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Dvě šlápnutí do pedálů – 
a kolo si to valí na plný pecky, 
samozřejmě s unijním omeze-
ním 25 km/h. Kde se normál-
ně plahočíte do mírných stou-
pání i prudkých kopců, vyletíte 
na Vektronu víc než dvacítkou. 
Po rovině je kolo překvapivě 
agilní a setrvačné, takže při 
správném větru se dá uhánět 
chvílemi i bez motoru. S rych-
lostí přes 25 km/h nicméně 
kromě klesání nepočítejte, pře-
ce jen má kolo slušných dvacet 
tři a půl kilogramu (s baterií 
i nabíječkou). Na úspornou jed-
ničku se dá ujet opravdu hod-
ně, výrobce tvrdí, že až 90 km, 
čemuž po drsném testování vě-
říme. My jsme ale jezdili hlav-
ně na pětku, protože tam je 
síla Vektronu – ten krásný pocit 
z jízdy „na plnej céres“ jsme si 
nenechali ujít. A když kolo zrov-
na vedete, můžete si zapnout 
mód chůze. Motor Bafang 

o výkonu 250 W pod napětím 
36 V s příkonem baterie o ka-
pacitě 400 Wh je neuvěřitelně 
tichý. V ruchu velkoměsta jej 
neuslyšíte vůbec, na opravdu 
hladké silnici mimo dosah zvu-
ku motorů aut nepatrně. Bate-
rie i motor jsou umístěny velmi 
blízko přirozenému těžišti kola, 
což z Vektronu činí nádherně 
ovladatelný stroj s neuvěřitel-
nou stabilitou při manévrování 
i překonávání překážek.

Opravdová skládačka 
pro všechny

Na kole najdete spoustu vy-
chytávek spojených s funkcí 
skládacího elektrokola. Samot-
né skládání je ternovská kla-
sika, stejné jako u neelektri-
fikovaných dvacetipalcových 
skládaček – natočit a sklo-
pit pedály, sklopit řídítka, rám 
napůl a zacvaknout magnet. 
U elektrokola je omezené zasu-

nutí sedlovky, protože pod sed-
lovou trubkou se nachází motor. 
Takže je potřeba počítat s větší-
mi přepravními rozměry a také 
s otevíráním složeniny v místě 
magnetu – nešvar běžný u typů 
těchto kol. Dodávaná sedlov-
ka, vysunutá po značku, umož-
ňuje pohodlnou jízdu postavám 
do zhruba 185 centimetrů. 
Díky baterii je možné připojit 
velkorysá světla. To přední je 
skutečný světlomet, který osví-
tí silnici i v nejtemnějším lese. 
Zadní světlo je zase dostateč-
ně silné i v přesvíceném měst-
ském prostředí. A obě světla 
svítí ještě dlouho potom, kdy 
skoro vybitá baterie už nepo-
máhá motoru. Bytelné blatníky 
se zástěrkami spolehlivě ochrá-
ní jezdcovo oblečení, s elektři-
nou jsme neměli problémy ani 
za deště. Pohon se zapíná nad-
vakrát, napřed na baterii a po-
tom na řídítkách. Na první po-

hled trochu pakárna, na druhou 
stranu trochu obrana pro ne-
nechavé ruce, protože zapí-
nání na baterii je opravdu ne-
nápadné. K pochválení jsou 
i dvoupalcové gumy Schwalbe 
Big Apple. Neuvěřitelně leh-
ce se odvalují, přitom ale skvě-
le podrží na dlažbě, polní ces-
tě i na nečekaných překážkách 
v podobě výmolů či prasklin. 
Chválíme také představec And-
ros, který umožňuje jak skládá-
ní, tak nastavení posedu. S ním 
si svou pozici na kole najdou 
malí i velcí jezdci. Rozměrná, 
nicméně lehká nabíječka plní 
svou roli rychle a bez velkého 
přehřívání. Brzdy jsou osvědče-
né hydraulické od Shimana.

Do města i na 
prázdninový výlet

Zajímavé je spektrum mož-
ného využití kola. Při osmi rych-
lostech a pěti módech asistence
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Jízda jako 
na mopedu

… dvě šlápnutí 
do pedálů a kolo si to 
valí na plný pecky…

text Petr Štěpánek  foto David Stella

STARŠÍ GENERACE MOŽNÁ PAMATUJE 
TEN ÚŽASNÝ POCIT, KDY MOHLA 
V PATNÁCTI USEDNOUT ZA ŘÍDÍTKA 
FICHTLA ZNÁMÉHO TÉŽ JAKO JAWA 50, 
PIONÝR NEBO PAŘEZ A SPADAJÍCÍHO 
DO KATEGORIE „DO 50 CCM“. 
MOTORKA O VÝKONU DVOU AŽ TŘÍ 
KONÍ TO DO KOPCE SOTVA DÁVALA 
A TRÉNUJÍCÍ SILNIČÁŘI SI VZPOMENOU 
NA EPICKÉ SPONTÁNNÍ ZÁVODY PROTI 
DVOUTAKTŮM MALÝCH KUBATUR 
VŠEHO DRUHU. NA SILNICÍCH BEZ AUT 
SE TENKRÁT DALO JEZDIT VŠELIJAK. 
ÚPLNĚ STEJNÝ POCIT MÁ JEZDEC 
NA VEKTRONU.
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MINITEST

text a foto Slávka Chrpová

Na kratší či delší vyjížďky vám udělá dobrou službu tento batoh 
od značky Ergon. Na první pohled upoutá trošku jinak uspořáda-
ný systém uchycení popruhů k batohu. Výrobce to nazývá Adaptive 
Carrier System a na jeho stránkách najdeme toto osvětlení: „tento 
systém využívá principu komprese zátěže.“ Moc moudří jsme z toho 
nebyli, ale po vyzkoušení to bylo jasné. Funguje to tak, že spod-
ní část ramenních popruhů nevychází jen tak odněkud z konstrukce 
batohu, ale spojuje vlastně pravý i levý popruh kolem celého bato-
hu, a tím pádem se náklad uvnitř utáhne a zafixuje na zádech. Tíha 
zátěže je pak tažena směrem nahoru a nikoliv jen do stran, jak je 
tomu u většiny batohů. Je to pak ještě více patrné u větších modelů 
od této značky. Bederní pás vám tu nejtěžší část batohu ještě utáhne 
ve směru laterálním. Opravdu to funguje.

Jemná a lehká konstrukce je z hliníku a umožňuje dobré přizpů-
sobení anatomii jezdcových zad. Ta jsou vypolstrována jen na těch 
místech, které se opravdu zad dotýkat mají, a jsou vyvýšená, aby se 
vám zbytek zad nepotil a docházelo k dobré ventilaci v této oblasti. 

V zádové části nahoře je také vytahovací panel na suchý zip, díky 
kterému je možné délku zad nastavit podle postavy. Jsou tři možnos-
ti nastavení S, L a XL. Panel se nevytahuje snadno díky opravdu pev-
nému masivnímu suchému zipu. Ale to je správně, neb jak už si ho 
jednou nastavíte, pak už není nutné, pokud batoh nestřídá majitele, 
s tímto panelem manipulovat. 

Vnitřní uspořádání batohu je přehledné, ani málo ani moc kap-
siček. Obsahuje jednu hlavní komoru s vnitřní i síťovanou kapsou, 
přední komoru s další síťovanou kapsou. Menší a větší kapsa je 
i na bederním pásu, takže všechny důležité věci měla testerka při 

ruce, aniž by musela batoh 
sundávat. Celkově batoh 
pojme deset litrů. S tím, 
že po obvodu je zip, který 
po odzipování zvětší pro-
stor ještě o 1, 5 l. Klad-
ně hodnotíme, že součástí 
batohu je i pláštěnka, kte-
rou můžete ale nosit mimo 
hlavní kapsu batohu, a to 
v prostoru, který vytvářejí 
ramenní popruhy. Do toho-
to batohu lze vložit i rezer-
voár na vodu, ale pro něj tu 
není samostatná kapsa. Lépe je tedy mít jen čtvercový vak, neboť ten 
nebude bránit v přístupu do horní síťované kapsy. Asi nejslabší čás-
tí jinak propracovaného produktu je guma se zdrhovadlem a háčky, 
které se upínají k poutkům na bocích. Guma slouží pro upnutí např. 
bundy nebo i helmy. Jednak není úplně intuitivní tuto gumu na ba-
toh přidělat. Museli jsme si k tomu vzít návod. A jednak, kdyby guma 
byla trošku širší, budilo by to i větší dojem stability uložených věcí. 
Protože je ale možno gumu uvolnit díky stahovadlu, lze ji snadno 
stahnout dolů a po odstranění např. helmy mít dobrý přístup k obě-
ma velkým kapsám. Batoh váží 860 g a není úplně zadarmo, za cenu 
2799 Kč, ale jde o propracovaný produkt se spoustou drobných vy-
chytávek, které oceníte. 

Batoh ERGON BX2 Evo

minus
■   systém uchycení pomocné 

gumy, absence samostatné 
kapsy na vodní vak

plus
■   ventilace, ergonomie, možnost

nastavení velikosti zad, řešení 
vnitřního uspořádání, pláštěnka
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je rozsah využití od nížiny 
do hor, od ježdění do práce, 
po víkendové či expediční vý-
pravy. Kolo je standardně do-
dáváno se zadním nosičem, 
na který lze umístit standardní 
brašny. Pokud potřebujete ob-
jem, žeňte brašny spíše do výš-
ky než do šířky, ať do nich ne-

kopete patami při šlapání. 
Na kolo je možno naložit i vpře-
du – městský nosič Kanga se 
montuje přímo na rám, expe-
diční přední nosič pro změnu 
na přední vidlici. S kolem lze 
tedy vyrazit se čtyřmi brašnami 
na mnohadenní putování nebo 
jen s nosičem batůžku či aktov-

ky ve všední den. Další zavaza-
dla se v případě potřeby vejdou 
na dlouhý představec i dlouhou 
sedlovku, takže kolo lze vybavit 
i skutečně expedičně. Je třeba 
mít se na pozoru, že kolo je těž-
ké, a mít vždy plán, jak jej do-
stat do schodů nebo přes pře-
kážku. A je nutno pohybovat 

se jen tam, kde mají elektři-
nu. A nezapomenout si správný 
adaptér pro exotickou zásuvku. 
A za tou nemusíte jezdit za oce-
án, odlišnou zásuvku potkáte 
i uvnitř Evropské unie. V přípa-
dě, že necháte baterii správně 
nasosat, Vektron vás za odměnu 
vyveze na každý kopec! ■

CELÝ MĚSÍC V MĚSTSKÉM PROVOZU

citlivé dávkování přídavné síly
tichý motor
váha navíc v těžišti nepřekáží

magnet neudrží kolo složené
zapínání asistovaného pohonu nadvakrát–

+
motor Bafang MaxDrive

počet převodů 8

rám ALU 7005

nastavitelný představec Andros

baterie Panasonic 418 Wh

dojezd 40 až 90 km

hmotnost 22,5 kg

cena 59 990 Kč

Tern Vektron D8

Samotné skládání je 
ternovská klasika 
– natočit a sklopit 
pedály, řídítka, rám 
napůl a zacvaknout 
magnet

Masivní nosič je vybaven viditelným 
zadním červeným světlem. Ve 
standardní výbavě nechybí blatníky 
ani stojánek.

Motor i baterie jsou umístěny blízko 
těžišti kola

Univerzální elektroskládačka s velmi tichým motorem

Představec Andros umožňuje 
snadné nastavení řídítek pro různě 
velké cyklisty

Přední světlo zvládne 
i neosvětlenou silnici


