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a hliníkovými paprsky a pak jejich 
počtem. Novinkou u ocelových paprsků 
je slitina Duplex, která má lepší odolnost 
v tahu, delší životnost a také vzdorují déle 
korozi. Tyto paprsky jsou z top materiá-
lů, které vyrábí švédské ocelárny a vyrábět 
z nich nelze na každém stroji. Proto jsme 
se rozhodli vyrábět si vlastní dráty z tohoto 
materiálu a nechali jsme si vyrobit speciální 
linku, abychom byli schopní drát z této sli-
tiny zpracovat a produkovat vlastní paprs-
ky v potřebných délkách bez nějaké čekací 
doby. 

V paprscích je v kvalitě rozdíl asi třicet 

procent, což se týká rozdílu mezi levněj-
ší a špičkovou produkcí, tedy v nerezo-
vých slitinách, ale to nedává třicet procent 
na výkonu kola. Tam je rozdíl zmíněných 
dvacet procent mezi verzí s ohnutou a pří-
mou hlavičkou. Velký pevnostní rozdíl je 
třeba v použití hliníkových paprsků, které 
jsou výrazně pevnější, a přenos síly je tak 
přesnější s vyšším výkonem. Tyto paprsky 
jsou hlavně pro závodníky, kteří chtějí ne-
kompromisně tuhý výplet, ale kolo s hliní-
kovými dráty není na tisíce tréninkových 
kilometrů, ale je to zhruba na dva tisíce 
závodních kilometrů a potřebuje pak servis.

Rozhoduje způsob zapletení o výkonu?
Když si vezmeme způsob zaplétání, tak 

rozhodují i takové drobnosti, jako třeba ni-
ply. U nich se v současnosti přechází z délky 
12 mm na 14 mm, která je výhodnější třeba 
i pro životnost paprsků. Když našroubuje-
me delší nipl, dojde k zahnutí drátu v je-
ho konci, a tím není lom hned na konci 
závitu, ale dál, a navíc se spoj nepovoluje. 
Rozhodující je také usazení drátu přesně 
v drážkové části niplu tak, aby po dotažení 
na odpovídající zatížení došlo k zakousnutí 

konce drátu mezi horní konce drážky, kde 
není doříznutý závit, aby se spoj pevně za-
jistil. Délka drátů je totiž rozhodující a dnes 
se dráty krátí nadvakrát, nejdříve nahrubo 
a pak přesně podle požadované délky, aby 
se při zaplétání dostal konec drátu přesně 
na vrchol hlavičky a zajistil se tam. 

Při zaplétání nesmíte mít krátký drát, 
protože tah nesmí působit v závitu niplu, 
ale až na vrcholu hlavičky. Jinak může ča-
sem dojít k utržení hlavičky niplu, která dr-
ží největší tah, takže když je drát až po její 
vrchol, nemůže se nipl tahem roztrhnout. 
Co se týká mechanických vlastností kola, ty 

musíme rozlišit právě počtem paprsků, pro-
tože třeba 36 paprsků má na ráfku a náboji 
malý úhel, kdežto čím méně paprsků, tím 
se úhel rozšiřuje. Menší úhel znamená ide-
ální usazení, ale pro mechanické vlastnosti 
to představuje v tahu malý výkon. Proto 
přišlo 32 drátů, kde je to pro přenos ener-
gie lepší, ale u provedení s přímou hlavič-
kou je paprsek přímo tažený a mechanické 
vlastnosti jsou mnohem lepší. Takže kola 
pro výkon by měla být zapletená přímými 
paprsky.

Poslední součástí zapleteného kola je te-
dy ráfek, došlo tam k posunu?

U ráfků se samozřejmě řeší hlavně hmot-
nost, protože je to rotující součástka, ale 
konstrukčně tam lze stále něco vymýšlet. My 
například máme lehký závodní ráfek XCO 
Rio, který je zaměřen na co nejnižší hmot-
nost. Naopak závodní ráfek Sting využívá 
novou konstrukci patky, která má nahoře 
rozšířený hák, aby se snížilo riziko proražení 
duše při nárazu pláště na ráfek. To je příno-
sem jednak pro odolnost vůči defektu, ale 
také pro přímé vedení směru, protože ráfek 
je pevnější a hlavně stabilnější v přímém 
směru, takže se kolo tolik nekroutí. Těch pár 
gramů navíc přináší o dvacet procent větší 
odolnost vůči proražení.

U ráfků se v současnosti laboruje s jejich 
šířkou kontra tlak v pneumatikách, ale šířka 
je také důležitá pro devětadvacítková kola, 
protože ta jsou náchylnější na poškození 
ráfku až o jednu třetinu víc, než tomu bylo 
u šestadvacítek.

Co říkáte na nové ráfky bez háku patky?
Tahle novinka American Classic bude 

hodně závislá na patce pláště, protože ame-
rické normy pro ráfky a pláště jsou od ev-
ropských odlišné, a navzájem to nemusí 
v mnoha případech fungovat. Hák je totiž 
důležitý, hlavně co se týče zajištění pláště 
v ráfku při agresivnějším brzdění, protože 
zvětšuje styčnou plochu patky pláště a rá-
fku. Může hrozit posunutí pláště v ráfku. 
Plášť totiž drží jednak díky 10° úhlu bočni-
ce ráfku, kam dosedne patka pláště, ale ten 
nemusí vždy fungovat, protože plášť a ráfek 

se vyrábějí v toleranci až půl milimetru, což 
je na obvodu až tři milimetry. Druhý činitel 
zajištění pláště v ráfku je pak hák. 

Evropské normy přímo říkají, jak má 
hák vypadat a jaké má mít rozměry. Uměli 
bychom to taky tak udělat a bylo by to pří-
nosem pro snížení hmotnosti, ale protočení 
pláště je velké riziko a samozřejmě by to 
bylo proti evropským předpisům. Snížení 
hmotnosti lze dosáhnout třeba odlehčením 
paprsku, které umíme na jednom až o 2,5 
gramu na nerezovém, na niplu to lze o 0,7 
gramu použitím hliníkových, takže skoro 
sto gramů uberu jen na paprscích a niplech. 

Na náboji šetřit hmotnost nemusíme, ten 
není na obvodu, ale pak je tu ráfek, kde 
buď použijeme zmíněné stabilizační roz-
šíření, nebo odlehčíme, ale s rizikem nižší 
odolnosti či horšího usazení pláště.

Jaký má vliv na kola plášť?
Samozřejmě pláště jsou alfou a omegou 

výkonu, jednak hmotnost, vzorek, ale i tlu-
micí schopnosti. Myslím si, že bezdušové 
pláště nejsou úplně ideální řešení, hlavně co 
se týče oprav defektů a nárůstu hmotnos-
ti přidáním gumy do bezdušových plášťů 
kvůli těsnosti. My už máme nějakou do-
bu patentově přihlášené technické řešení 
huštění pásky dvoustupňovým ventilem, 
jako s tím nyní přišli Schwalbe. V podstatě 
hustíte vnitřní pásku v ráfku, která supluje 
duši, a pak nahustíte tlak do pláště. Tohle 
řešení máme dlouho přihlášené, ale trochu 
to předběhlo dobu, a až teď by to bylo ak-
tuální. Páska zajistí plášť v ráfku, takže ne-
hrozí únik při vyhnutí pláště na ráfku v za-
táčce, ale díky absenci tření pláště a duše 
bude systém dobře tlumit. Když jsme tohle 
vyvinuli, nastal boom bezdušových plášťů 
a ráfky byly hodně úzké. V současnosti se 
používají širší ráfky, díky tomu můžeme 

udělat ráfek hlubší a celá konstrukce je tak 
jednodušší.

Máme tedy všechny součásti kola, jak je 
to s výrobou vašich nábojů?

Dříve jsme náboje vyráběli v kooperaci, 
ale v současnosti máme vlastní dvouvře-
tenové obráběcí centrum, které je velice 
přesné, vše pracuje s tolerancí maximálně 
pět setin, a denně vyrobí až dvě stě párů ná-
bojů. Je to v podstatě nejlepší technologie, 
která se ve světě používá. Tyčovina se naře-
že na délku, vloží do zásobníku a na jedno 
upnutí materiálu se vyfrézuje tělo nábo-
je, který si obě hlavy předají mezi sebou. 
Odpadá riziko nepřesností upínáním těla 
náboje kvůli vytvoření obou jeho stran, 
protože hlavy ho obrábí postupně každá 
z jedné strany a všechno jede na jeden zá-
běr. Jeden náboj trvá přibližně pět minut, 
záleží na tvaru, zda je pro paprsky se zahnu-
tou nebo přímou hlavičkou. 

Tělo náboje pak vyjede po pásu do kra-
bičky a následně se přeměří všechny jeho 
parametry a může putovat k dalšímu zpra-
cování, třeba do eloxovny. Hotová těla ná-
bojů se pak osadí ložisky, která se nalepí 
na osu a společně nasadí do těla náboje. 
Následuje nasazení ořechu a aplikace kry-
cího mazacího tuku a vnějších krytek. Ty se 
pak liší podle provedení osy svým průmě-
rem a osazením. 

Co se týče ložisek, jejich cena dnes není 
tak vysoká, aby je uživatel nemohl po sezó-
ně v nábojích vyměnit. I když dáte do ná-

bojů drahá ložiska, stejně po dvou 
sezónách odejdou, takže záleží 
hodně na utěsnění. My používá-
me speciální maziva, tedy ochran-
ná, která brání pronikání vody 
a nečistot, a pak má ložisko ještě 
svoje mazivo. Vytvořili jsme dvo-
jitou krytku, která má vnější kryt, 
mezeru a vnitřní obrubu, pod níž 
je právě to izolační mazivo, které 
maximálně může pronikat do lo-
žiska, ale to je chráněné proti vodě 
a nečistotám, které zůstanou buď 
v mezeře, nebo na vnějším mazivu.

Pokud náboje zaplétáme, tak 
následuje po vycentrování boční 
promačkání výpletu, které simulu-
je zatížení při jízdě, a opět docen-
trování. Ale výplety také měříme 
na boční tuhost, stejně jako ráfky, 
nebo na výkon a další parametry. 
Vyrobit zapletené kolo pro závodní 
použití by totiž měla předcházet 
řada měření. 

Měříte tedy díly nebo celek?
Když chci vyrobit zapletené ko-

lo, měl bych znát parametry jak 

náboje, tak především mechanické vlast-
nosti paprsků. Ty testujeme na trhacím 
zařízení na mechanickou odolnost, aby-
chom věděli, pod jakým napětím dojde 
k deformaci. Měříme samozřejmě celé vý-
plety a stroj na měření výkonu kola pracuje 
na takovém principu, že dodáme třeba de-
set kilowatt přesně změřeného elektrického 
výkonu a kolo necháme jet. Ve fi nále zjis-
tíme, že na tuto energii ujelo tolik a tolik 
kilometrů a to trvá třeba týden a najede více 
jak pět set kilometrů. Když jsme testovali 
kolo zapletené paprsky Duplex, zjistili jsme 
proti normě čítající 850 000 nárazů jeho 
téměř dvojnásobnou výdrž 1500 000 nára-
zů a kolo stále fungovalo. Zkoušíme jednak 
rotaci kol, boční tuhost, tak třeba odolnost 
paprsku na vibrace, kdy třeba měsíc stále 
cykluje pod zatížením.

U ráfků jsme schopni měřit boční tu-
host, takže když chci sestavit zapletené ko-
lo, měl bych vědět, jaké vlastnosti mají je-
ho jednotlivé komponenty, potom vyrobit 
kolo a to pak dále testovat a měřit, abych 
věděl všechny jeho mechanické vlastnosti 
jako celku. Třeba u výroby zapletených kol 
s karbonovými ráfky je důležité otestovat 
samostatně ráfky, abychom viděli rozdíly, 
každý karbonový ráfek je totiž úplně jiný. 
Řekne se tedy zapletené kolo, ale jak vidíte, 
každá jeho součást má na výsledek veliký 
vliv.

Děkujeme za rozhovor
Jiří Uždil

Ta bílá hmota kolem osy je těsnicí tuk, který 
supluje gumové těsnění, a je tak po vlastní 
těsnicí membráně ložiska druhým ochráncem 
před vodou a nečistotami.

Přímé dráty dokáží přinést až o dvacet procent lepší mechanické 
vlastnosti a výkon proti drátům se zahnutou hlavičkou.

Drobnost jako nipl je velice důležitá součástka, protože krátký drát v něm 
může způsobit vlivem tahu utržení hlavičky. Důležitá je tedy délka drátu 
dosahující 2/3 výšky drážkové části a po dotažení a docentrování se drát 
natáhne až po vrchol drážky, kde se zajistí.

Zapletené a docentrované kolo prochází ještě bočním zatížením výpletu 
z obou stran kvůli usazení drátů, aby se následně komplet ještě přecentroval.

Na testovacím stroji se jednak zkouší dráty na odolnost v tahu, ale lze 
na něm měřit i boční tuhost celého výpletu nebo samostatného ráfku.
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