
do závitu na vnitřní straně pláště ořechu. Matice měla větší průměr 
na starších kazetách s nejmenším 13zubým pastorkem, modernější 
verze s nejmenší jedenáctkou měly matici s menším vnějším prů-
měrem, takže v devadesátých letech občas nechtěná záměna matic 
znamenala střílení řetězu na nejmenším pastorku, ale to byl spíš 
úsměvný omyl mechanika než častá praxe. Jak jsme zmínili výš, 

přechod od sedmirychlostní kazety k osmi a následně devíti a ví-
ce rychlostní, si vynutil delší ořech, přičemž šířka bikového nábo-
je zůstala shodných 135 mm. Drážkování vnějšího pláště pak bylo 
odlišné pro Shimano a Campagnolo, jejichž kazety nebylo možné 
navzájem prohodit a dnes je právě vnější plášť ořechu tím, co ovliv-
ňuje výběr kazety a trápí celou řadu bikerů.

Pokračování na str. 7 

Možná jste v devadesátých letech řešili přechod ze sedmi pastor-
ků na osm a tudíž vás postihla nutnost změnit i náboj, pro-

tože osmičkový ořech, tedy volnoběžný unašeč pastorků, byl delší. 
Na něj se sice časem dovedlo poskládat až dvanáct výrazně zeštíhle-
ných pastorků, jenže dnes už to není jen o délce ořechu, ale o řadě 
modifikací, které si mezi sebou a kazetami napříč výrobci jednoduše 
nerozumí. Řeč je o ořechu, což je v cyk lis tic ké hantýrce zlidovělé 
označení volnoběžného unašeče pastorků a tenhle nenápadný, ale 
v podstatě nejzásadnější díl pohonu je posledním střípkem v naší 
mozaice skládání kompletního kola a kompatibility.

Rozhoduje tělo a drážky
Začněme hezky popořadě historicky, kdy ořechům předcháze-

lo volnoběžné kolečko našroubované na závit na těle náboje. Osa 
náboje se tak opírala o konusy a kuličky v těle náboje, takže pod 
kolečkem byla od náboje až do patky rámu nejvíc namáhaná, a tu-
díž nebyl problém ji při skocích ohnout nebo zlomit. Kazetové pas-
torky vyřešily hned dva problémy naráz. Jednak byla jejich výroba 
levnější, jelikož odpadla nutnost dodávat je v kompletu s vlastní 
volnoběžkou a po opotřebení se měnily jen samotné pastorky, ni-
koliv kolečko i s volnoběžkou, a především došlo ke zpevnění osy 
náboje. Volnoběžka, tedy ořech, byla už součástí náboje, s nímž byla 
spojena šroubem a různými typy osazení, jisticími její vnitřní část 
proti otáčení, jelikož bylo nutné přenášet záběr od pastorků přes 
plášť ořechu a vnitřní ozubení s praporky právě na vnitřní díl oře-
chu. Ořech měl vlastní vnitřní volnoběžný mechanismus a na vněj-
ším konci pak dráhu pro kuličky a konus. Rázem se tak osa zadního 
náboje opírala o kuličky skoro až u patky rámu, nebyla vystavena 
takovému namáhání, tudíž se neohýbala a k prasknutí došlo oprav-
du jen výjimečně. Tenhle systém přetrval dodnes, a přestože doznal 
celé řady modifi kací, princip zůstal zachován. Tedy ne tak u nábojů 
a ořechů s průmyslovými ložisky, kde je osa zapřená zase až pod 
tělem náboje, jenže dnes už vše drží pohromadě namísto rychloupí-
náků pevné osy zadních nábojů, takže je vše odolnější.

Kazetové pastorky se v začátcích zajišťovaly na ořechu závitem 
na nejmenším pastorku, aby vzápětí byly všechny jen nasunu-
ty na drážky pláště ořechu a jistila je vnější matice našroubovaná 
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Pokračování na str. 4 

Pokračování na str. 5 
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Mobilita ve městech nebo třeba na do-
volené a s ní spojená nutnost částeč-

né přepravy kola v hromadné dopravě či 
v autě. To všechno je denním chlebem sklá-
daček, které jsou dnes snad nejsofistikova-
nějším řešením cyklistiky, ať už té městské, 
nebo rekreační. V případě značky Tern pak 
naprosto dokonale propracovaným a s ce-
lou řadou prvků určujících ve světě skláda-
ček současné trendy. 

Bring Your Bike
Aneb vezmi své kolo, volně přeložen 

zkrácený název BYB do češtiny. A jde 
o podstatu této kategorie, protože v ko-
lekci značky Tern jde o ta nejkompaktnější 
skládací kola, jež lze složit do rozměrů až 
o třetinu menších než u běžných skládaček 
na dvacítkových kolech. Většina z nás má 
skládačku zažitou s jedním mechanismem 
uprostřed hlavní rámové trubky a skláda-

cím představcem. BYB ovšem disponuje 
dvěma rámovými trubkami a dvěma „klou-
by“ se skládacím mechanismem TFL, tak-
že lze rám přeložit hned nadvakrát. Třetí 
mechanismus je pak osvědčené provedení 
sklápěcího kovaného sloupku řízení Physis. 
Tyto tři hlavní spojovací prvky rámu i před-
stavce a řídítek jsou natolik propracované 
a hlavně nastavitelné, že zde nebyla patrná 
žádná vůle nebo nechtěné kroucení.

Tern BYB S11

Slash, enduro co jede
Trek ve svém enduru Slash 
kombinuje vyšší zdvihy, 
devětadvacítky, agresivní 
geometrii a přitom 
schopnost jet do kopce 
téměř tempem trailbiku. 
Že jsou to lehce protichůdné 
vlastnosti a že stoprocentní 
all-rounder neexistuje? Slash 
se tomu minimálně snaží 
přiblížit a dost se mu to 
daří, což potvrzuje i náš test.

Není ořech jako ořech

Rám doladěný do detailu
Testovaný bike ve velikosti XL už měl 

svého majitele a ten sáhnul po cenově nej-
dostupnějším provedení Slash 7 s hliníko-
vým rámem, sadou Sram NX a jednotka-
mi Rock Shox Yari a Deluxe Select+ bez 
expanzní nádobky. Vylepšený zadní tlumič 
přitom začíná hned o stupínek výš u dražší-
ho modelu, takže je otázkou, zda má smysl 
si připlatit za nějaké ty tlumicí schopnosti 
navíc. Rámu dominuje vyšší hlavová trub-
ka, na niž se ve dvou třetinách výšky napo-
juje masivním svarem ta spodní, okamžitě 
přecházející z vysokého na nižší, ale směrem 
k závitovému středovému pouzdru výrazně 

se rozšiřující průřez. S plastovou ochranou 
proti kamenům to na spodní trubce kon-
struktéři opravdu nepodcenili, ochranné 
polepy v imitaci karbonu už dodal maji-
tel kola sám. Horní trubka to s tloušťkou 
nepřehání, naopak ta sedlová je ve spodní 
polovině pod čepem vahadla rozměrově do-
cela slušná. Vůbec partie kolem středové-
ho pouzdra jako by na sebe chtěla navalit 
všechnu starost o tuhost rámu a odolnost. 
Zmíněné závitové středové pouzdro, širo-
ký rozchod ložisek zadní kyvky a výška je-
jího profi lu pak jen dokresluje, že od hlavy 
až po osu zadního kola je spodní část rámu 
opravdu dost naddimenzovaná. Nepatrné 
„jezírko“ pod spodním čepem tlumiče ne-

vadí, není zde žádný průchod lanka, takže 
to bude jen kapsa na převoz bláta a vody 
navíc. To bohužel platí i pro úložný prostor 
ve spodní trubce, přístupný po odjištění 
páčky nosníku košíku na bidon. Sice se 
dovnitř vejde duše a nářadí, ovšem za deště 
je slabší utěsnění „deklu“ příčinou totálně 
mokrých věcí uvnitř, takže něco za něco.

To ale trochu odbíhám, protože jsem ješ-
tě nezmínil provedení zadního čepu ABP, 
tedy osvědčený trekovský sdružený čep 
řetězových a sedlových vzpěr s boostovou 
osou náboje nebo malou vychytávku Mino 
Link, což je otočná vložka čepu v napojení 
sedlových vzpěr na vahadlo přepákování. 

Foto: Pavla Kurková
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Torzní tuhost celého kola je tedy tak vý-
razná, že se na něm bude cítit dobře i me-
trákový jezdec, ať už bude měřit 147 nebo 
195 centimetrů, což je výškové rozmezí, 
na jaké lze skládačku pohodlně nastavit.

Jednak je to zásluhou dvojité sedlovky, 
která díky dvojici objímek dovolí telesko-
py vysunout opravdu extrémně, a pak jsou 
to řídítka s dvojicí dlouhých pák, které 
ovládají objímku spojující řídítka s ko-
vaným představcem, a lze je tak naklápět 
nahoru i dolů po kružnici v rozmezí 12 cm 
na výšku a 7 cm přední délky. Samozřejmě 
včetně natáčení řídítek samotných, takže 
i sklon brzdových pák nebo ergonomic-

kých gripů si lze jednoduše naladit. Vše 
je prostě uživatelsky maximálně vstříc-
né, a jelikož jsme testovali dražší ze dvou 
provedení, luxusní S11 s přehazovačkou 
Shimano Ultegra a svazkovými výplety, 
nízká hmotnost, ergonomické sedlo nebo 
gripy, nic z toho zde nechybělo, a byli jsme 
opravdu rozmazlováni. 

Vraťme se ale ještě ke skládacím mecha-
nismům, protože ty jsou alfou a omegou 
kvality, a řada „skládaček“ trpí na pružení 
představce, vůli v čepech a celkově na řadu 
neduhů. Tohle tady nenajdeme, detaily jsou 
opravdu špičkově zpracované. Posuvná po-
jistka pro odjištění poměrně ergonomické 
páky celého mechanismu brání samovolné-
mu otevření, a přitom se pohodlně ovládá. 
Spojující šroub uvnitř lze díky čtyřhranu 
dotáhnout pro jistější spoj v případě vzni-
ku menší vůle po delším používání a výška 
čepu i průměr budí opravdu dojem nezni-
čitelnosti. Sestavení i rozložení kola je tře-
ba si vyzkoušet, přece jen se rám najednou 

zlomí nadvakrát a třeba vedení bovdenu 
může zavadit o kliku, takže to chce počá-
teční „grif“, abychom si to vše osvojili, ale 
je to jednoduché a hlavně propracované. 
Přední vidlice totiž nese vlevo dole čep, 
jenž po složení rámu zapadne do otvoru 
v pravé zadní patce, kde se zajistí hliníko-
vou páčkou. Obě poloviny rámu tak lze 
od sebe oddělit opět až po uvolnění čepu 
stiskem páčky. Řídítka jistí gumové poutko 
na spodní trubce, a pokud chceme opravdu 
miniaturní balíček, lze demontovat pedály, 
nebo alespoň jeden, jelikož oba sedí na me-
chanismu rychlospojky a jeden lze nacvak-
nout do nosníku na řetězové vzpěře. To 
vše pak stačí zabalit do nylonového obalu, 
z něhož kouká jen část rámu suplující ma-
dlo a dole pak kolečka jako u cestovního 
kufru. Ta jsou totiž otočná a jsou součástí 
speciálního zadního nosiče, jenž může nést 
originální příslušenství. Třeba kruhové 

pouzdro na transportní obal, takže si vše 
vezete s sebou, na nádraží kolo složíte, za-
balíte a máte kompaktní zavazadlo s roz-
měry 33×51×81 centimetrů.

Na rám kola lze připevnit ale i další pří-
slušenství, třeba klasický zadní nosič, závity 
totiž nechybí, košík na bidon či držák zám-
ku na horní trubku nebo přední nosič, pro 
nějž už je na hlavové trubce dvojice otvorů. 
Tern nabízí příslušenství celou řadu, stačí si 

vybrat a zvolit mezi minimalistickým sklad-
ným provedením nebo elegantním „nákla-
ďákem“, jenž se sice nevejde do obalu, ale 
lze jej pohodlně složit pro uskladnění doma 
nebo v kanceláři. Tohle kolo se totiž vejde 
do skříně nebo do kufru malého auta, a při-
tom dokáže nabídnout plnohodnotný jízd-
ní zážitek bez nějakých kompromisů.

Komfort bez ústupků
Tern má sice v nabídce skládač-

ky s většími koly pro větší pohodlí 
na kostkách či rozbitém asfaltu, ale 
ani testovaná dvacítka na tom s po-
hodlím nebyla vůbec špatně. V prv-
ní řadě musíme zmínit posed, který 
je naprosto luxusní a umí být jak 
vzpřímený, tak dovolí i lehce ohnu-
tá záda, záleží jen na sklonu před-
stavce Andros, jenž umí dostat ří-
dítka i do spodní negativní pozice. 
Pohodlné sedlo Ergon má sice spor-
tovní střih, ale komfortnější šířku 
a ergonomické gripy stejné značky 
pak dlaně jezdce doslova rozmaz-
lují. Délka sedlovky dokáže i přes 
velký průměr část otřesů zahladit, 
ovšem celkově je dojem z kola tužší, 
což ale kvitujeme i v případě torzní 
tuhosti, protože si nechá líbit i os-
třejší záběr do pedálů a akceleruje 
s překvapivou živostí, což je rovněž 
zásluha dvacítkových kol.

Komponentové osazení je lehce 
specifi cké, jelikož jedenáctková pře-
hazovačka Ultegra obsluhuje kazetu 
s rozsahem 11– 32 zubů a vpředu je 
jednopřevodník s 54 zuby, což pů-
sobí dojmem časovkářského převo-
du. Tak trochu mimo zrak je masiv-
ní osa klik na ložiska BB386, tedy 

nic obyčejného. Masivní plastový kryt řetě-
zu ocení především ti, kdo dojíždí do kan-
celáře rovnou v obleku, elegantní brzdové 
čelisti Tektro pak asi každý fanda technicky 
dokonalých dílů.

Převodový rozsah nás příjemně překva-
pil, jelikož na rovině je těžký převod zcela 
bez diskuze a rozhodně bychom neměnili, 
zároveň jsme však nestrádali v mírnějších 
stoupáních a jen táhlejší výjezd byl o tom, 

že si jezdec musí trochu přišláp-
nout. Nicméně pocit, že bychom 
potřebovali do města nebo na výlet 
po zvlněné krajině lehčí převod, 
nepřevažoval. Brzdy byly dosta-
tečně ostré, někdy v kombinaci 
s menšími koly pak vpředu vyža-
dující trochu více citu. Co je ale 
na kole doslova radost, je jízda 
samotná, prostě jen šlapat, užívat 
si náklon do každé zatáčky, výhled 
při vzpřímeném posedu a prostě si 
jízdu vychutnat.

Tohle kolo může být nástrojem pro kaž-
dodenní dojíždění, blatníky, snadná sbali-
telnost, kompaktní provedení pro sklado-
vání kdekoliv, to všechno hovoří pro. Umí 
však zároveň z jízdy udělat požitek, aniž by-
chom museli mít karbonový rám, komplet-
ní odpružení a nejmodernější geometrii. 
Svezení je prostě pohodové, lehké a doslova 
návykové, jen přehodíte nohu přes trubku 
a už vás BYB má. 

Dokončení ze str. 1 

Technická specifikace

Rám: Tern BYB, Alu, TriFold
Vidlice: Tern Tarsus, Al 6061
Přehazovačka: Shimano Ultegra
Řazení: Shimano Ultegra, 1×11
Kliky: FSA Gossamer Pro MegaEVO, 54 z.
Brzdy: Tektro Quartz
Kola: Kinetix Pro X
Pláště: Schwalbe Marathon Racer, 40-406
Kazeta: Shimano 105, 11– 32
Sloupek řízení: Tern Physis
Představec: Tern Andros
Řídítka: Kinetix Pro X
Sedlo: Ergon SM30 Pro, TiNox
Sedlovka: Tern Telescope
Hmotnost: 12,7 kg
Cena: 59 990 Kč

Geometrie

Rozvor: 1037 mm
Celková délka: 1550 mm
Rozměry
ve složeném stavu: 330×810×510 mm 
Výška jezdce: 147–195 cm
Vzdálenost sedlo–řídítka: 63–67,5 cm
Maximální hmotnost jezdce: 105 kg

skladnost, jízdní projev, tuhost, 
nastavení posedu a řídítek

nenalezli jsme


