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Je v oblasti zapletených kol vidět nějaký 
radikální vývoj?

Ani ne tak u zapletených kol jako celku, 
ale v posledních letech došlo k masivnímu 
používání pevné zadní i přední osy. V tom 

je velký přínos nejen pro pevnější spojení 
s rámem, ale i pro kola a hlavně náboje. 
V první řadě je to naprosto přesné usazení 
náboje v rámu a vidlici, kdy nemůže dojít 
k nějakému pohybu či drobnému posunutí, 
jako tomu bylo v případě patek na rych-
loupínák. To nahrává jedenácti pastorkům, 
které vyžadují přesné seřízení kvůli mini-
málním tolerancím, a samozřejmě se to 
promítne do životnosti náboje. Použitím 
většího průměru ložisek se sníží jejich va-
livý odpor, narůstá životnost ložisek, a díky 
větším rozměrům tak narůstají konstrukční 
možnosti, jak vylepšit otáčení kola. Dalším 
plusem je také přesnější pozice náboje vů-
či brzdě, takže kotouč sedí vůči destičkám 
beze změny. U rámů a vidlic s pevnou osou 
tak získáváme mnoho výhod pro konstruk-
ci nábojů.

Ono se totiž řekne zapletené kolo, ale 
málokdo z výrobců udává, jaké vlastnosti 
má náboj, z čeho jsou paprsky a jaké mají 
vlastnosti, a totéž u ráfku. Kolo je soubo-
rem součástek a každá může celek výraz-
ně ovlivnit. Většina zákazníků se dívá jen 
na výslednou hmotnost, ale nevidí ty fyzi-
kální a mechanické vlastnosti jednotlivých 
součástí.

Podílí se tedy náboj výrazně na výkonu 
kola?

Samozřejmě, když vezmu zapletené ko-
lo, musím vždycky začít u náboje. Ideální 
je tedy provedení s pevnou osou, které má 
lepší těsnění ložisek a menší valivý odpor. 
V uložení náboje jsme, zdá se, dosáhli ur-
čitého ideálu, ale posun by měl nastat ješ-
tě v provedení ořechu. Ten je v podstatě 
dost zastaralým řešením, poplatným zatím 
největším výrobcům kazet. Pokud by měl 

ořech větší průměr, stejně jako to má osa, 
došlo by k lepšímu přenosu síly, pastorky 
by neměly tak zbytečně velkou nosnou klec 
zachycující nečistoty a samozřejmě by se 
snížila hmotnost. 

Ideální ořech by měl stupňovitý tvar po-
dle počtu zubů pastorků a uvnitř větší prů-
měr ložisek. Určitý posun v tomto směru 
udělala fi rma Sram ořechem XD pro jejich 
jedenáct pastorků, ale stále to není to, co 
by přineslo nábojům a přenosu síly takové 
benefi ty jako pevné osy většího průměru.

Neztrácí se při použití jedenácti pastor-
ků a jediného převodníku kvůli extrémní 
řetězové lince určitá část energie?

Tohle jsou jednoduché počty a každý fy-
zik vám řekne, že ideální přenos tažné síly 
vede přímo. Na jediný převodník vpředu 
vám ideálně fungují tři prostřední pastor-
ky, které jsou v přímé lince. Jakmile je řetěz 
v negativním úhlu, dochází k velkým ztrá-
tám energie. U řetězu na malých pastorcích 

nepůsobí jezdec na rovině a ve sjezdech 
takovou silou, jako když stoupá do kopce 
na největší pastorek, tam jsou tedy ztráty 
výrazné.

Takže u nábojů nelze nějak dál vylepšit 
výkon?

Pevnými osami se to samozřejmě trochu 
zlepšilo, co se kazety a ořechu týče, tam je 
to ještě otázka, jak se k tomu postaví vý-
robci kazet, a pak se otevře další prostor. 
Nicméně v konstrukci nábojů lze přinést 
další zlepšení používáním rovných drátů, 
takže příruba nebude klasická na dráty se 
zahnutou hlavičkou, ale na přímé. Tady je 
znát velký přínos výkonu, protože přímé 
dráty mají mnohem lepší přenos síly v ta-

hu. Když porovnáme kolo se standardními 
dráty a s přímými, tak druhé řešení při-
náší až dvacetiprocentní nárůst výkonu, 
a u závodníků na tomto výpletu je to vidět. 
Samozřejmě je konstrukce náboje složitěj-
ší na výrobu a nákladnější, navíc šestice 
montážních bodů pro kotouč nevychází při 
počtu 28 drátů ideálně do zákrytu, což na-
hrává řešení Center Lock, ale to není tech-
nologicky výhodnější, spíše jde o úsporu 
materiálu a práce na náboji.

Může ořech nějak ovlivnit výkon?
Samozřejmě, například plášť ořechu 

z hliníkové slitiny vybavujeme ocelovými 
vložkami pro vyšší odolnost vůči zakous-
nutí kazety do materiálu, ale to je věc ži-

votnosti. Na přenos energie má vliv hlavně 
systém přenosu tahu na tělo náboje. Čím 
větší je průměr a čím blíž středu náboje 
praporky zabírají, tím lepší je přenos síly. 
Dnes se ustálily dva systémy ozubené ro-
hatky, do níž praporky zapadají. První má 
24 hrubších zubů většího rozměru, který 
je minimálně poruchový díky větším tole-
rancím, a záběr je tak dostatečný a odolnost 
vůči nečistotám je lepší. Druhý systém má 
36 jemnějších zubů a tam už není záběr tak 
přesný, protože když testujete třeba na tisíc 
pohybů, zjistíte, že čtyři pohyby to vyne-
chalo, neboť západky nezaskočily přesně. 
Menší zoubky jsou totiž citlivější i na změ-
ny hustoty maziva vlivem teploty. Ideální 
by byl kompromis někde uprostřed na tři-

ceti zubech, bez ohledu na počet západek. 
Navíc, čím víc je v ořechu západek, tím 

větší může být poruchovost. Když máte 
šest západek, v záběru fungují mechanicky 
jen tři a další tři jsou na volno. Nikdy vám 
nezabírají všechny kvůli ustředění. Čelní 
rohatky DT Swiss mají sice proti tomu 
stálý záběr všech zubů, tam toto neplatí, 
ale na druhou stranu je výkonově omezuje 
menší průměr. 

Je to mnoho věcí, které je třeba u tohoto 
komponentu řešit, a to jsme vlastně, co se 
týče zapleteného kola, zatím pouze u nábo-
je a i u něj bych řekl, že v současnosti je to 
obecně jen vývojové stadium, a může to jít 
mnohem dál.

Paprsky budou mít větší podíl na pře-
nosu energie?

Samozřejmě, už jen rozdíl mezi přímou 
a zahnutou hlavičkou nebo ocelovými 

Tělo náboje se vyrábí s přesností na odchylku maximálně pět setin, 
takže se finální výrobek kontroluje proměřením nejen vnějších 
parametrů, ale především přesnosti uložení pro osu a ložiska.

Tělo náboje po obrobení a finální produkt v nejmodernějším provedení pro přímé 
dráty a s ocelovou vložkou v hliníkovém plášti ořechu. Verze pro přímé dráty se 
přitom obrábí dvakrát delší dobu než náboj se standardní přírubou.

Nasazení ložisek na osu a nalisování do náboje za pomoci pojistného 
lepidla se provádí výhradně ručně. Celá kompletace náboje je velmi rychlá.

Hotová těla nábojů, osy a ložiska se kompletují v samostatné dílně a jak je 
vidět, červený elox je nyní populární.

Obrobené tělo náboje vyjede ze stroje samo a následně po přeměření 
parametrů může putovat k další povrchové úpravě.

Dvouvřetenové obráběcí centrum dokáže za den vyrobit z připravené 
tyčoviny až dvě stě párů nábojů s průměrnou dobou pro výrobu jednoho 
pět minut. Vše je od nabírání materiálu ze zásobníku až po vypadnutí těla 
náboje automatické.

Ing. Remeš s novinkou Sting. Rozšířená horní strana háku a paprsky s přímou hlavičkou – to je 
nejnovější směr vývoje.

Ono se řekne kolo!
Když jsme před třemi lety přinesli reportáž z výroby ráfků 
fi rmy Remerx, už tehdy nám její majitel Ing. Remeš nastínil 
směr vývoje zapletených kol a nábojů. Letošní cesta nás 
na stejné místo sice zavedla hlavně kvůli nové moderní lince 
na výrobu vlastních nerezových paprsků, jenže zapletené 
kolo nejsou jen paprsky, ale každá jeho součást má velkou 
důležitost, takže se s Ing. Remešem nejdříve podíváme 
na vývoj tohoto komponentu jako celku, díl po dílu.
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