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PAVLAČ

Na lepší časy se blýská u baterií 
pro elektrokola. Do tohoto segmentu 
vstoupila značka Tesla, která je vel-
kým inovátorem v oblasti elektromo-
bility a na rok 2018 chystá baterie, 
jež by měly nabídnout výrazně delší 
životnost. Technologie vychází z pou-
žití jiného typu článků, než je dosud 
u elektrokol běžný, a baterie by měly 
údajně zvládnout více než dva tisíce 
nabíjecích cyklů. Fandové jízdy s men-
ší námahou se tak mají na co těšit.

Další Cyklofest, tedy velký celo-
denní promítací festival cyklistiky 
a cestování na kole, se uskuteční 
v sobotu 26. 11. od 10 hodin v KD 
Krakov v Praze 8 Bohnicích. V pro-
gramu komentovaných promítání 
obrázků a fi lmů letos najdeme té-
mata: Cyklotrasa Alpe Adria, Albánie 
a okolí, Švýcarské národní cyklo-
stezky, Z ČR k Indickému oceánu, 
Islandem na skládačkách a mnohá 
další. Do programu budou rovněž 
zařazeny tradiční rozhovory s pozva-
nými zajímavými hosty ze světa cyk-
listiky i krátké fi lmy (např. o závodě 
Winterman 2016). Chybět nebude 
losování vstupenek o hodnotné ce-
ny a závěrečná dražba, jejíž výtěžek 
opět poputuje na vybraný charitativní 
projekt. Celodenní vstupenky za zvý-
hodněnou cenu můžete objednávat 
na vstupenky.cyklofest@seznam.cz

Pakliže máte na biku zadní tlumič 
Fox Float X2, měli byste jej podle 
vyjádření výrobce přestat používat 
a vrátit do místa nákupu na bezplat-
nou opravu. Za určitých podmínek 
zde totiž může dojít k prasknutí vněj-
ší vzduchové komory, jejímu kontak-
tu s některou z částí bicyklu či jezd-
cem, v extrémním případě s mož-
ností pádu a zranění. Zákazníci, 
kteří nemohou kolo vrátit do místa 
nákupu, by měli kontaktovat zá-
stupce značky FOX pro informace 
o bezplatné opravě. „Svolávačka“ 
se vztahuje na tlumiče modelové 
řady FLOAT X2 2016 a částečně 
2017, a to prodaných samostatně 
nebo montovaných na kolech / rá-
mech Giant, Pivot, YT, Intense, Ibis, 
Scott, Trek, GT, Knolly, Norco, Rocky 
Mountain, Diamondback, Morpheus, 
Foes Racing, Orbea, a Canyon. Více 
informací získáte přímo u dovozce 
do ČR, společnosti CykloŠvec, na 
servisfox@cyklosvec.cz nebo na te-
lefonu 382 206 451.

Nejen že by měla být elektrokola 
umožňující jet rychleji než 25 km/h 
vybavena espézetkou, ale jejich uživa-
tel by měl od začátku příštího roku 
povinně používat také speciální přil-
bu. Ta musí splňovat přísnější limity 
nového standardu NTA 8776. Svůj 
kousek pro elektrokola představila 
značka Abus, jejíž přilba s příznač-
ným názvem Pedelec+ je jednak by-
telnější a odpovídá normám, ale je 
také vybavena zadní blikačkou nebo 
potahem proti dešti.

Výrobce špičkových zapletených 
kol Zipp představil zcela nový model 
kola 454 NSW s karbonovým ráfkem, 
který lze bez nadsázky označit jako 
zubatý. Vnější povrch materiálu je 
samozřejmě i nadále plný minimalis-
tických důlků jako golfový míček, což 

zlepšuje aerodynamiku, ale na vnitřní 
straně je po obvodu u každého drá-
tu výrazný výstupek. Tyto výstupky 
vypadají dohromady jako pozvolné 
schody, které by měly lépe prorážet 
vzduch. Zkrátka vše pro aerodyna-
miku a co nejvyšší rychlost, která 
by měla být u tohoto modelu zatím 
nejvyšší, jakou značka dosud u svých 
modelů dosáhla. 

Portfolio značek dodávaných na 
náš trh fi rmou Schindler se zase 
rozrostlo o další stálici cyklistické-
ho trhu, konkrétně SKS. Výhradní 
zastoupení pro dovoz jejich blatníků, 
hustilek, dílenských pump či nářadí 
bude znamenat nabídku kompletního 
sortimentu od nového roku, přičemž 
drtivá většina produktů už je u do-
vozce skladem nyní a samozřejmostí 
je také rychlé dodání náhradních dílů.

CYKLOSERVIS – cyklistický čtrnáctideník ● Vydává PhDr. Miloš Kubánek, adresa redakce: Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10, e-mail: cyklo@volny.cz, mobil: 602 314 424 (9 –15 h ve všední dny) ● Šéfredaktor: 
PhDr. Miloš Kubánek ● Ředitel redakce: Miloš Kašpar ● Redaktoři: Jan Kadečka, Jiří Uždil ● Grafika: Typostudio Pavel Amler ● Distribuce: obchody s velomateriálem, sportovní prodejny, soukromí distributoři, 
na Slovensku L.K.Permanent, poštový priečinok 4, 834 14 Bratislava, tel. 07/52 53 719 –12 ● Registrováno MK ČR ● Evidenční číslo MK ČRE 6596 ● ISSN 1210-700x ● Za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátů ručí 
inzerent. ● Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p. OZSeČ Ústí nad Labem, 27. 2. 1998, j.zn. P-938/98.

Když jsme v loňském čísle osm uvedli reportáž z naší 
návštěvy továrny fi rmy Remerx, věnovali jsme se novým 
trendům, zapletenému kolu jako celku a výrobě vlastních 
nábojů. Jenže ve výrobních halách kromě fréz, vrtaček či 
nýtovaček hlučela i výrobní linka na nerezové dráty. A právě 
drátům, špicím či chcete-li paprskům, které padaly z této 
linky a jsou posledním produktem fi rmy Remerx, jenž 
doplňuje mozaiku zvanou zapletené kolo, je věnován tenhle 
článek.

Od ráfků ke špicím

Průvodcem nám byl majitel firmy 
Ing.  Remeš, jehož technické postřehy, 

přehled o závodní cyklistice a v neposlední 
řadě především neutuchající inovátorství 
jsou nevyčerpatelným zdrojem informací.

Nedá mi to nezačít otázkou, proč vlastní 
výroba drátů, když je lze koupit? 

Je to naprosto jednoduché, jde o  ob-
chod, respektive dodací lhůty výrobců drá-
tů. Já potřebuji pro výrobu zapletených kol, 
kde znám pevnostní parametry našeho ráf-
ku, způsob zapletení a přenos síly v náboji, 
také dráty odpovídajících mechanických 
vlastností. Ty pak musíme mít v  několika 
délkách, kvůli současným průměrům kol, 
kombinaci různých výšek ráfku a počtu děr 

v náboji, a rázem jsou z toho obrovská čísla, 
která požaduji po dodavatelích. Jen na  je-
den pár zapletených kol potřebuji tři délky 
drátů, tak si to vynásobte průměry a  výše 
zmíněnými kombinacemi a je z toho šílená 
objednávka pro každého výrobce drátů. 

Tady narážíme na  problém, že oni sice 
vyrobí námi požadovaný drát v potřebném 

počtu kusů, ale aktuálně vyrábí zrovna ji-
nou délku či typ a  ten „náš“ budou dělat 
třeba až za  tři měsíce. Takhle potom nelze 
pružně reagovat na potřeby výroby a trhu, 
takže vlastní produkce umožní rychlejší po-
krytí našich potřeb. Vyhneme se tím dodáv-
kám přes Asii v řádu několika měsíců. 

Není to krok do neznáma?
Zapletené kolo je souborem několika 

faktorů, které mají vliv na  jeho mecha-
nické vlastnosti, potažmo celkový výkon. 
Ráfek se svojí tuhostí a  hmotností, náboj 
s  uložením osy, odporem ložisek, záběrem 
ořechu na tělo a pak jsou to dráty. Jednak 
tu máme jejich mechanické vlastnosti a pak 
také způsob zapletení pod různým úhlem. 
Ten je daný jejich počtem a také způsobem 
zapletení, zda mají přímou nebo zahnutou 
hlavičku. Tahové vlastnosti drátů s přímou 
hlavičkou jsou někde jinde než u těch se za-
hnutou, takže i  toto rozhoduje. My víme, 
jaké mechanické vlastnosti od  drátu po-
žadujeme, navíc dráty pro naše výplety už 
roky testujeme na trhacím zařízení, takže už 

šlo jen o to, najít vhodný materiál a nechat 
si postavit stroj na výrobu drátů. 

Jak zjistíte, který materiál je ideální?
Kdo sleduje současný vývoj na poli mate-

riálů, určitě zaznamenal speciální nerezové 
oceli řady DUPLEX. Ty přinášejí úplně no-
vé možnosti díky svým parametrům. Mají 
vynikající antikorozní vlastnosti, menší 
náchylnost k  únavě a  praskání a  velice 
dlouho odolávají tahu, než nastane defor-
mace. Mez průtažnosti a  mez kluzu je až 
o 150 % vyšší než u všech ostatních ocelí, 
čímž se plastická deformace dostaví až při 
mnohem vyšším napětí. Zároveň jsou ale 
obtížněji zpracovatelné za  studena, takže 
vyžadují špičkové strojní vybavení. Když 

jsme tedy rozmýšleli, jaký materiál na naše 
vlastní špice použít, padla volba jednoznač-
ně na DUPLEX, což ovšem ještě nezname-
nalo, že to bude tak jednoduché.

Když nás navštívil zástupce švédské 
značky, která nám materiál DUPLEX pro 
výrobu paprsků dodává, vysvětlil rozdíl 
v  materiálech jednoduchým způsobem. 

Dráty z  nerezové oceli se na  pohled tváří 
stejně, a  při mechanickém měření je znát 
rozdíl. Jezdec to nepozná na první dojem, 
je to jako s vínem. Základní nerezové drá-
ty jsou jako obyčejné stolní víno v krabici 
či lahvi. Je to víno, chutná jako víno, ale 
dlouhodobý požitek z  něj není. Pak jsou 
lepší nerezové dráty, které lze přirovnat 
ke  kvalitním jakostním vínům v  sedmič-

kových lahvích. A vrcholem jsou sportovní 
paprsky, tedy ze slitiny DUPLEX, které lze 
přirovnat ke špičkovým kabinetním vínům, 
po kterých vás rozhodně nebude druhý den 
bolet hlava. Hlavní rozdíl je u nové slitiny 
především v  odolnosti a  stálosti s  delší ži-

votností, která je ve všech parametrech lepší 
až o třicet procent proti ostatním ocelím.

Všechny špičkové ocelové materiály po-
cházejí většinou ze Švédska, jelikož jsou 
tam jednak kvalitní suroviny, a  především 
tam má ocelářský průmysl dlouhou historii 
s dlouhodobým vývojem. Firma, která nám 
materiál dodává, sídlí v místě, kde je řada 

dolů na ušlechtilé kovy a hutí, které zpraco-
vávají jednotlivé suroviny, protože k výrobě 
slitiny potřebujete jednak kvalitní železo, 
a především legující materiály. 

Z čeho se tedy vyrábí dráty v Asii?
Výroba drátů tady v domácím prostředí 

je důležitým a  logickým krokem, protože 
i asijští výrobci je dělají ze skandinávských 
ocelí, které si musí dovézt. Tak proč je vo-
zit do Asie a odtamtud pak kupovat hotové 
dráty, když lze asijský mezičlánek jedno-
duše vynechat? Samozřejmě ne všichni 
asijští výrobci používají špičkové slitiny ze 
Švédska, ale ti významnější ano.

A rozdíly mezi zeslabovanými a silnější-
mi dráty?

Není řešením vyrobit silnější drát, který 
bude pevnější, ale přitom těžší, ale udělat 
lehký zeslabovaný drát, který bude mít 
stejné nebo lepší pevnostní parametry. 
Výrobci elektrokol dnes používají u levněj-
ší a  středně drahé produkce silnější dráty 
u  nábojových motorů, ale budoucnost je 
u  středových pohonů, kde je potřeba řešit 
hmotnost. Vezměte si výkon jezdce, k  to-
mu výkon motoru a rázem jste přes pět set 
wattů, které vyvine profesionální cyklista. 
To už je nějaký tah na zadní výplet, který 
musí být jednak odolný, ale také nesmí kolo 
zbytečně zatěžovat. Nové slitiny by tak mě-
ly řešit i tenhle problém. 

Není to ale jen o slitinách, ale také o pro-
vedení hlavičky drátu, protože přímá hla-
vička má o  dvacet procent vyšší pevnost 
a odolnost vůči rozcentrování proti zahnuté 

hlavičce. Samozřejmě vyrábíme i  hliníkové 
dráty, které nabídnou závodníkům ještě vyš-
ší pevnost a výkonnější výplet, ale nerez má 
delší životnost bez nutnosti častější údržby.

Neohrozí pevnější drát odolnost niplu?
U  výpletu je důležité odpovídající za-

šroubování závitu v  niplu, který musí dr-

žet až za hlavičku, nikdy nesmí končit pod 
hlavičkou. Niply se vyrábějí i s nedoříznu-
tým závitem těsně před vrcholem, takže při 
vyplétání a následném centrování se konec 
závitu na drátu lehce zakousne v drážce hla-
vičky niplu a při fi nálním docentrování se 
tam zajistí tak, že spoj drží a  nepovolí se. 
Rovněž se dnes více používají 14mm niply, 
namísto 12mm, protože nedochází k ohy-
bu drátu tak těsně pod závitem, ale dál, tak-
že se rovněž část se závitem tolik nenamáhá, 
a nehrozí poškození v tomto místě. Proto je 
tak důležitá přesná délka drátů, kdy víme, 
o  kolik se při napnutí na  požadovaný tah 
prodlouží a kam bude závit sahat. Zkrátka, 
zapletené kolo má mnoho faktorů, které 
ovlivňují jeho odolnost a výkon.

A kvůli tomu všemu vlastní linka na 
dráty?

Přesně tak, jenže pořídit takovouto mo-
derní linku není úplně jednoduché, protože 
ji vyrábí specializovaná fi rma, která ji staví 
zhruba rok. Vývoj těchto mašin je poměr-
ně složitý a  fi rma staví takový stroj 

Odstřižená špice potom padá do zásobníku, 
odkud musí ještě putovat na druhou linku, 
kde se vytvoří závit a hlavička s vyraženým 
písmenem X.

Cívka s drátem se přistaví před výrobní linku a drát se 
za neustálého napínání přes vodicí kladky přivádí do stroje, kde 
dochází k plynulé přeměně na jednotlivé špice.

Naváděcí kolečka základní drát paradoxně vlní mezi sebou, aby 
byl stále lehce napnutý a nedošlo k jeho uvolnění. Na výsledném 
produktu není žádné zvlnění poznat, nebojte se.

Jakmile je požadovaný úsek drátu zeslabený v délce finální špice, 
pokračuje dál do úseku natažení, které napínáním odstraní stopy 
po kovacích kladivech, aby byl povrch hladký.

Základní drát je do stroje tažen skrz soukolí naváděcích koleček 
na ložiskách, která jsou umístěna horizontálně i vertikálně.

Uvnitř stroje je za přítomnosti mazací kapaliny drát postupně 
mechanicky vykovaný na požadovaný průměr, ale zatím je stále 
součástí celku.

Finální úpravou je odstřižení samostatné špice od celkového 
drátu v požadované délce. Tedy první z délek, které se ještě budou 
upravovat vytvořením hlavičky a závitu.

Základní drát z materiálu DUPLEX přijde ze 
Švédska navinutý na cívce, která váží zhruba 
tunu. Za den jsou schopni ve Slavičíně jednu 
takovou cívku přeměnit na vlastní dráty s logem 
X na hlavičce.
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