ventilace přileb 
nadměrná. Nabízené řešení je tedy 
nadmíru praktické, navíc profilace 
krytu, respektující základní tvar 
přilby, se zasloužila o to, že i s pře-
krytím průduchů vypadá model 
ZW celkem pěkně.

Samotná přilba Zerorh+ ZW je 
z konstrukčního hlediska klasikou a per-
fektně splňuje nároky kladené na závod-
ně koncipované modely své cenové kategorie. 
Za 2880 korun získáte 255 gramů (ve velikosti S/M) 
vážící přilbu, a to s precizním provedením in-mold tech-
nologie a se snadno ovladatelným systémem nastavení 
vnitřního obvodu. Tvarově výrobce vsadil na středně 
hluboký skelet, ovšem usazení na hlavě je velmi jisté, 
což je nejen zásluhou vytvarování a dobře rozmístěných 
výstelek, ale také nízko, skoro až dole na zátylku umís-
těným seřizováním s otočným kolečkem Power Fit. Pro 
odolnost při pádu je nejzásadnější integrovaný nosný 

rám, bránící rozlomení při nárazu. Tato výztuha je dobře 
patrná i zvenčí, neboť je v podobě matně černých příček 
přiznaná mezi jednotlivými ventilačními otvory.

Celkový tvar se jeví jako dostatečně univerzální, což 
podtrhuje i dvojice velikostí – S/M (54 – 58) a L/XL 

(58 – 62). V nabídce je několik barevných kombinací, 
chválíme také použití rozměrných refl exních nále-

pek, což je detail, na který mnozí výrobci s obli-
bou zapomínají.

Nyní ale už k přídavnému krytu Click-Up, 
dodávanému jako originální příslušenství přímo 
k modelu ZW. V podstatě jde o velmi podobnou 
skořepinu, jaká se používá pro výrobu přilby, jen 
je o něco tenčí a pružnější, aby se dala snadno 
nasadit na přilbu. K ní je totiž jištěna pouze svým 

vytvarováním, kopírujícím i spodní, dovnitř 
zahnutý okraj. Nasazení skořepiny však 

vyžaduje trochu trpělivosti, a přede-
vším preciznost – aby nedošlo k je-
jímu ohnutí či dokonce lehkému 
popraskání okrajů. Skořepina není 
vyloženě křehká, ale pokud má slou-
žit dlouho, nešetrná manipulace se 

jí úplně nelíbí. A tatáž preciznost je 
důležitá i při sundávání z přilby. Pokud 

už ale máte tento úkon v ruce, nasazení 
i sejmutí skořepiny je otázkou pár vteřin.

Kvalita usazení skořepiny na přilbě je skvě-
lá a sestava v praxi působí naprosto jednolitě, jediné 

minus tak vidíme v ceně skořepiny 580 korun. Kryt je 
samozřejmě nabízen ve dvou velikostech, odpovídají-
cích velikostem přilby ZW.

(kad)

zpracování přilby, umístění seřizovacího mechanismu, 
nápad a provedení krycí odnímatelné skořepiny

cena skořepiny
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Měli jsme možnost detailně prozkou-
mat zapletená kola Remerx Fastdisc 

po roce používání, kdy dostala řádně do těla 
na technických stezkách, projela Rychleby 
a absolvovala i Rallye Sudety. Jde o ceno-
vě dostupnější model zapletených kol pro 

rekreační závodění či trénink, která sázejí 
na přijatelnou hmotnost (2112 g), takže žád-
né závodní rakety, ale kola pro dlouhodobé 
používání.

Základem testovaného 26" páru kol jsou 
ráfky s rozměrem 559 ×18 mm, samozřejmě 
v současnosti nabízené i v dalších průměrech. 
Hmotnost ráfku 460 gramů s jednoduchým 
nýtováním není tak moc a jeho výška zaru-
čuje dostatečnou pevnost. Kola mají 32 černě 
lakovaných drátů, zapletených do vlastních 
nábojů Remerx-Light Disc s přírubou na šes-
tiděrové uchycení kotouče. Za rok používání 
kola najela přibližně 4500 kilometrů, během 
nichž bylo nutné dvakrát lehce dotáhnout vý-
plet, ovšem nějak výrazné centrování nebylo 
třeba. Odolnost ráfků i bílé povrchové úpravy 
hodnotíme jako velice slušnou, povrchová 
úprava drátů přece jen nějaký šrám od ka-
menů nebo větví dostala, ale celkově vzhled 
kol po roce nijak neutrpěl a ráfky po lehkém 
dotažení a docentrování běží, jako když střelí, 
žádné naklepnutí ani vlna.

U nábojů vlastní produkce jsme byli 
zvědaví, jak na tom budou ložiska, jejichž 

princip usazení v těle náboje vychází z vel-
mi snadného vložení ložiska a zajištění le-
pidlem. Přední náboj měl ložiska doslova 
po smrti, takže následovalo jejich vyražení, 
což jde snadno, a instalace nových dle ná-
vodu na stránkách výrobce. Opravdu jdou 

do náboje nasunout téměř rukou, my jsme 
si lehce pomohli přes stará ložiska a narážeč 
a lepidlo by mělo zaručit jisté usazení vněj-
ších kroužků v náboji. Bohužel po dotažení 
koncových matic s fi lcovým těsněním napuš-
těným mazacím tukem bylo cítit, že ložiska 
drhnou a ukázalo se, že se osička mezi ložisky 
hýbe, takže bylo nutné vše vyjmout. Dvojice 
vymezovacích podložek 0,2 mm nasazených 
na osu mezi ložiska tenhle problém vyřešila 
a po opětovném usazení a stažení matic se 
vše točilo naprosto hladce. Vyloupnutí těs-
nicích kroužků z původních ložisek tak po-
tvrdilo, že neodešla na zareznutí a nečistoty, 
ale přetažením. Při ceně 70 korun za nové lo-
žisko ovšem byla výměna cenově stejná, ne-li 
výhodnější, než v případě kónusů u kónuso-
vých nábojů, a lze ji provést i bez speciálního 
nářadí.

Zadní náboj netrpěl přidřenými ložisky, 
těsnicí fi lcová manžeta na straně u kotouče 
udržela vodu dostatečně daleko od ložiska 
a jen pod ořechem byl korozí lehce chyce-
ný vymezovací kroužek. Hliníkový ořech, 
mimochodem velice snadno demontovatel-

ný, s trojicí praporků, byl kromě lehkého 
okousání od levné kazety bez hliníkového 
unašeče naprosto v pořádku, takže jen očista, 
promazání a opětovné sesazení. Usazení kola 
do rámu pak při dotažení upínáku ukázalo 
lehké přidrhávání ořechu při volnoběhu, což 

vyřešila jedna 0,1mm vymezovací podložka 
na osu mezi ořech a vnitřní rozpěrný krou-
žek. Prostě i u průmyslových ložisek je někdy 
třeba řešit stranovou vůli, jako u kónusů.

Kola Fastdisc s cenou 3890 korun tedy 
v našich očích ukázala slušnou odolnost ráf ků 
a výpletu (víme, jak natvrdo jezdí jejich ma-
jitel) a co se týče nábojů, pak výměna ložisek 
je sice snadná, ale nelze spoléhat automaticky 
na to, co mechanik zná z produkce jiných fi -
rem. Citlivá práce a trocha toho doladění vůle 
je zde na místě, ovšem usazení ložisek v těle 
náboje za ten rok nijak neutrpělo a fi lcové těs-
nění s mazacím tukem je rovněž docela zají-
mavé a funkční řešení, takže proč ne.

(už)

Jak se točí Fastdisc?

odolnost ráfků a celku,
snadná výměna ložisek, demontáž ořechu

vymezení vůle osy


