
Článek po článku: demontáž a montáž řetězu 

VELO 2001/12, Domácí dílna: 1. díl 
  

Přichází okamžik položit si ruku na srdce. Náš časopis se věnuje širokému 
spektru témat, staví na technice, ovšem dosud úspěšně opomíjel jeden 
základní a důležitý článek (jak typické pro tento díl) – jednoduché základy 
oprav kol. Proto nyní začíná nová rubrika, seriál, který se zatím, při svém 
zrodu, jeví jako nekonečný. Součástek a z nich vyplývajících témat je 
mnoho. Zdá se nám samozřejmé začít od piky. Od počátku se budeme 
věnovat opravdu základním úkonům, jako například výměně řetězu, bovdenů 
a lanek, seřízení brzd, řazení a dalším. Máme za to, že se složitějšími úkony, 
jako je například rozebírání vidlice a další, kde je třeba speciální nářadí, je 
lepší se obrátit na odborný servis. 
 

Správnou délku řetězu 
nezjišťujeme poměřením se 
starým řetězem, který je 
vytahaný. Nový řetěz 
protáhneme přehazovačkou a 
nasadíme na velký převodník 
a nejmenší pastorek. 
Optimální délka je ta, když 
osa vedená šrouby kladek přehazovačky svírá se zemí pravý úhel.  

Časy, kdy se nýtovalo 
kladivem a hřebíkem, jsou 
pryč, ke spojování řetězu 
slouží speciální nýtovače - 
nejlépe s „opěrkou“ článku 
uprostřed. 
 
Jak ukazuje fotografie, při 
výše uvedeném naměření 
řetězu je přehazovačka stále 
schopna zvládnout i extrémní 
převod. Kdo je však zvyklý využívat jej častěji, nebo vozí lehké převody na 
kazetě, může přidat dva články řetězu navíc.  

Před rozpojováním řetězu 
nýtovačem je dobré odřadit 
na malý pastorek a malý 
převodník nebo sundat řetěz 
z převodníku, a snížit tak 
napětí přehazovačky. Článek 
přesně usadíme do nýtovače, 
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dotáhneme přítlačný šroub a rozpojíme.  

Pokud řetěz pouze 
zkracujete, nebo jej budete 
chtít po předchozí demontáži 
na kolo opět vrátit, je dobré 
nechat rozpojený čep mírně 
vyčnívat dovnitř článku. Při 
spojování drží řetěz 
pohromadě, celkově se tím 
hodně usnadní manipulace s 
řetězem v nýtovači. POZOR - 
pokud necháte čep přečnívat 
příliš, budete muset při 
spojování článek více roztáhnout. Tím můžete ohrozit kvalitu spojení sousedního 
čepu!  

Po spojení čepem je potřeba 
spojený článek rozhýbat. 
Palce zapřete o sousední 
články okolo nýtovaného 
čepu, přiměřenou silou řetěz 
ohněte k sobě a potom 
opačně - od sebe. Na závěr 
zkuste v ruce, zda se řetěz v 
nýtovaném článku bez problémů ohybá až do krajních mezí. Pokud jeho chod 
stále není čistý, postup zopakujte.  

Před nýtováním zacvakneme 
řetěz do sebe pomocí 
přečnívajícího čepu a přesně 
usadíme do nýtovače. 
Utahováním nýtovače řetěz 
spojíme. Pokud cítíte větší 
odpor při pronikání čepu do 
protilehlého článku, zkuste s 
řetězem trochu zahýbat a 
poté pokračujte. Důležité je, 
aby čep řetězu v konečné fázi 
vyčníval na obou stranách 
stejně.  

Spojování a rozpojování řetězů velmi usnadnil 
nástup speciálních spojek. U řetězů Shimano je 
supluje prodloužený čep. Po naměření a zkrácení 
řetězu na příslušnou délku (původní čep ze 
spojovaného článku je potřeba zcela odstranit) 
zasuňte rukou speciální čep do článku - jeho 
naváděcí polovina s oblou špičkou neklade velký 
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odpor. Pozor - řetěz spojujte sundaný z převodníku, napnutý se spojuje 
obtížněji. V druhé fázi nastupuje nýtovač. Tím protlačte do článku „pravý“ čep.  

V poslední fázi nýtování 
řetězů Shimano přicházejí ke 
slovu kleště a zalomení 
zaváděcího čepu. Po zalomení 
musí čep přečnívat po obou 
stranách rovnoměrně, úplně 
na konec nezapomeňte na 
rozhýbání řetězu.  

Tip: Když máte sundaný řetěz, nastává ideální chvíle pro dokonalé vyčištění 
převodníků a pastorků. 

Téměř bez nářadí lze 
manipulovat s moderními 
rychlospojkami řetězů. 
Nejrozšířenější je Sram, který 
modelově posloužil. Podobně 
řešené spojky naleznete i u 
Wippermannu, KMC a dalších. 
Řetěz zkraťte na optimální 
délku, na koncích nechte 
pouze vnitřní články řetězu, 
vnější nahradí rychlospojka. 
Před spojováním opět 
nezapomeňte shodit řetěz z 
převodníků. Ramínka rychlospojky nasaďte na řetěz z protilehlých stran.  

Spojte konce řetězu - 
nasaďte čepy do větších 
otvorů v protilehlém článku a 
zatáhněte za řetěz. Spojení 
jest dokonáno, řetěz není 
třeba rozhýbávat.  
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Při rozpojování rychlospojek 
se mnohdy neobejdete bez 
kleští, s rukou nevystačíte. 
Řetěz v místě rychlospojky 
prohněte do tvaru „U“. 
Vezměte kombinačky a 
stiskněte rychlospojku křížem 
mezi jejich čelisti. A to tak, 
že čelist kombinaček vždy 
tlačí na jednu polovinu 
rychlospojky v místě, kde je 
pevný čep. Pozor - nikoliv u 
té strany článku, kde dochází 
k rozpojení rychlospojky. 
Nakonec stačí mírný stisk a vyvlečení čepů většími otvory. Řetěz je rozpojen.  

Připravil: Rudolf Hronza 
Foto: Velo  

   

Magazíny Velo, Cykloturistika a Outdoor vydává společnost V-Press s.r.o.  

Copyright © 2006 V-Press  
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Čas vyměnit vedení: výměna lanek a bovdenů 

VELO 2002/1, Domácí dílna: 2. díl 
  

Výměna lanek a bovdenů patří k častému bikerskému koloritu. Stačí trochu 
bláta, zanedbaná údržba a nezbývá nic jiného. Tedy, pokud se nehodláte 
smířit s tuhým, a v konečné fázi i nepřesným chodem řazení či brzd. Doma 
přitom nemusíte mít nic víc než kleště, olej a kousek drátu z produkce „sám 
si vařím, sám si peru“. Výměna, která zdokonalí přenos informací z řídítek na 
komponenty, je dílem okamžiku. 
 

Demontáž starého lanka 
usnadní jeho přeštípnutí v 
půli, kratší díly se snáze 
sundávají z kola (vlevo). 
Chcete-li lanko zachránit pro 
další použití, uštípněte po 
jeho uvolnění ze stahovacího 
šroubu pouze roztřepený nebo zohybaný konec (vpravo). Lépe jej vyjmete ze 
starého bovdenu a provlečete novým. Na koncovku bovdenu, která uvízne v 
návarku, platí úzký šroubovák.  

Montáži bovdenu předchází 
vždy naměření správné délky. 
Příliš dlouhý bovden překáží a 
může svým obloukem 
zvyšovat riziko zalomení a 
zvyšovat tření lanka, krátký 
bovden zase při zatočení 
dokáže nežádoucím způsobem 
ovlivňovat chod řazení i 
brzdění. Konec bovdenu 
nasaďte do páky či řadícího 
systému, otočte řídítka do 
maxima a naměřte nejkratší 
oblouk bovdenu. Pokud tuto 
naměřenou délku přidržíte u návarku a zatočíte řídítky, neměl by druhý konec 
bovdenu vyskočit. Vyplatí se ponechat centimetr délky navíc pro případ 
nepovedeného přeštípnutí bovdenu. Postačí také poměřit nový bovden se 
stávajícím, pokud jeho délka vyhovuje.  

Po přeštípnutí nesmí být drát 
bovdenu ohnutý, ani nesmí 
ostrá hrana přeštípnutého 
drátu zasahovat do prostoru, 
kudy povede lanko. 
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Nepovede-li se, nezbývá než chybu napravit opětovným uštípnutím konce. Kdo 
má po ruce brusku, může konec bovdenu zbrousit dočista. U podélně „vinutých“ 
bovdenů pro řazení vás nemine použití silnějších kloubových kleští. Přeštípnutí 
by nemělo být šikmé, ale rovné, aby bovden přesně zapadl do koncovky. Pokud 
praskne plastová bužírka, bude potřeba proces opakovat.  

Následuje vyrovnání otvoru 
do teflonové trubičky, která 
může být po štípání 
zmáčknutá. Nejlépe poslouží 
drát z výpletu s hrotem 
zbroušeným do špičky (viz 
obrázek). Drát odpovídá 
vnitřnímu průměru bovdenu. 
Pokud se přeštípnutí bovdenu nepovedlo, obtížně procházející drát nedostatek 
odhalí.  

Nasazení koncovky předchází 
poslední krok – promazání 
bovdenu. Vždy by jej měl 
provázet řídký olej. Dle 
vybavení jej lze do bovdenu 
vstříknout ze spreje, 
olejničky nebo speciální 
maznice.  

Plastová bužírka bovdenu 
může po přeštípnutí 
přečnívat. Konec bovdenu 
vložíme mezi ostří nůžek, 
lehce stiskneme a bovden na 
konci „obtočíme“. Stejně 
pomůže ostrý nůž atd.  

Po přípravě bovdenu se 
dostává ke slovu lanko a jeho 
montáž do brzdové páky. Pro 
snadné zavedení lanka mají 
brzdové páky proříznuté 
stavěcí šrouby i tělo. 
Provlékání lanka bovdenem je 
nejlepší začít od té strany 
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bovdenu, kterou jste bovden mazali. Mazadlo se lépe dostane po celé délce 
bovdenu. Před zavedením je dobré potřít i lanko jemnou vrstvou mazadla. Stačí 
si olej kápnout mezi prsty a mezi nimi lanko protáhnout.  

Velmi důležité je vedení 
bovdenů tak, aby se nekřížily.  

Občas se lze setkat i s 
křížením lanek při spodním 
vedení bovdenů. Touto cestou 
lze snížit ohyb řadících 
bovdenů.  

Lanko před konečným dotáhnutím utáhněte pouze 
lehce a zkuste krok brzdy. Až se dostanete k 
optimu, teprve pak dotáhněte „na fest“. 
Předejdete poškození lanka. U všech komponentů, 
zejména u řadícího systému, si vedení lanek často 
„sedne“, takže je potřeba je znovu dotáhnout.  

Roztřepení lanka brání 
speciální koncovka. Na její 
upevnění je lepší použít 
kleště s nepříliš ostrými 
čelistmi (např. starší 
„model“, kombinačky apod.), 
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aby se předešlo přeštípnutí koncovky při jejím zmáčknutí. Koncovku zmáčkněte 
na dvou místech.  

V případě potřeby koncovku 
nahradí nipl – nejprve jej 
upevněte a poté uštípněte 
jeho hlavičku.  

Takto vypadá lanko 
nechráněné koncovkou. Při 
zpětné montáži nezbývá než 
konec zkrátit. Což nelze do 
nekonečna. Roztřepený konec 
nejen vypadá nedobře, ale 
také se o něj lze snadno 
poranit.  

Lanko by za utahovacím šroubem nemělo být příliš 
krátké, ani příliš dlouhé. U brzdy (MTB V-Brake) 
přečnívající konec snadno schováte za čelist.  
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Připravil: Rudolf Hronza 
Foto: Velo  

   

Magazíny Velo, Cykloturistika a Outdoor vydává společnost V-Press s.r.o.  

Copyright © 2006 V-Press  
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Zastavit, stát, raz dva: výměna brzdových špalků, seřízení brzd 

VELO 2002/2, Domácí dílna: 3. díl 
  

Pokud se sezona vyvede podobně jako ta uplynulá, mizí brzdové špalky 
rychle a pokorně do propadliště dějin. Bláto je dokonalou brusnou pastou, 
která jim jde vytrvale po krku. Není tedy divu, že špalky patří k nejčastěji 
měněným komponentům. Spolu s jejich výměnou je samozřejmě nutné také 
seřídit brzdy. 
 

K aktu výměny špalíků a 
seřízení brzd stačí tyto tři 
nástroje (u některých 
levnějších typů ještě plochý 
klíč).  

K brzdovému špalku se 
nejlépe dostanete po jeho 
vyjmutí z čelistí. Usnadní to 
též vyčistění systému v 
průběhu montáže. Prvním 
krokem v případě, že čelisti 
jsou vybaveny kovovou 
botkou, bude vytažení 
zajišťovacího perka kleštěmi.  

Prázdná botka je ideální 
chvílí pro její vyčistění. 
Vůbec – pokud se chystáme 
cokoliv seřizovat, mělo by vše 
být nejprve čisté a 
promazané! U brzd tedy 
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odstranit nečistoty a promazat čepy. K tomu stačí povolit šrouby a stáhnout 
čelist z čepu.  

Poté nic nebrání vytažení 
brzdového špalku. Stačí tlak 
palcem, minimum případů 
vyžaduje pomoc nářadí.  

Nový špalek zasuneme do 
botky – opět vystačí ruka. 
Pokud se špalku do botky 
nechce, může pomoci 
například Iron, nebo jiná 
kapalina, která vyprchá a 
nemastí. Na lícové straně 
špalku je vidět drobnou 
„rýhu“. Skrz ni povede perko 
zajišťující špalek v botce.  

U nových špalků bývají v sadě 
také nová perka, ovšem 
poslouží i ta původní. 
Zajištění špalku je posledním 
krokem výměny. Pomohou jak 
kleště, tak i zamáčknutí 
perka o tvrdý povrch.  

Vlastnímu seřízení čelistí by 
měl předcházet důležitý krok, 
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k němuž vás nové špalky stejně donutí – zašroubování stavěcího šroubu lanka na 
brzdové páce, kterým jsme s rostoucím ojetím špalku regulovali krok páky. 
Pokud bude nutné také povolit a posunout lanko v čelistech, vyplatí se jej dobře 
prohlédnout. Pokud je příliš roztřepené, nebo jsou zpřelámané některé drátky, 
bude lepší jej vyměnit.  

S dostatečně povolenou 
botkou, aby se tato mohla 
dobře pohybovat na „kloubu“ 
tvořeném speciálními 
podložkami, přihneme čelist k 
ráfku a nastavíme špalek tak, 
aby jeho brzdná plocha byla v 
plném kontaktu s brzdnou 
plochou ráfku. Nastavování 
špalků do „šípu“, kdy přední 
části špalků (dle směru jízdy) 
jsou blíže k ráfku než zadní 
část, nemá u V-brzd valný 
přínos. Při nastavení plocha 
na plochu se špalky navíc při dobrém nastavení sjíždějí rovnoměrně.  

TIP Pokud jsou již pružiny, 
které odklánějí čelisti od 
ráfku, příliš slabé (již není 
možné ovlivnit sklon čelisti 
stavěcím šroubkem), pomůže 
jejich opětné „napružení“. 
Pružinu vyhákneme z čelisti a 
mírně přihneme v protisměru 
chodu čelisti. Lepší je toto 
provést u obou čelistí a 
přibližně stejnou silou. 
 
Jakmile sedne „plocha na 
plochu“, dotáhneme botku. 
Je dobré před utahováním čelist o něco více přimáčknout a botku při utahování 
držet proti směru, kterým se má tendenci otáčet při dotahování šroubu.  

Máme-li seřízeny špalky u 
obou čelistí, nezbývá než 
seřídit krok brzdové páky. 
Ideální je nastavit délku 
lanka na čelisti a stavěcí 
šrouby na brzdových pákách 
ponechat až pro doseřizování 
brzd při opotřebovávání 
špalků.  
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Přečnívající lanko ohneme 
podél čelisti a zachytíme za 
drobný trn na druhé straně 
čelisti.  

Nedílnou součástí seřizování 
brzdových čelistí je zajištění 
jejich stejnoměrného kroku 
na obou stranách. K tomu 
slouží stavěcí šrouby na 
čelistech. Ty regulují napětí 
pružinek, které ovlivňuje 
naklonění čelistí na konkrétní 
stranu. Pokud tedy má čelist 
na jedné straně ráfku delší 
krok, stačí na této straně 
stavěcí šroub povolit, a 
naopak. Ideální bude na 
jedné straně šroub přitáhnout 
a na druhé povolit.  

TIP: Stavěcí šrouby na čelistech vozí cyklisté mnohdy zbytečně utažené, čímž má 
brzda tužší chod. Stejně tak by ale neměly být příliš povolené. Sníží se napětí 
pružinky a šroub se pak při jízdě může samovolně povolit a vypadnout.  

Připravil: Rudolf Hronza 
Foto: Velo  

   

Magazíny Velo, Cykloturistika a Outdoor vydává společnost V-Press s.r.o.  
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Pro pohodlí i pro oko: výměna gripů a omotávek 

VELO 2002/3, Domácí dílna: 4. díl 
  

Gripy a omotávky patří k položkám, které cenově až tak nezatíží kapsu a 
přitom dokáží znatelně ovlivnit zjev kola – tedy zejména omotávky u silniček 
(gripy se zase rychleji „opotřebují“). Proto je také občas měníme i bez toho, 
že by to bylo nutné z důvodu jejich funkčnosti. A nejčastěji zřejmě vždy 
před sezonou, aby náš miláček alespoň trochu prokoukl. 
 

1. Sejmutí gripů by mělo 
předcházet odstranění 
záslepek z konců řídítek. 
Jejich hrany mohou celou 
operaci zbytečně znesnadnit.  

2. Demontáž gripů výrazně 
usnadní jejich navlhčení 
vodou. Poslouží injekční 
stříkačka s tenkou jehlou, 
která dobře propíchne grip a 
nepoškodí jej. Druhou 
variantou je spolupráce 
šroubováku zasunutého pod 
grip a nádobky s vodou.  

3. Takto připravený grip lze 
kroutivými pohyby snadno 
stáhnout ze řídítek.  
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4. Postup při montáži gripů 
na řídítka je podobný – vnitřní 
stěnu navlhčit a pak jej 
navléknout na řídítka. Pozor – 
voda vyschne a grip se 
nebude protáčet. Ovšem při 
použití oleje, jaru apod. se 
jeho protáčení nezbavíte. 
Vhodný není ani benzín.  

5. Pokud chcete zachovat 
starou silniční omotávku, je 
nutné při jejím odmotávání 
dávat pozor na zatrhávání 
tenkých krajů – lepidlo drží 
místy až příliš dobře. Staré 
lepidlo ponechte na 
řídítkách, neodstraňujte jej. 
Nová omotávka bude lépe 
držet, stačí odstranit větší 
zbytky staré.  

6. Omotávku začínáme 
instalovat vždy od spodní 
části řídítek. Začínáte-li 
odshora, pohybují se pak vaše 
ruce po řídítkách proti srsti 
omotávky a dochází k 
ohrnování jejích okrajů a 
rychlejšímu opotřebení. 
Dobré je také začít 
namotávat směrem k rámu – 
při častém horním úchopu 
řídítek nedochází k 
povolování vinutí.  

7. Omotávku můžeme 
navinout buď těsně podél 
kraje řídítek (viz předchozí 
obrázek), nebo nechat její 
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část přečnívat přes kraj a poté jej ohrnout dovnitř řídítek a zajistit záslepkou.  

8. Místo proti brzdové páce 
vyžaduje předchozí překrytí 
částí omotávky, samotné 
vinutí tento prostor těžko 
skryje. Tento malý díl bývá 
součástí sady omotávky, nebo 
jej snadno z omotávky 
odstřihnete.  

9. Každé další vinutí překrývá 
předchozí zhruba necelou 
půlkou šíře omotávky. 
Jednotlivé „závity“ je 
zapotřebí utahovat stejnou 
silou, omotávka by se neměla 
navíjet pouze volně. Záleží na 
typu a provedení omotávky, 
každopádně výsledkem by 
měla být rovná plocha. Trefit 
aspoň přibližně přesně spodní 
kraj brzdové páky si možná 
vyžádá jedno dvě převinutí.  

10. Brzdovou páku neovíjíme 
kolem dokola, omotávka by 
měla projít pouze po jedné 
straně páky a poté 
pokračovat v omotávání horní 
části řídítek. Pryžový potah 
brzdové páky často do jejího 
kovového těla přesně zapadá 
různými výstupky, proto 
pozor na jejich překrytí 
omotávkou.  
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11. Výsledek omotání 
brzdové páky – žádný 
odstávající okraj, žádný 
odkrytý prostor na řídítkách. 
Ohyby řídítek jsou na správné 
navinutí náročnější, vnější 
strana je delší. Pozor, i zde 
se musí omotávka dostatečně 
překrývat.  

12. Omotávku lze zakončit 
samolepkami přiloženými v 
balíčku. V praxi se však lépe 
osvědčuje běžná izolepa, 
která je elastičtější. Velmi 
praktické jsou plastové krytky 
na spodní část řídítek, kde 
omotávka při opírání kola 
nejvíce trpí.  

Připravil: Rudolf Hronza 
Foto: Velo  
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Přesný přenos povelů: seřízení přehazovačky 

VELO 2002/4, Domácí dílna: 5. díl 
  

Seřizování řazení provází cyklisty snad na každém kroku, není výjimkou ani 
jeho úprava během vyjížďky. Mimo dobrý pocit z toho, že vše funguje jak 
má, předejde správně nastavený řadící systém poškození materiálu při 
přeskakování řetězu, pomůže naplno využít životnosti komponentů, jichž se 
řazení týká. Do časové posloupnosti jednotlivých kroků správného seřízení se 
dá kdykoliv vstoupit (například při pouhém doladění lanka). Stejně tak z něj 
lze vypozorovat některou z možných příčin špatné funkčnosti řazení. První 
dějství dvoudílné inscenace patří přehazovačce. 
 

1. Každému seřízení 
čehokoliv na kole 
(přehazovačku nevyjímaje) by 
mělo prvotně předcházet 
vyčistění a promazání 
pohyblivých částí - tedy lanek 
v bovdenech a čepů 
přehazovačky.  

2. Pro přesný chod řazení je velmi důležité 
správné nastavení spodního dorazu přehazovačky. 
Pomocí stavěcího šroubu je potřeba vyladit jej 
tak, aby řetěz neměl tendenci nabíhat pod nebo 
nad nejmenší pastorek. Ramínko přehazovačky by 
mělo být v pomyslné rovině s ním. Ideální je 
provádět seřízení bez lanka.  

3. Uchycení lanka do 
přehazovačky předchází 
povolení stavěcích šroubů na 
řazení i na přehazovačce tak, 
aby bylo možné pomocí nich 
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dále seřizovat chod řazení. Pozor - šrouby nepovolujte úplně! Často se podaří 
lanko napnout příliš, měly by tedy umožnit manipulaci jak pro dotažení, tak i 
povolení lanka. Zkuste přibližně čtvrtinu kroku šroubu pro povolení a tři čtvrtiny 
pro dotahování.  

4. Teprve poté dojde na 
instalaci lanka.  

5. Následuje nastavení horního dorazu 
přehazovačky tak, aby při řazení řetěz nepadal za 
největší pastorek, nebo naopak přehazovačka byla 
schopna řetěz na největší pastorek přehodit - 
zatím přibližně.  

6. Nyní nastává okamžik 
doladění správné hodnoty 
napnutí lanka pro dosažení 
přesných poloh při řazení. K 
tomuto účelu slouží stavěcí 
šrouby - na páčkách či otočné 
rukojeti řazení a na 
přehazovačce. V dílně 
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využijte spíše šroubu na přehazovačce (pokud je jím vybavena), šroub na řazení 
ponechte pro případné ladění řazení při jízdě.  

7. Jestliže musíte šroub 
téměř vytočit, abyste dosáhli 
správného napětí lanka, 
vraťte se o pár kroků zpět. 
Povolte šroub upevňující 
lanko k přehazovačce, lanko 
znovu napněte a dotáhněte 
šroubem. Jinak vám nezbude 
příliš prostoru pro případné 
doladění řazení během jízdy a 
podobně, nebo se budete v 
krátké době (po drobném 
protažení délky lanka) muset 
k dílenskému seřizování 
přehazovačky opět vrátit. Při nadměrném vytočení šroubu hrozí i jeho vylomení.  

8. Pokud přehazovačka nepřehazuje dobře 
směrem vzhůru na větší pastorky, je potřeba lanko 
dotáhnout, je příliš povolené. To znamená vytáčet 
šroub ze závitu - otáčet proti směru hodinových 
ručiček. Inverzní řazení - opačný postup.  

9. V opačném případě, kdy přehazovačka dobře 
řadí nahoru, ale na menší pastorky se řetězu 
nechce, musí následovat povolení lanka. Tedy 
zašroubování stavěcího šroubu do závitu - po 
směru hodinových ručiček. Inverzní řazení - 
opačný postup.  
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10. Pokud se vám chod řazení 
zdá příliš líný, přehazovačka 
řadí pomalu a ztuha, může 
být příčina i jinde než v 
zanesených nebo 
nepromazaných bovdenech. 
Pokud je zvolena špatná 
délka bovdenu, může dojít k 
jeho zalomení. Nejčastěji v 
návarce na rámu, kde je také 
nejhůře patrné. Sníženou 
průchodnost bovdenu odstraní 
buď jeho zkrácení, nebo 
výměna.  

11. Pokud se nedaří přehazovačku optimálně 
doladit, nezbývá, než navštívit odborný servis. 
Častým důvodem totiž bývá ohnutá patka 
přehazovačky (často nepatrně). Okem ji mnohdy 
těžko odhalíte, k její nápravě (a kontrole) je 
zapotřebí speciální nářadí.  

<;p class="clearFloatLeft">  12. Hadr do ruky, 

sevřít lanko mezi návarky a silou natáhnout. Hadr předejde ohnutí lanka. A smysl 
„násilí“? Takové natažení lanka rovná se ujetí několika kilometrů. Pokud byl 
někde prostor pro to, aby si lanko optimálně „sedlo“, tento postup jej odhalí. A 
vy snížíte riziko nemilého donastavování řazení v terénu. 
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Připravil: Rudolf Hronza 
Foto: Velo  
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Fungující frontman: seřízení přesmykače 

VELO 2002/5, Domácí dílna: 6. díl 
  

Dva vojáci v poli, jeden spoléhající na druhého. Nefunguje-li jeden, je práce 
druhého téměř zbytečná. Vojáci – to vlastně není až tak vypovídající 
označení. Lépe by se hodilo „výkonní praporčíci“ přijímající rozkazy od 
důstojníků na řídítkách. Základem pro jejich nerušený výkon je dobře 
seřízený řadící systém. V minulém díle Domácí dílny jsme se věnovali seřízení 
přehazovačky, nyní téměř zákonitě přijde řeč na přesmykač. 
 

1. Před montáží přesmykače 
na rám je dobré obě styčné 
plochy očistit zejména od 
hrubých nečistot.  

2. První na řadě je nasazení 
řetězu do vodítka. K tomu 
slouží malý šroubek spojující 
čelisti vodítka. Povolit, 
rozevřít, nasadit řetěz a opět 
stáhnout. U některých 
přesmykačů mohou být 
ramínka spojena nýtem, pak 
nezbývá než rozpojit řetěz.  

3. Přesmykač vyžaduje mimo 
nastavení dorazů také 
nastavení správné výšky. 
Výškový rozdíl vnějšího 
ramene vodítka a velkého 
převodníku by se měl 
pohybovat v rozmezí 1 až 3 
mm. Například nové 
přesmykače Shimano jsou 
vždy vybaveny praktickou 
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samolepkou pro přesné nastavení.  

4. Druhým důležitým 
měřítkem je boční výklon 
přesmykače. Jeho vodítko by 
mělo být rovnoběžné s 
převodníky. 
 
Tip: Pokud se při nastavování 
spodního dorazu lanko 
povolilo a museli byste příliš 
vytočit stavěcí šroub na páce, 
bude lepší zopakovat krok z 
bodu 6 a lanko znovu 
dotáhnout.  

5. Instalaci lanka k 
přesmykači předcházejí dva 
kroky – za prvé povolení 
stavěcího šroubu na páce tak, 
abychom získali dostatečný 
prostor pro manipulaci s 
napětím lanka. Stavěcí šroub 
není vhodné povolit úplně – 
při seřizování přesmykače 
budeme potřebovat lanko 
nejen utahovat, ale i 
povolovat. A za druhé – 
vyplatí se zhruba nastavit 
spodní doraz. Při zařazení 
nejmenšího převodníku a největšího pastorku by řetěz neměl škrtat o spodní 
ramínko vodítka.  

6. Vlastní montáž lanka k 
přesmykači je jednoduchou 
záležitostí – lanko provléci 
drážkou pod šroub, napnout a 
utáhnout.  

7. Následuje doladění 
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spodního dorazu. Vodítko přesmykače musí být v takové poloze, aby přesmykač 
dobře shazoval řetěz na nejmenší převodník a nepřehazoval jej za něj. Pokud 
řetěz z převodníku spadává, je třeba doraz přitáhnout. Když se řetězu na malý 
převodník nechce, nezbývá než doraz trochu povolit. Pozor na přepnuté lanko! 
Kvůli nadměrnému napnutí lanka budete marně zkoušet povolit spodní doraz – 
stavěcí šroub nebude přesmykači bránit v cestě dolů, napnuté lanko ano.  

8. Po zkušebním přeřazení na 
větší převodník se ukáže, zda 
je lanko správně napnuté. 
Pokud řetěz špatně nabíhá na 
větší převodník, bude nutné 
lanko přitáhnout. Pokud řetěz 
naopak hůře spadává z 
většího převodníku na menší, 
musíte napětí lanka snížit.  

9. Zbývá nastavit horní doraz přesmykače. Opět 
jednoduché základní pravidlo – zařazení největšího 
převodníku a nejmenšího pastorku nesmí provázet 
kontakt řetězu s vodítkem přesmykače. A dále – 
pokud bude doraz příliš přitažený, bude 
přesmykač špatně přehazovat na největší 
převodník. Pokud bude příliš povolený, řetěz může 
z největšího převodníku přepadávat. Pozor – při 
montáži ve stojanu se doraz může zdát dobře 
seřízený, ale je potřeba počítat s tím, že klika 
chtě nechtě při záběru pracuje. Při jízdě tak vše 
může vypadat jinak, vyplatí se kolo krátce projet.  

10. V krátké historii Domácí 
dílny se heslo „vše, co se 
chystáme seřídit, by mělo být 
čisté a promazané“ již stalo 
téměř otřepanou frází. 
Nicméně, i zde má svou 
platnost. Takže – vyčistit, 
promazat čepy, lanko ve 
vodítku pod středem a nezapomenout vyčistit vodítko řetězu. Často jsou pouze 
tyto maličkosti překážkou pro správnou funkci řazení.  

11. Nakonec bude dobré 
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stejně jako u přehazovačky vytáhnout i lanka přesmykáče, aby si dokonale sedla 
a my jsme mohli případné problémy ihned odstranit.  

Připravil: Rudolf Hronza 
Foto: Velo  

   

Magazíny Velo, Cykloturistika a Outdoor vydává společnost V-Press s.r.o.  

Copyright © 2006 V-Press  
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Svlékání kůže: výměna pláště 

VELO 2002/6, Domácí dílna: 7. díl 
  

Zřejmě největším aspirantem na nejčastěji měněný komponent je plášť. S 
jeho demontáží se v mnoha případech nečeká až na úplné opotřebení, 
neměníme jej pouze po ničivém defektu. Zdaleka nejen závodníci mají k 
dispozici alespoň dva páry plášťů, na sucho a do bláta, a s nimi operují podle 
aktuálních podmínek. 
 

1. Po vypuštění tlaku z duše 
opatrně nasadíme montpáku 
pod patku pláště (pozor, aby 
se duše nedostala mezi plášť 
a montpáku, mohlo by dojít k 
jejímu procvaknutí) a tlakem 
na páku přetáhneme patku 
pláště přes hranu ráfku.  

2. V tomto okamžiku máme 
dvě možnosti. Pokud jde 
plášť snadno sundat, stačí jej 
rukou přidržet a tahem páky 
po hraně ráfku postupně 
uvolňovat zbytek. Pokud 
plášť v ráfku drží pevně, 
přichází ke slovu druhá 
varianta. První montpáku zachytíme pomocí speciálního očka za drát, v malé 
vzdálenosti nasadíme pod patku pláště druhou montpáku a zopakujeme postup z 
prvního bodu. Poté už by plášť měl jít snadno demontovat. Pokud vaše 
montpáka není vybavena očkem pro uchycení za drát, stačí ji jen přidržet.  

3. Stejně tak se bez montpák 
obejdeme v první fázi 
montáže pláště na ráfek. 
Stačí jej jednou patkou na 
libovolném místě nasadit do 
ráfku a navléknout do něj 
celou jednu stranu. 
Důležitější je první krok před 
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instalací duše v podobě jejího mírného nahuštění tak, aby držela tvar.  

4. Následuje vyjmutí duše. K 
dokončení demontáže pláště 
již nejsou montpáky 
zapotřebí, plášť jde snadno 
sundat rukou.  

5. Duši začínáme do ráfku 
nasazovat od ventilku, až 
poté pokračujeme po celém 
obvodu ráfku.  

6. I s montáží druhé strany 
pláště do ráfku je nutné začít 
u ventilku. Ten nepatrně 
zatlačíme zpět do ráfku a 
poté nasadíme patku pláště 
pod ventilek. Tento krok je 
důležitý pro to, abychom 
plášť mohli přesně usadit v 
ráfku.  

7. Poté od ventilku 
pokračujeme po obvodu ráfku 
oběma rukama v nasazování 
pláště.  
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8. Většinu plášťů lze nasadit 
do ráfku holýma rukama. 
Pokud ne, musí opět přijít ke 
slovu montpáka. Ovšem jen s 
největší opatrností, aby 
nedošlo k procvaknutí duše.  

9. Před hustěním je dobré 
zkontrolovat, zda ventilek 
není nakřivo. Předejde se tak 
zbytečnému defektu. Zhruba 
po dosažení poloviny tlaku je 
dobré hustění přerušit a 
roztočit kolo v ruce. Zběžný 
pohled odhalí, zda je plášť 
přesně usazen a nikde nehází.  

10. Zvláštní kapitolou jsou 
bezdušové pláště. Jejich 
nasazení do ráfku je shodné s 
montáží běžných plášťů, jen 
pozor na kovové montpáky, 
které mohou poškodit ráfek a 
způsobit netěsnost systému. 
Prvním krokem je tedy 
nasazení celého pláště do 
ráfku. Poté však potřebujeme 
mýdlovou vodu pro snazší 
zapadnutí patky do ráfku a 
pro lepší utěsnění systému při 
hustění.  

11. Mýdlovou pěnou potřeme 
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obě patky pláště a teprve poté přistoupíme k hustění. K němu je lepší používat 
velkou pumpu, k zapadnutí patek do ráfku je zapotřebí prvotní větší tlak.  

Připravil: Rudolf Hronza 
Foto: Velo  

   

Magazíny Velo, Cykloturistika a Outdoor vydává společnost V-Press s.r.o.  

Copyright © 2006 V-Press  
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Bezhlavý krk: vyčištění a seřízení hlavového složení ahead 

VELO 2002/7-8, Domácí dílna: 8. díl 
  

Koupíte-li nové kolo, může být sebelépe seřízené, ale bývá téměř pravidlem, 
že první a mnohdy jedinou opravou po prvních kilometrech bude dotažení a 
seřízení hlavového složení. Stejné drobné doladění se však opakuje mnohdy i 
vícekrát za sezonu. A navíc – hlavně spodní miska odolává vytrvalému náporu 
nečistot, odlétávajících od předního kola, takže je nutné tomuto 
komponentu věnovat zvýšenou pozornost při údržbě. Aheadové hlavové 
složení je v tomto směru velmi nenáročné, ovšem lze se snadno dopustit i 
zásadních chyb. 
 

Omlouváme se, ale obrázky k tomuto dílu budou co nejdříve doplněny.  

1. První na řadě je při demontáži hlavového složení zátka, pomocí níž se 
„hlavák“ stahuje. Takže – povolit šroub a pryč s ní.  

2. Následuje povolení šroubů na představci a jeho stáhnutí z krku vidlice. Pro 
lepší manipulaci je poté možno odpojit jednu brzdovou čelist s lankem a odložit 
vidlici. Celou operaci však lze snadno provést i bez toho.  

3. Další na ráně jsou podložky pod představcem spolu s horní miskou hlavového 
složení. Pokud kuželová pojistka drží misku příliš pevně, a ta nejde sundat 
rukou, pomůže rána gumovou palicí (resp. kladivem přes dřevěné prkýnko) zhora 
na vidlici. Horní miska se posune o něco výše a pak ji lze snadno stáhnout.  
 
TIP: Pokud si nejste jisti, jakou stranou máte věneček do misky vsunout, zkuste 
si jeho polohu na sucho, bez vazelíny. Musí běhat hladce, kuličky nesmí nikde 
drhnout.  

4. Po odebrání věnečků s kuličkami přijde ke slovu hadr a důkladná očista misek 
hlavového složení od staré vazeliny.  

5. Vyčistit je potřeba i věnečky. Zde nejlépe pomůže speciální čistidlo nebo 
nafta a štětec. Věneček nejprve důkladně vymyjeme a poté buď vytřeme 
hadříkem, nebo propláchneme vodou a necháme oschnout.  

6. Kdo maže, ten jede. Do misek hlavového složení zasazených v rámu nejprve 
naneseme odpovídající vazelínu.  

7. Instalujeme nazpět věnečky, na které poté přijde ještě jedna slabší vrstva 
vazelíny.  

8. Po montáži vidlice zpět do hlavové trubky následuje nasazení podložek. Pozor 
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– vždy první na řadě je kuželová pojistka misky, až poté přijdou na řadu klasické 
podložky. Jejich síla nemá vliv na pořadí, ve kterém budou pod představcem.  

9. Zbývá jen nasadit představec a seřídit hlavové složení. Takže – představec 
navléci na krk vidlice a vrátit zpět na své místo zátku. POZOR – šrouby na 
představci zatím nedotahovat!  
 
TIP: Šrouby je dobré dotahovat střídavě – nejprve jeden zhruba na tři čtvrtě 
maxima, poté druhý a pak teprve oba dotáhnout naplno.  

10. Utahováním zátky se vymezí vůle v hlavovém složení.  

11. Nyní přichází ke slovu kontrola. Stačí přitáhnout jeden šroub na představci, 
zabrzdit přední brzdu a obejmout horní misky hlavového složení. Poté střídavým 
pohybem kola dopředu a dozadu dobře rozeznáme možnou vůli v hlavovém 
složení. Pozor i na příliš utažený „hlavák“ – stačí zvednout přední kolo a otočit 
řídítky, chod by měl být lehký a hladký. Dojem přílišného utažení však mohou 
vyvolat i tuhé bovdeny.  

12. Když je vše v pořádku, nezbývá než srovnat představec, aby nebyl vykloněný 
do strany, a dotáhnout druhý šroub.  

Připravil: Rudolf Hronza 
Foto: Velo  

   

Magazíny Velo, Cykloturistika a Outdoor vydává společnost V-Press s.r.o.  
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Zlá nemoc – vůle: výměna středové osy 

VELO 2002/9, Domácí dílna: 9. díl 
  

Vůle u člověka je potřebná vlastnost, u středové osy už tolik ne. Osy nejsou 
komponentem, který by bylo nutné měnit v krátkých intervalech jako 
některé komponenty spotřební. Přesto – středová ložiska toho při jízdě 
napracují mnoho, takže se není co divit vůli, která se může objevit. U většiny 
zapouzdřených středů nezbývá než středovou osu vyměnit. 
 

1. K výměně středové osy je 
zapotřebí více nářadí, které 
se však vyplatí mít doma po 
ruce – imbusový klíč č. 8 
(event. 14/15 ořech pro starší 
a laciné středové složení), 
ploché klíče, stahovák na 
kliky a klíč na povolení 
středových misek.  

2. Celou montáž zahajuje 
povolení a demontáž šroubu, 
kterým je klika utažena na 
ose. V některých případech 
jsou na tomto místě použity 
tzv. samostahovací šrouby – 
prachovka je vyrobena z 
pevného materiálu, takže 
šroub se o ni při povolování 
opírá, a tím stahuje kliku z 
osy. POZOR – pokud je nutné 
použít ke stažení kliky tímto 
způsobem velkou sílu, snadno 
může dojít k vytržení závitu z 
kliky. Proto je lépe používat 
klasický stahovák.  

3. Stahovák na kliky by měl 
jít do závitu lehce natočit 
rukou. Pokud došlo ke ztrátě 
prachovky ze šroubu, je 
ideální závit nejprve vyčistit. 
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Stahovák je nutné natočit do celého závitu v klice a v závěrečné fázi přitáhnout 
klíčem, jinak opět hrozí vytržení závitu v klice.  

4. Ke slovu přichází šroub 
stahováku. Jeho utahováním 
stáhneme kliky.  

5a. Kliky jsou dole, řada 
přichází na osu. Nejprve vždy 
povolujeme levou misku. 
Důležité je přesné usazení 
speciálního klíče do drážek, 
od věci není ani jeho 
přitažení šroubem. S italským 
závitem (ITA) se už téměř 
nesetkáte, při povolování 
anglického závitu (BSA) 
otáčíme klíčem u obou misek 
dopředu směrem k přednímu 
kolu. Po levé misce přijde na 
řadu pravá.  

5b.  
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6. Montáži nové osy by mělo 
předcházet vyčistění závitu v 
rámu (stačí suchý hadřík) a 
také jeho promazání. 
Promazat vazelínou lze i celé 
středové pouzdro v rámu. 
Tělo osy sice za svou 
životnost nestihne 
proreznout, ale jeho 
konzervace také není od věci, 
předejde korozi povrchu. V 
případě podezření na 
poškozený závit přenechte raději montáž odbornému servisu, který má ve 
výbavě sadu závitníků, jinak riskujete poškození celého rámu.  

7. Při montáži osy do rámu 
začínáme vždy od pravé 
misky. Pozor na správné 
umístění osy – její tělo bývá 
většinou označeno – pravá a 
levá strana (orientovat se 
často lze i podle misek, ta 
napevno připevněná k ose 
vždy patří na pravou stranu, 
pod převodníky). Pokud 
označena není a obě misky 
jsou demontovatelné, na 
pravou stranu patří vždy delší 
část osy.  

8. Montáž levé misky 
následuje až po dokonalém 
dotažení pravé.  

9. TIP: Pro větší jistotu 
správného nasazení pravé 
misky do závitu je možné 
zčásti natočit do rámu levou 

stránka 3 z 4Tipy: domácí servis kol, Zlá nemoc – vůle: výměna středové osy, VELO-cyklistická ...

24. 3. 2007http://www.ivelo.cz/domaci-dilna/vymena-stredove-osy?tisk=1

35 z 162

http://www.ivelo.cz/domaci-dilna/vymena-stredove-osy?tisk=1


misku, montáž je pak snazší. Ale POZOR – levou misku nedotahovat!  
 
Posledním krokem je nasazení klik. U systémů Octalink a ISIS se kontaktní plochy 
mažou vazelínou, promazání čtyřhranu před montáží kliky je trochu 
kontroverzní, záleží na konkrétním jezdci (ti, kdo mažou, zdůrazňují možnost 
„srůstu“ kliky s osou a následné obtížné stažení, ti, kdo nemažou, oponují tím, 
že šikmé dosedací plochy musí být suché, aby klika dobře držela). V redakci 
patříme mezi „mazače“.  

10. Po nasazení klik zbývá 
poslední krok – jejich 
dotažení šrouby. Závit šroubu 
potřeme vazelínou a šroub 
silou dotáhneme. Dotažení 
šroubů je dobré kontrolovat 
nejen po ujetí prvních zhruba 
100 kilometrů po montáži 
osy, ale také v pravidelných 
intervalech.  

Připravil: Rudolf Hronza 
Foto: Velo  

   

Magazíny Velo, Cykloturistika a Outdoor vydává společnost V-Press s.r.o.  
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Dobrá muzika: výměna kazety 

VELO 2002/10, Domácí dílna: 10. díl 
  

Seriál Domácí dílna slaví své malé jubileum v podobě desátého pokračování. 
Zaslouží si tedy malou oslavu, k níž může zahrát dobrá muzika! Vzhůru na 
kazety. Ačkoliv v audio sektoru jsou již mírně řečeno přežité, u kola jde o 
důležitý komponent. Jako takový zaslouží odpovídající chování. K demontáži 
a montáži kazety nesaháme pouze při výměně opotřebovaného kousku za 
nový, ale také při běžné údržbě. Při čistění chemickými prostředky, ale i 
tlakem vody tak eliminujeme riziko jejich proniknutí do ořechu, a tedy 
následnou složitější operaci při čistění jeho ložisek. 
 

1. K demontáži kazety 
potřebujeme dva, respektive 
tři, nástroje – stahovák (jak 
je „dobrým“ zvykem 
konkurenčních výrobců, 
nestačí jeden, Campagnolo a 
Shimano mají vlastní 
rozměry), odpovídající plochý 
klíč a tzv. bičík pro přidržení 
pastorků. Stahovák lze pořídit 
i v provedení v celku s 
montážní pákou. K montáži 
kazety stačí stahovák a klíč, 
bičík není potřeba.  

2. Po základních krocích, 
tedy vyjmutí zadního kola a 
upínáku, následuje nasazení 
bičíku na kazetu. Zuby 
pastorku se opírají o články 
řetězu, nehrozí tedy jejich 
poškození. Pokud máte kolo 
opřené o sebe kazetou 
dopředu, pak by páka biče 
měla směřovat doleva.  

3. Některé stahováky kazet 
stačí pouze nasadit, modely s 
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kratším vroubkováním je lepší před povolováním zajistit upínákem. Úhel mezi 
pákou klíče se stahovákem a pákou biče je praktičtější nechat více otevřený, pro 
lepší záběr při povolování.  

4. Po demontáži zavírací 
matice stačí kazetu volně 
stáhnout z ořechu.  

5. Ať jde o výměnu kazety, 
nebo pouze její čistění, vždy 
se vyplatí podrobit očistě 
také ořech a část náboje 
schovanou za kazetou. 
Nečistoty stačí setřít suchým 
hadrem. Stejně tak není od 
věci konzervace povrchu 
ocelových ořechů mazadlem, 
které je ochrání od rzi.  

6. Na vnitřní straně kazety a 
na povrchu ořechu je patrné 
drážkování pro přesné usazení 
kazety. Jedna drážka 
(Shimano i Campagnolo) je 
tvarována jinak, kazetu tedy 
lze nasadit pouze v jedné 
poloze.  

7. Pastorky se samozřejmě 
seřazují od největšího po 
nejmenší, na konec přijde 
pastorek s jasně viditelnou 
vroubkovanou dosedací 
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plochou pro zavírací matici.  

8. Zavírací matici je lepší 
hned nasadit na stahovák, 
lépe se „chytne“ závit na 
ořechu.  

9. Po lehkém dotažení rukou 
následuje poslední krok v 
podobě konečného utažení 
klíčem. V lepších servisech 
nechybí ve výbavě 
momentový klíč pro přesnou 
sílu utažení doporučenou 
výrobcem. Pro doma platí 
pravidlo – sice silou, ale ne 
extrémní.  

Připravil: Rudolf Hronza 
Foto: Velo  

   

Magazíny Velo, Cykloturistika a Outdoor vydává společnost V-Press s.r.o.  

Copyright © 2006 V-Press  
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Oko za oko, drát za drát: doplnění drátu do výpletu, docentrování 
kola 

VELO 2002/11, Domácí dílna: 11. díl 
  

Prasklý drát nebo lehce rozcentrovaný ráfek jsou poměrně častými 
bolístkami zvláště u biků. Stačí trefit kámen a ráfek zapláče. Tyto rány, jsou-
li jen povrchové, se však velmi snadno hojí. Pravda, obtížněji u zadního kola, 
neboť většinou bývá nutnost sundat kazetu. Pak už stačí jen centrklíč, jako 
centrovací vidlice postačí samotný bicykl. Řeč bude o pouhém lehkém 
docentrování, případně i doplnění drátu. Větší zásahy včetně zaplétání kola 
schováme jako téma do budoucna. 
 

1. Drát praskne ve většině 
případů v ohybu, tedy u 
příruby náboje. Pro snadnou 
manipulaci při odstranění z 
výpletu pomůže, když drát 
ohnete. Snáze se s ním pak 
pohybuje v závitu niple.  

2. Pokud navíc vykloníte drát 
do strany, opře se nipl o kraj 
otvoru v ráfku a neprotáčí se. 
K odstranění prasklého drátu 
tak není zapotřebí žádné 
nářadí.  

3. Jestliže drát praskne u 
niple, není zapotřebí 
sundávat plášť. Stačí vypustit 
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duši a plášť zmáčknout ke straně. Po odklopení ochranné pásky pod duší stačí 
nipl vyměnit za nový.  

4. Nový drát (samozřejmě 

odpovídající délky) je potřeba navléct přesně tak, jak byl nasazen ten původní. 
Hlavičky drátů by se na přírubě náboje měly střídat – jeden drát je provlečen z 
vnější, další z vnitřní strany náboje.  

5. Pro snadné nasazení drátu 
do závitu niple stačí drát 
nepatrně prohnout. Zkrátí se 
jeho délka a nipl jde na závit 
natočit rukou. Zatím jej příliš 
nedotahujeme centrklíčem.  

6. Poté přichází na řadu docentrování kola. Ráfek 
bude házet na opačnou stranu, než na které praskl 
drát. Pro docentrování stačí kolo upnout do rámu 
a dotáhnout čelist brzdy tak, aby se špalky 
přiblížily více k ráfku. Ráfek pak bude při točení 
škrtat o špalek přesně v bodě, který je potřeba 
napravit. U centrovací vidlice je to samozřejmě 
stejné a přesnější.  
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7. Při doplnění pouze jednoho paprsku a drobných 
docentrováních ráfku platí jednoduché pravidlo. 
Vždy je potřeba dotáhnout drát na opačné straně, 
než na kterou ráfek „hází“. Nebo varianta číslo 
dvě v případě pouhého docentrování kola – 
povolení paprsku na té straně, na niž ráfek „hází“. 
Pokud se tedy ráfek v určitém bodě vychyluje 
doprava, je potřeba dotáhnout paprsek na levé 
straně, nebo povolit ten na straně pravé, a to vždy 
nejblíže postiženému místu.  

8. Pokud je ráfek 
rozcentrovaný na větší ploše, 
například tří paprsků, je 
nutné skombinovat obě 
možnosti – dva dráty proti 
postiženému místu dotáhnout 
a dva dráty, které vedou z 
protější příruby náboje mezi 
ně, povolit. Pokud bychom je 
totiž pouze dotahovali, mohlo 
by dojít k rozhození ráfku i na 
výšku. A to už vyžaduje větší 
zásah, počínaje demontáží pláště a využitím centrovací vidlice. O tom ale až 
někdy jindy.  

Připravil: Rudolf Hronza 
Foto: Velo  

   

Magazíny Velo, Cykloturistika a Outdoor vydává společnost V-Press s.r.o.  

Copyright © 2006 V-Press  
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Nezapomenout na historii: údržba závitového hlavového složení 

VELO 2002/12, Domácí dílna: 12. díl 
  

V jednom z dílů Domácí dílny jsme se věnovali údržbě hlavového složení a-
head. Vzápětí se na redakčním mailu objevily dotazy, jak si poradit se 
závitovým hlavovým složením. Pravda, tento typ je na výrazném ústupu z 
cyklistické scény, silniční nevyjímaje. Ovšem stále jezdí mnoho takto 
osazených bicyklů a zapomenout na jejich majitele by nebylo hezké. Rozdíly 
v postupu při údržbě se odvíjejí z odlišné konstrukce. 
 

1. Majitelé závitového hlavového složení jsou „diskriminováni“ potřebou 
speciálního plochého klíče (36 mm nebo 32 mm) nebo aspoň patřičně 
upraveného (zbroušeného) běžného klíče. Matice na spodní hlavové misce je 
totiž nízká a klasický klíč se mezi ně nevejde.  

2. Ještě před demontáží 
představce je dobré povolit 
hlavové složení, manipulace 
bude snazší. Stačí uvolnit 
horní matici.  

3. Prvním krokem při 
následné demontáži 
představce je povolení šroubu 
– většinou imbusovým klíčem 
č. 6, vždy otáčet doleva.  
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4. Pro jeho úplnou demontáž 
bude potřeba kladívko. Ranou 
na šroub se uvolní kužel 
roztahující vložku ve vidlici, a 
tedy i představec. Ten poté 
stačí vytáhnout. Poškození 
hlavy šroubu zabrání buď 
použití gumové palice, nebo 
rána přes klíč, nebo aspoň 
dřevěné prkénko položené 
přes hlavu šroubu.  

5. Po vytažení představce 
následuje sejmutí misek 
hlavového složení – při 
dodržení předchozích kroků 
stačí k jejich odšroubování 
pouze ruka.  

6. Vyčištění misek a ložisek je zcela shodné s typem a-head. Nejdříve omýt 
ložiska (případně kuličky) v odpovídajícím čisticím prostředku, otřít vnitřní i 
vnější misky hadrem a poté vše promazat vazelínou. Pak našroubujeme misku a 
matici zpět ve stejném pořadí, v němž jsme je demontovali.  

7. Rozhodujícím okamžikem 
je správné seřízení hlavového 
složení. Zde už se 
neobejdeme bez 
zmiňovaného plochého klíče. 
Spodní misku nejprve 
dotáhneme rukou a následně 
klíčem do takové polohy, kdy 
hlavové složení nemá vůli a je 
spíše trochu přetažené.  
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8. Poté dotáhneme horní 
matici co nejtěsněji ke 
spodní. Tu je však dobré 
přidržet plochým klíčem, aby 
se ještě více nepřitáhla.  

9. Konečné seřízení je dobré 
provádět až s namontovaným 
představcem pro lepší 
manipulaci. Vyplatí se 
předtím nakonzervovat nohu 
představce i rozpěrný kužel 
mazadlem. Zabrání se jejich 
oxidaci nebo zareznutí a 
příští demontáž představce 
bude bezproblémová.  

10. Posledním krokem bude dotažení misek proti 
sobě (tzv. kontra) – horní misku dotahujeme, 
spodní povolujeme proti ní. Díky tomu zůstanou v 
potřebné pozici.  

11. Pokud se nepodaří trefit optimální polohu, je 
potřeba postup zopakovat. Ideálně seřízené 
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hlavové složení by mělo jít naprosto zlehka, ale při uchopení kola za sedlovku a 
mírným klepnutím předního kola o zem nesmí drnčet (to platí i u typu a-head).  

Připravil: Rudolf Hronza 
Foto: Velo  

   

Magazíny Velo, Cykloturistika a Outdoor vydává společnost V-Press s.r.o.  

Copyright © 2006 V-Press  
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Pozor na kuličky: údržba předního náboje 

VELO 2003/1, Domácí dílna: 13. díl 
  

Bez nadsázky jsou náboje komponenty, které toho odpracují nejvíc. Začnou, 
jakmile se kolo uvede do pohybu, a skončí až s jeho zastavením. Přínos jejich 
pravidelné kontroly a údržby je tedy na místě. Generálka předního náboje 
navíc patří k velmi snadným zásahům. Tento díl seriálu je věnován údržbě 
nejběžnějšího uložení náboje na kuličkových ložiskách. 
 

Omlouváme se, ale obrázky k tomuto dílu budou co nejdříve doplněny.  

1. Nejzákladnějším krokem před povolením konusů je vyjmutí rychloupínáku, 
hned poté následuje odstranění pryžové prachovky převlečené přes konusy (lépe 
řečeno konus a kontramatku), kterou je vybavena většina nábojů.  

2. Konusy jsou dotaženy proti sobě (kontra) – klíč v pravé ruce umístíme na 
vnější matku, klíč v levé na matku vnitřní tak, aby byly zhruba ve vodorovné 
poloze. Pak stačí matky povolit, stáhnout je ze závitu a vyjmout osu.  

POZOR: Po vyčištění se dají nejlépe odhalit šrámy – pozor na vymačkané rýhy v 
kluzné ploše nábojů, případně prasklá pouzdra, ve kterých jsou uloženy, či 
nejčastější závadu, a to poškozené konusy. Pokud jsou postižena ložiska nebo 
konusy, stačí je vyměnit za nové, v případě závažného poškození drah ložisek v 
náboji by měla následovat jeho celá výměna.  

TIP: Před instalací osy se vyplatí nezapomenout na konzervaci – tělo osy stačí 
potřít vazelínou.  

3. Poslední překážkou před vyjmutím kuliček bývá kovová krytka. Pro její 
demontáž poslouží šroubovák, stačí jej použít lehkou silou jako páku.  

4. Kuličky je dobré vysypat do hadru, aby se nerozběhly po místnosti. Poté 
přichází na řadu očista „zúčastněných“ dílů. Kuličky, osu, konusy i dráhu ložisek 
v náboji lze buď vytřít hadrem do sucha, v lepším případě pak omýt v čisticím 
prostředku (může být speciální, nebo i nafta, benzin nebo petrolej).  

5. Zpětnému složení náboje předchází promazání vazelínou. První na řadě bude 
nanesení vrstvy na kluznou plochu náboje, hned poté dojde na vložení kuliček.  

6. Na kuličky je dobré nanést ještě jednu vrstvu vazelíny. Hned za tímto krokem 
následuje zpětná montáž kovových krytek. Ta by měla proběhnout buď rukou, 
případně ranou kladivem – nejlépe přes dřevěné prkénko, které zabrání 
poškození. Konce hran krytek by měly být v rovině s okrajem náboje.  
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7. Po protažení osy tělem náboje a našroubování konusu a kontramatky přichází 
na řadu vymezení vůle. Konus přitáhneme tak, aby neměl vůli. Přidržíme jej 
klíčem a lehce k němu dotáhneme kontramatku. Pak už přicházejí opět na řadu 
konusové klíče a závěrečné stažení do sebe. Klíč v levé ruce na vnější misku, klíč 
v pravé na vnitřní a opět oběma utahovat směrem dolů. Osa by po skončení akce 
neměla mít vůli, ale neměla by ani drhnout.  

TIP: Před nasazením rychloupínáku jeho osu očistěte a lehce namažte, do 
mechanizmu pak stačí kápnout trochu oleje.  

Připravil: Rudolf Hronza 
Foto: Velo  

   

Magazíny Velo, Cykloturistika a Outdoor vydává společnost V-Press s.r.o.  

Copyright © 2006 V-Press  
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Do boje s nábojem - podruhé: údržba zadního náboje, demontáž 
ořechu 

VELO 2003/2, Domácí dílna: 14. díl 
  

Přímá údržba ložisek zadního náboje se od předního, kterému jsme se 
věnovali v minulém čísle, příliš neliší. Rozdíly však plynou z přítomnosti 
volnoběžného ořechu. Na jeho údržbu a promazání dojde až v některém z 
příštích čísel, nyní bude řeč pouze o jeho demontáži a zpětné montáži. 
Samostatnou kapitolou při údržbě nábojů jsou ty uložené na průmyslových 
ložiskách – jejich údržba je minimální, ovšem čas od času si zaslouží alespoň 
zběžně vyčistit a promazat, a tak je dobré vědět, jak se k ložiskům vůbec 
dostat. 
 

1. Stejně jako u předního 
náboje je i u údržby zadního 
prvním krokem odstranění 
prachovky, povolení konusů (s 
tím rozdílem, že je potřeba 
povolit konusy na levé straně 
náboje, nikoliv u ořechu, kde 
jsou špatně nebo vůbec 
přístupné) a vyjmutí osy.  

Konusy povolíte tak, že klíč v 
pravé ruce putuje na vnější 
matku, klíč v levé na vnitřní a 
pak zabrat směrem dolů. V 
okamžiku, kdy je osa venku z 
náboje, není od věci 
zkontrolovat dotažení konusů 
na straně ořechu.  

2. Proces vyjmutí kuliček, 
důkladné očisty jejich i osy, 
drah ložisek v náboji a konusů 
je rozdílný pouze v tom, že 
na pravé straně náboje jsou 
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kuličky umístěny ne přímo v těle náboje, ale v těle volnoběžného ořechu. Postup 
je však zcela shodný - nejprve je potřeba demontovat krytky chránící kuličky.  

3. Následovat může buď 
důkladné promazání ložiska a 
zpětná montáž náboje, nebo 
demontáž volnoběžného 
ořechu. Při ní přijde řada na 
imbusový klíč (č. 12) a trochu 
síly. Pokud je ořech příliš 
utažen, pomůže násada 
(trubka apod.), která 
prodlouží páku klíče. Před 
nasazením ořechu zpět se 
vyplatí vyčistit závit jak v 
náboji, tak i na dříku ořechu.  

4. Celou operaci zakončí 
montáž osy a vymezení vůle 
ložisek. Osu protáhneme do 
náboje ze strany ořechu, 
nasadíme a přitáhneme konus 
na druhé straně tak, aby 
neměl vůli. Pak jej přidržíme 
klíčem a dotáhneme k němu 
kontramatku. Závěrečnou fází 
je stažení do sebe pomocí 
konusových klíčů - klíč v levé 
ruce na vnější misku, klíč v pravé na vnitřní a oběma utahovat směrem dolů.  

Náboje vybavené průmyslovým zapouzdřeným ložiskem bývají někdy 
označovány jako bezúdržbové. I jejich ložiska však čas od času potřebují 
alespoň zběžně očistit a promazat. K tomu, stejně jako k demontáži osy, je 
potřeba odstranit „konus“ s krytkou bránící přístupu nečistot. Existuje 
několik variant: 
 
1. U některých kol (Marchisio, 
ZIP, atd.) je potřeba vyjmout 
rychloupínák a poté použít 
dva imbusové klíče - na jedné 
straně osy povolovat, na 
druhé přidržovat. Krytky jsou 
na ose našroubovány.  
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2. Mavic je typickým 
zástupcem výrobců, kteří k 
nábojům dodávají speciální 
klíč pro povolení krytky 
našroubované na ose. Krytka 
je proto vybavena 
odpovídajícími otvory.  

3. Protože u nábojů 
uložených na průmyslových 
ložiskách není důležité 
vymezovat vůli, stačí mnohdy 
pro zajištění osy pouze 
navlečená objímka dotažená 
drobným šroubem 
(„červem“). Ten stačí povolit 
a objímku stáhnout.  

Po uvolnění os u všech tří 
variant je k její demontáži 
často potřeba kladívko, 
případně palička, stejně tak i 
k její montáži.  

Připravil: Rudolf Hronza 
Foto: Velo  
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Nekorodovat, nevrzat, fungovat: promazání kola před sezónou + 
odstranění nepříj. zvuků 

VELO 2003/3, Domácí dílna: 15. díl 
  

Sezónu jsme zvyklí dělit do dvou částí - zimní a letní. Přechod z jedné do 
druhé bývá spojen s kompletní údržbou kola. Z pohledu mazání komponentů 
jsou úkony běžné údržby, které je nutné provádět pravidelně (mazání lanek, 
řetězu, řazení, čepů brzd, údržba nábojů apod.), a zásahy, jež stačí provést 
právě před sezonou. Ty pomohou předejít jak rozčarování při demontáži 
komponentů, které za sucha mohou korodovat, tak zabránit kvílivým 
zvukům, linoucím se neznámo odkud. Doba příprav "letních" kol vrcholí, na 
co se tedy zaměřit? Jen drobnost předem - ve všech případech platí, že před 
samotným mazáním je nutná dokonalá očista. 
 

1. I zdánlivá maličkost, jako 
jsou šrouby pro připevnění 
košíků, si zaslouží pozornost. 
Zvláště v případě, že jde o 
ocelové šrouby v hliníkovém 
rámu. Tyto dva materiály 
velmi rády „srůstají“.  
 
TIP: Po montáži komponentu 
je dobré zkontrolovat po 
ujetí několika desítek 
kilometrů dotažení šroubů. I 
přes důkladnou montáž si 
mohou součástky „sednout“.  

2. Ke kritickým místům, na 
něž je vhodné se soustředit, 
patří sedlovka. Stačí pouze 
tenká vrstva mazadla, dobré 
je neopomenout ani její 
vnitřní část.  

3. Komplet klik a středového 
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pouzdra doporučujeme dobře vyčistit a konzervovat hned na třech místech – za 
prvé závity misek středové osy, za druhé plochy čtyřhranu (stejně i osy Octalink 
a ISIS) a za třetí závit šroubu pro dotažení kliky.  

Pozor: Maziva by neměl 
zůstat ušetřen téměř žádný 
závit šroubu – sedlovky, 
sedlové objímky, představce 
a „ježka“, brzdových čelistí, 
přehazovačky, přesmykače 
atd.  

4. Od klik se pozornost 
přesouvá na závity pedálů.  

5. Konzervovat lze i styčnou 
plochu niple a kalíšku v ráfku. 
V tomto případě je lepší 
použít řídké a nelepivé 
mazivo (např. WD-40).  

6. Klasické představce již 
nejsou příliš rozšířené, ovšem 
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kdo je má, neměl by zapomenout na namazání „nohy“ představce. Bez něj bude 
jeho povolení a demontáž bojem.  

Vrzající manuál 

Pokud se vrzání ozývá z přední části, na vině jsou nejčastěji: 

l nečistoty na styčné ploše řídítek a představce  
l nečistoty mezi krkem vidlice a představcem  

Pokud zvuky přicházejí odzadu, mohou za to nejčastěji: 

l málo dotažené pedály nebo nečistoty v jejich závitech  
l nedostatečně dotažené misky středové osy, šrouby klik nebo šrouby v 

převodnících, případně nečistoty v závitech  
l nečistoty v zámku sedlovky, málo dotažený šroub sedlovky  
l suchá sedlovka  
l povolená patka přehazovačky  

Náprava:  
Nejdříve stačí použít jednodušší postup – zkontrolovat dotažení šroubů. 
Pokud nepomůže, nezbývá než postižené místo rozebrat, důkladně vyčistit, 
promazat, namontovat zpět a důkladně dotáhnout.  
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Připravil: Rudolf Hronza 
Foto: Velo  
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POZOR! Není dobré mazat – styčnou 
plochu mezi krkem vidlice a ahead 
představcem, stejně tak místo mezi 
řídítky a představcem. 
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Aby tělo nebolelo: výměna sedla a nastavení posedu 

VELO 2003/4, Domácí dílna: 16. díl 
  

Přemýšleli jste někdy nad tím, se kterým komponentem je během sezony 
nejvíce a naopak nejméně práce? Sedlo se řadí k těm, které stojí na 
absolutním okraji našeho zájmu. No dobrá, čas od času trocha mytí a možná i 
ošetření kůže krémem. Výměna sedla je velmi jednoduchá, důležitější však 
je jeho opětovné uvedení do původní polohy tak, aby byl zachován posed. 
Posloužit může třeba to, že před demontáží sedla změříme vzdálenost špička 
sedla - řídítka, takže po zpětné montáži máme vodítko. Ale je současná 
podoba posedu optimální? Dobrý posed zajišťuje efektivní přenos síly a 
předchází například bolestem zad, svalů, kloubů či úponů. Vzhůru na něj! 
 

1. Demontáži čehokoliv na 
kole většinou předchází 
povolení šroubu – nejinak při 
demontáži sedla. Takže krok 
první rovná se povolení 
šroubu. Ovšem pozor, ne jeho 
úplné vyjmutí.  

2. Šroub povolíme jen do té 
míry, než je možné horní část 
zámku otočit o devadesát 
stupňů. Pak již není problém 
sundat sedlo.  

3. Jak jsme psali v minulém 
dílu, mohou nečistoty v 
zámku sedlovky způsobovat 
nepříjemné zvuky. Proto je 
dobré před montáží sedla 
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očistit jak jeho ližiny tak i drážky v zámku. Nejlépe suchým hadrem a pozor – 
nemazat.  

4. Také závěrečný krok je velmi jednoduchý – uložit ližiny sedla do drážek, 
otočit horní díl zámku zpět, ale zatím neutahovat „napevno“. Stačí jen 
přitáhnout tak, aby sedlo drželo v určité poloze a nebyl problém jej znovu 
povolit a manipulovat s ním. Přichází na řadu správné nastavení jeho pozice.  

5. Ještě před tím jeden mezikrok v podobě 
nastavení správné výšky sedla. Nejprve snadno 
zjistíme přibližnou výšku. Podřep, sedlo do 
podpažní jamky a natáhnout ruku i prsty. Jejich 
konečky by se měly dotýkat kraje kliky nad 
šroubem.  
 
TIP: Pokud zámek sedlovky není vybaven 
vroubkováním, může někdy dojít k tomu, že i 
přes silné utažení se sedlo po jízdě vždy skloní 
(nejčastěji dozadu). Zkoušet ještě větší sílu při 
utahování znamená riziko přetržení šroubu. 
Pomoci může rozebrání zámku, odmaštění a 
případné zdrsnění povrchu dosedacích ploch.  

6. Přesněji lze výšku doladit v sedle. Stačí nastavit 
kliku do spodní úvratě, tedy kolmo k zemi, a 
postavit na ni nohu – patou. Druhá noha by měla 
být také na pedálu. Optimum představuje 
okamžik, kdy je noha natažená, ovšem není zcela 
propnutá. Měla by být jen nepatrně pokrčená v 
koleni.  

7. Výšku bychom měli, zpět k sedlu. V první řadě 
přijde ke slovu jeho předozadní poloha. Důvodem 
pro její přesné nastavení je co nejefektivnější 
přenos síly. Jak se ho dopídit? Po usednutí 
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nastavíme kliky do vodorovné polohy. Bude se hodit někdo k ruce, kdo jednak 
zkontroluje polohu klik a navíc pomůže s následujícím měřením. Tretry 
zacvakneme do pedálů a poté spustíme olovnici (nebo cokoliv těžšího 
zavěšeného na provázku) z vrcholu kolenní čéšky. Při správném nastavení by 
olovnice měla procházet osou pedálu. Měření provádíme na noze, která je 
vpředu.  

8. Na konec zůstává 
horizontální poloha sedla. 
Jeho horní hrana by měla být 
vodorovná. Poslouží buď 
vodováha, nebo porovnání s 
čímkoliv, u čeho je 
předpoklad, že bude 
vodorovné - okenní římsa, 
rám, nábytek a podobně. 
Některá sedla mohou být 
uprostřed nepatrně prohnutá. 
Zde při nastavování stačí 
spojit špičku a konec sedla a výslednou pomyslnou přímku „uvést“ do vodorovné 
polohy.  

Nastavení sedla je prezentováno na nejrozšířenější podobě zámku sedlovky. U 
dalšího typu vybaveného dvěma šrouby je však postup téměř podobný. Tento 
systém jen umožňuje přesnější nastavení a jistější uchycení sedla.  

Připravil: Rudolf Hronza 
Foto: Velo  
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Styční důstojníci: výměna a nastavení správné polohy kufrů u 
treter 

VELO 2003/5, Domácí dílna: 17. díl 
  

Cyklista je s kolem v kontaktu na třech místech – ruce, zadek a nohy. Z 
pohledu celkové plochy těla nepatrná část v porovnání třeba s posedem v 
autě nebo na kancelářské židli. U nášlapných pedálů přenáší veškerou sílu 
vynaloženou nohama na pedál tak nepatrná součástka, jakou je kufr. Nebo 
zarážka, chcete-li. Pro maximální efektivitu při přenosu síly, ale i pro 
předcházení bolestivým stavům je velmi důležitá správná pozice nohy na 
pedálu, a tedy poloha kufru na podrážce. Následující řádky se mimo 
správného postupu při údržbě nebo výměně kufrů věnují i jejich správnému 
nastavení. 
 

1. Demontáži stávajících 
kufrů by měl předcházet 
důležitý krok – pečlivě vyčistit 
hlavu šroubu tak, aby do ní 
imbus přesně a úplně zapadl. 
Tím se předejde stržení 
šroubu. Pokud se to povede, 
většinou nezbývá, než kufr 
dojezdit a šrouby odvrtat. 
Není o co stát.  

Tip: TIP: Prostříknutí šroubů 
před povolováním například 
„védéčkem“ je pomůže 
uvolnit a vše pak půjde 
snáze. Stačí nechat mazivu 
několik minut, aby se dostalo 
tam, kde je potřeba.  

2. Následuje samotné 
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povolení šroubů. Pokud jde o běžnou údržbu a ne o výměnu kufrů, přijde dále ke 
slovu vyčištění závitů šroubů.  

3. Dalším krokem je 
namazání závitů vazelínou. 
Kufry jsou přeci jen extrémně 
vystaveny vodě a blátu, 
vazelína nejen usnadní 
demontáž kufrů v budoucnu, 
ale především zabrání 
zareznutí šroubů. Namazat 
lze jak závit šroubu, tak i 
závit v tretře.  

4. Pak už nic nebrání montáži 
kufrů. Pokud je instalujete na 
staré tretry a jde o shodný 
typ, je vše velmi snadné. 
Stačí kufr usadit do drážek 
vymačkaných v podrážce a 
utáhnout. Tím je zaručena 
stejná poloha jako u 
předchozího. Jde o to, byla-li 
tato správná. Ale o tom dále. 
Při montáži zarážek na nové 
tretry je nutné nejprve 
odhadnout jejich přibližnou 
pozici a dotáhnout je tak, aby 
je bylo po našlápnutí do 
zámku pedálu následně možné také vycvaknout.  

5. Ke slovu se dostává 
nastavení správné pozice 
nohy na pedálu. Takže 
našlápnout! Začneme u 
předozadní polohy nohy. Při 
správném umístění kufru na 
podrážce by se měl kloub 
palce (tedy jeho vrchol – 
nejširší místo chodidla, které 
každý snadno nahmatá) 
nacházet přímo na osou 
pedálu. Nastavení kufru 
probíhá metodou pokusu a 
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omylu – tedy zkusit, upravit polohu kufru, opět zkusit a případně znovu pohnout 
s kufrem – až do úspěšného konce.  

6. Nutné je ohlídat i správné natočení nohy do 
stran. Pokud si představíte přímku vedoucí 
chodidlem odpředu dozadu, pak by tato neměla 
být souběžná s kolem. Paty by měly směřovat 
lehce dovnitř, blíže k rámu.  

7. Pak stačí kufry jen naplno 
dotáhnout. Počítejte s tím, 
že zejména na nové podrážce 
si bude kufr chvíli sedat. Je 
proto dobré nějaký čas 
pravidelně kontrolovat 
dotažení šroubů. Předejdete 
tak možné nepříjemnosti, kdy 
se kufr uvolní natolik, že není 
možné vypnout nohu z 
mechanizmu pedálu.  

8. Vše dosud uvedené platí 
naprosto stejně i pro silniční 
pedály, odlišný je pouze tvar 
kufru. Pro kufry systému Look 
však existuje praktická 
pomůcka. Z boční strany je 
dobře patrný obdélníkový 
tunýlek vedoucí napříč 
kufrem.  
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Pozor: Při dotahování šroubů u kufrů neutahujte naplno nejdříve jeden a pak 
teprve další! Dotažení by mělo probíhat postupně – nejprve lehce všechny 
šrouby, pak postupně jeden po druhém o něco více a až pak plnou silou.  

9. Kufry nejprve lehce 
dotáhneme a poté do tunýlku 
vsuneme speciální klíč, který 
tvarem nejlépe připomíná 
zploštělý drát.  

10. Pak už stačí jen 
našlápnout do pedálu. 
Povolený kufr umožňuje 
pohyb tretry a tedy velmi 
snadné nalezení optimální 
pozice nohy. Jakmile jí 
dosáhneme, stačí pootočit 
klíč o 90°. Dojde k fixaci 
kufru, která umožní jeho 
vypnutí z pedálu. Pak už stačí 
jen kufr dotáhnout a vyjmout 
klíč. Vše vyžaduje jen 
nepatrně zkušeností.  

Připravil: Rudolf Hronza 
Foto: Rudolf Hronza  
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Čistit, mazat, čistit, mazat: průběžná údržba řadícího systému 

VELO 2003/6, Domácí dílna: 18. díl 
  

Do změny převodů je zapojena celá řada komponentů. Spolehlivé a přesné 
řazení je velmi citlivé jak na správné seřízení, tak zejména na pravidelnou 
údržbu, tedy očistu každého prvku. Rám může jezdit celou sezonu pod 
nánosy bláta, neudržované brzdy, pokud nebudou ojeté špalíky, budou 
brzdit, jen možná bude mít páka tužší chod a sem tam to zachroupá. 
Nečistoty v řadícím systému ale způsobí nepříjemné nepřesnosti, tuhý chod a 
také se projeví na životnosti. 
 

Naprostým základem je péče o lanka, o které není 
nutné se příliš rozepisovat – stačí vytáhnout 
bovden z návarky na rámu (nejsnazší je zařazení 
lehkého převodu, respektive velkého převodníku a 
poté na sucho odřadit – lanko se uvolní a není 
problém bovden vyjmout) (1).  

Posunout jej po lanku a to očistit suchým hadrem 
(2) a následně namazat odpovídajícím mazadlem, 
nejlépe řídkým.  

To stačí buď nastříkat sprejem přímo do bovdenu 
a jím pak několikrát posunout po lanku, aby se 
mazivo pravidelně rozetřelo (3).  
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Nebo nanést mazivo mezi prsty a rozetřít jej 
přímo po lanku (4).  

Na převodníky se při údržbě často zapomíná. K 
odstranění starších nečistot stačí zubní kartáček, v 
lepším případě speciální kartáč s tvrdými 
štětinami. Čistit je dobré nejen převodníky (5)...  

..., ale také prostor mezi nimi (6). Potom přijde 
ke slovu buď hadr, nebo mycí prostředek a 
opláchnutí vodou.  

Kazeta je zvláště na horském kole vystavena 
náporu nečistot. S vrstvou šmíru na pastorcích si 
podobně jako u převodníků poradí zubní kartáček, 
případně opět speciální kartáč (7).  

Ten mívá druhý konec uzpůsobený tak, aby se 
přesně vešel mezi pastorky a bylo možné odstranit 
nečistoty i odtud (8).  
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Stejně dobře poslouží i úzký šroubovák a podobně. 
Na mastnotu a drobnější špínu stačí hadr (9) nebo 
mycí prostředek a následné opláchnutí vodou.  

Čas od času je dobré pamatovat na čepy 
přehazovačky a přesmykače. Pro mytí stačí teplá 
voda s „jarem“ nebo mycí prostředky na jízdní 
kola. V obou případech je dobré použít houbičku 
nebo ještě lépe štětec. Po umytí je potřeba 
nechat vše důkladně oschnout a až poté aplikovat 
mazadlo. Ideální jsou mazadla ve spreji, která 
lépe pronikají do skrytých míst (10).  

Navíc v případě kvalitních přípravků vůbec nevadí 
prostříkat celý vnitřek mechanizmu – vytvoří se 
suchý film, který současně i konzervuje. Přebytky 
stačí otřít hadrem (11).  

TIP: Pokud se rozhodnete mýt kazetu 
rozpouštědlem, je nutné dát pozor, aby 
chemikálie nenatekla do ložisek ořechu a náboje. 
Následky pro vazelínu jsou zřejmé. Není proto od 
věci kazetu před tímto zákrokem demontovat (viz 
Domácí dílna, Velo 10/02).  
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Připravil: André Vebr 
Foto: Velo  
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Cesta do hlubin pedálů: nastavení síly upínacího mechanizmu, 
údržba pedálů a mazání ložisek 

VELO 2003/7-8, Domácí dílna: 19. díl 
  

Málokdo si uvědomuje, že pedály jsou jedním ze tří komponentů na kole, s 
nimiž je naše tělo ve stálém kontaktu. Jsou důležitým dělníkem při přenosu 
hnací síly, a přitom jim věnujeme tak málo pozornosti. Nároky pedálů na 
údržbu jsou nepatrné, důležitá je zejména pravidelná údržba. 
 

1. Povrchová očista není 
náročná, stačí malým 
šroubovákem zbavit nášlapný 
mechanizmus nečistot a 
případně kamínků, a poté jej 
namazat, nejlépe olejem, 
stačí osvědčený WD-40.  

2. Také u silničních pedálů je 
vhodné občas očistit dosedací 
plochy včetně zadní části a 
špičky pedálu. Právě tam 
bývá nejčastější zdroj 
nepříjemného vrzání.  

3. Sílu vypínacího 
mechanizmu nastavujeme 
pomocí imbusových šroubů 
umístěných na čelech pedálu 
(MTB), nebo na horní straně 
(silniční). Otáčením vlevo 
bude potřebná síla k vypnutí 
menší, otáčením vpravo 
naopak větší. Je zapotřebí, 
aby byla síla jednotlivých 
pružin nastavena 
stejnoměrně. Optimální je 
utáhnout nastavovací šrouby 
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na maximum a poté každý povolit o stejný počet otáček (u většiny modelů bývá 
každá půl otáčka aretována). Síla pružin se po delším čase používání zmenší, je 
tedy zapotřebí jejich dotažení.  

4. Občas je dobré 
zkontrolovat dotažení šroubů, 
pomocí nichž jsou k tělu 
připevněny kontaktní plochy 
nášlapného mechanizmu 
(pokud je pedál takto 
konstruován). Pokud se 
šrouby neustále povolují, 
pomůže na závit trocha barvy 
(lak na nehty) nebo lepidla 
(osvědčil se Loctite na kovy 
nebo Chemoprén).  
 
POZOR! Při povolování stavěcího šroubu na maximum může dojít k úplnému 
vytočení závitu a následnému vyskočení pružiny. Oprava je pak velmi složitá!  

5. Po demontáži pedálů z klik 
(pravý povolovat doleva, levý 
doprava) následuje buď 
vyjmutí osy z těla, nebo 
odstranění prachovky z boku 
pedálu, záleží na konkrétním 
modelu a typu. Pro demontáž 
osy použijeme speciální 
drážkovaný klíč (někdy 
dodávaný k pedálům - např. 
Shimano), který upneme do 
svěráku. Pak do něj vložíme 
pedál a otočíme jím (u levého 
pedálu povolujeme doleva, u 
pravého doprava).  

6. Po vyjmutí osy i s ložisky 
otřeme celou část hadrem a 
do těla pedálu naneseme 
větší množství vazelíny. Pak 
stačí nasadit osu zpět a 
utahovat (opět pomocí 
speciálního klíče). Tím 
stlačujeme novou vazelínu, 
která prochází mezi ložisky a 
vytlačuje staré mazivo včetně 
nečistot. Poté pevně 
dotáhneme.  
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7. U odlišné konstrukce, 
která nám neumožňuje 
napodobit mazací lis, bude 
potřeba větší výbava dílny. 
Pedál upneme za závit do 
svěráku, ovšem pozor - mezi 
závit pedálu a čelist svěráku 
je nutné vložit hliníkový 
plech nebo dřevěné prkénko 
(ochrání před poškozením 
závitu). Pak odstraníme 
prachovku a do těla pedálu 
naneseme opět větší množství 
vazelíny.  

8. - 9. Zde si můžeme pomoci 
injekční stříkačkou. Palcem 
přitlačíme na ložisko až 
vazelínu protlačíme skrz a 
celý postup opakujeme, než 
začne čistá vazelína prolínat 
z druhé strany. Jedná se sice 
o trochu nepohodlný postup, 
avšak účinný. Poté umístíme 
prachovku zpět.  
 
TIP 2: Při nasazení pedálu do 
kliky pomůže malá 
vychytávka. Pedál stačí 
nasadit na začátek závitu a pak místo utahování klíčem pouze přidržet osu 
(klíčem nebo rukou) a točit dozadu. Pedál se utahuje sám, stačí jej jen 
optimálně dotáhnout.  

10.-11.-12. Následuje otření 
zbytků vazelíny, před 
samotnou montáží pedálů na 
kliky zbývá ještě důkladně 
očistit závity pomocí jemného 
ocelového kartáče nebo 
starého zubního kartáčku a 
podobně (osa pedálu) a 
tenkého ostrého předmětu 
např. šídlo, jehlový pilník, 
malý hřebík (vnitřní závit v 
klice). Po namazání závitů 
zbývá už jen našroubovat pedály a s citem pevně dotáhnout.  

TIP 1: Správný směr pro povolení pedálu je častým oříškem. Existuje ale hodně 
jednoduché pravidlo. Kliku s pedálem, který chcete povolit, nastavte dopředu, 
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klíč nasadit naopak směrem dozadu a pak stačí jen klíčem povolovat směrem 
dolů. Pravidlo platí jak pro levý, tak i pro pravý pedál.  

Připravil: André Vebr 
Foto: Velo  
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Z šišatého kulaté: centrování kol 

VELO 2003/9, Domácí dílna: 20. díl 
  

Mohlo by se zdát, že v pořadí před centrováním kola by mělo být jeho 
zapletení. To však necháváme na příště záměrně, neboť centrování je časté, 
zatímco kola je třeba přeplést jednou za delší dobu. Centrování kol už patří k 
odbornějším servisním zásahům. Jde o rovnoměrné vystředění ráfku po 
obvodu ve vertikálním i horizontálním směru od osy náboje. Mělo by se stát 
součástí pravidelné údržby, respektive kontroly kola, protože výplet neustále 
pracuje a je namáhán nejen při pohlcování nerovností, ale i při ostré jízdě ze 
sedla. Tak se může stát, že výplet po čase povolí a pokud není kolo zavčas 
docentrováno, ztratí pevnost a hrozí zborcení celého výpletu a destrukce 
ráfku. Mimo centrovacího klíče v rozměru odpovídajícímu niplu nesmíme 
zapomenout na centrovací vidlici – v nouzi lze kolo centrovat ve vidlici kola 
podle brzdových špalků. 
 

Pozor: na jízdu má podstatný 
vliv tuhost výpletu, proto se 
jej zpravidla snažíme vytvořit 
co nejtvrdší. Dráty však nesmí 
být přepnuté, pak totiž 
mohou snadno praskat, ničí se 
ráfek, hrozí vytržení niple. 
Napnutí drátů se dá změřit 
tensiometrem, ten je však 
velmi drahý a setkat se s ním 
můžeme jen ve vysoce 
profesionálních dílnách. 
Doma nezbývá než spoléhat 
na vlastní cit.  

1. Pokud potřebujeme 
dotáhnout celý výplet, 
začneme postupným 
utahováním niplů, nejlépe u 
ventilku. Všechny dráty se 
musí utahovat rovnoměrně, 
například vždy o čtvrt, půl, 
jednu nebo dvě otáčky 
centrovacího klíče. Takto 
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postupujeme, dokud nedotáhneme všechny dráty. Poté zkontrolujeme, zda ráfek 
nehází do stran ani na výšku.  

2. Při centrování kola na 
výšku platí následující – v 
místech, kde ráfek hází 
směrem k náboji, dráty 
povolujeme, a v místech, kde 
hází opačným směrem, 
naopak dotahujeme. Vždy se 
ale jedná o stejnoměrné 
centrování spárovaných 
drátů. To znamená, že pokud 
povolíme nebo přitáhneme 
drát na levé straně o dvě 
otáčky, totéž provedeme i se 
sousedním drátem na straně pravé.  

3. Boční centrování je 
založeno na podobném 
principu. Na straně, kam 
chceme ráfek přitáhnout, 
dráty utahujeme, na opačné 
povolujeme.  

4. Během centrování je dobré 
několikrát kolo vyjmout z 
vidlice a „promačkat“ ho po 
celém obvodu ráfku z obou 
stran. Toto platí především u 
nově zapleteného kola. Při 
rozumné síle není potřeba mít 
strach o ráfek. Dosáhneme 
tím však dokonalého usazení 
niplů v ráfku. Prodlouží se 
životnost výpletu, který se 
nerozcentruje hned po první 
jízdě.  

5. Správně vycentrované přední kolo má výplet 
souměrný, dráty na obou stranách náboje mají 
stejný sklon. Naopak zadní kolo musí mít výplet na 
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straně volnoběžného ořechu kolmější, aby ráfek procházel středem zadní vidlice. 
Ke kontrole vystředění kola je nejvhodnějším přípravkem tzv. „léra“. Pokud není 
k dispozici, stačí kolo ve vidlici rámu otočit. Pokud bylo centrování přesné, mělo 
by zaujmout stejnou polohu uprostřed vidlice. 
 
TIP: Nově zapletené kolo by mělo být zkontrolováno a docentrováno zhruba 
po 100-200 km. Pokud se dráty samovolně povolují, pomůže barva (stačí lak 
na nehty) nebo lepidlo (chemoprén) aplikované na hlavičky niplů.  

6. Pokud nemáte speciální 
centrovací vidlici, může 
pomoci vlastní kolo. Házení 
ráfku do stran dobře odhalíte, 
pokud na brzdové páce 
přitáhnete lanko brzdy. Pak 
stačí docentrovat a znovu 
lanko povolit.  

7. K odhalení házení ráfku na 
výšku bude stejně jako v 
centrovací vidlici nutné 
sundat plášť. Pak stačí na 
nohy vzpěry, těsně nad ráfek 
připevnit například laťku 
(hřebík a podobně), a tak 
kontrolovat ráfek při 
centrování.  

Připravil: André Vebr 
Foto: Velo  
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Pletky s dráty: vyplétání kol 

VELO 2003/10, Domácí dílna: 21. díl 
  

Pokud už máme „v malíku“ centrování kol, kterému jsme se věnovali v 
minulém čísle, můžeme kolo bez obav i sami vyplést. Výplet sice může 
připomínat změť drátů, ve které se člověk nevyzná, ale ke zdárnému 
výsledku stačí zachovat jednoduchý postup. Při vyplétání se obejdeme 
prakticky bez nářadí, někdy pomůže šroubovák. Co ale budeme určitě 
potřebovat, je mimo ráfku a náboje se shodným počtem děr i správná délka 
paprsků. Tu zjistíme pomocí jednoduchého výpočtu uvedeného v tabulce. 
Kolo můžeme vyplést několika způsoby – na jedno, dvoje, troje, nebo 
dokonce čtvero křížení, nebo radiálně (bez křížení – pozor, většina výrobců 
nábojů tento výplet nedoporučuje). Nejčastěji se ale kola zaplétají pomocí 
trojího křížení. 
 

Základní vzorce:  
A (mm) - Vnitřní průměr 
B (mm) - Rozteč sousedních děr na náboji 
C (mm) - Vzdálenost protilehlých děr na jedné přírubě náboje 
L (mm) - Délka drátů  
 
L = (A:2)-B+2  
(pro nejčastější způsob trojího křížení)  
 
L=(A:2)-(C:2)+3  
(pro radiální výplet)  

Pozor: když měníte pouze náboj a pro zapletení kola použijete staré dráty, je 
důležité dráty navléknout do náboje stejným způsobem. Pokud nasadíte drát, 
který měl původně hlavičku z vnější strany náboje, ze strany vnitřní, změní se 
jeho ohyb a zvýší se riziko prasknutí.  

1. Do 1. a 6. díry na jedné 
straně náboje prostrčíme 
protisměrně (jeden hlavičkou 
„zevnitř“ příruby, druhý 
zvenčí) dva dráty, zkřížíme je 
a uchytíme pomocí niplů v 
ráfku. První zaplétaný drát 
uchytíme vedle otvoru pro 
ventilek, tím nám později 
vznikne potřebný prostor pro 
hustilku.  
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POZOR při nasazení prvního 
paprsku – otvory pro niple 
jsou vrtány střídavě vlevo a 
vpravo od osy ráfku, strana 
ráfku odpovídá vždy straně 
náboje.  
 
2. Zkřížení musí být takové, 
aby drát uchycený v náboji 
hlavičkou zvenčí příruby křížil 
druhý drát z páru zvrchu – 
paprsky se musí o sebe 
opírat, čímž se zpevní celý 
výplet.  

3. Stejným způsobem 
nasadíme do náboje další pár 
drátů, a to ob jeden otvor k 
již zapletenému páru. Tak 
postupujeme po dvou drátech 
stejným způsobem, dokud 
nezapleteme jednu stranu 
kola. Na jedné straně náboje 
nesmí zůstat žádný 
neobsazený otvor, naopak v 
ráfku pak musí zůstat všechny 
otvory pro druhou stranu výpletu. Niple uchycujeme prozatím lehce na tři, čtyři 
závity – zde si můžeme pomoci zmiňovaným šroubovákem.  

4. Obdobně zapleteme i 
druhou stranu kola. Dráty se 
musí křížit pod stejnými úhly 
jako na již zapletené straně. 
Pokud ne, bude jeden ze 
dvou křížených drátů více 
vyčnívat z ráfku a bude nutné 
dráty o jeden otvor posunout. 
 
TIP: Pokud si nebudete 
vyplétáním jisti, kontrolujte 
svůj postup podle vzoru na 
správně vypleteném kole.  
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5. 5. Dva protilehlé páry 
drátů by do přírub náboje 
měly vždy být navlečeny 
stejně – tedy tak, aby vždy 
dva protilehlé dráty shodně 
měly hlavičku vně příruby a 
druhé dva zevnitř.  
 
TIP: Jestliže měníte pouze 
ráfek (se stejným tvarem v 
průřezu, tedy stejně 
vysoký), nemusíte celé kolo 
rozplétat, stačí nový ráfek 
připevnit (např. izolepou) ke 
starému a jednotlivé dráty 
do něj přesouvat.  

6. Pokud máme takto 
zapletené kolo, postupně 
dotáhneme všechny niple po 
obvodu. Pokud byla zvolena 
správná délka drátů, měly by 
být jejich konce po dotažení 
v rovině s hlavičkami niplů. 
Nezbývá než kolo vycentrovat 
a nezapomenout na postupné 
promačkávání po obvodu. Tím 
se výplet lépe usadí (viz Velo 
9/03).  

Připravil: André Vebr 
Foto: Velo  
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Jak na duši: oprava defektu, výměna pláště 

VELO 2003/11, Domácí dílna: 22. díl 
  

Defekt je zřejmě nejčastější závadou na jízdním kole. Vzhledem k 
jednoduchosti opravy by mělo být pro každého cyklistu standardem obejít se 
bez návštěvy odborné dílny. To vše samozřejmě za předpokladu, že naše 
podsedlová brašna při pohybu dále od domovské základny v sobě skrývá 
náhradní duši, montpáky, případně sadu lepení. 
 

1. Po defektu z duše 
vypustíme zbytek vzduchu a 
odtlačíme patku pláště po 
celém obvodu od ráfku. 
Pokud je ventilek v ráfku 
zajištěn pomocí matice, 
odšroubujeme jí.  

2. Staré pravidlo hovoří o 
tom, že s demontáží bychom 
měli začít naproti ventilku. 
Zásadně používáme speciální 
montpáky, šroubovák a 
podobné náhrady jsou pro 
plášť zlem. U plášťů s 
kevlarovou patkou si většinou 
vystačíme s jednou. Tu 
vložíme mezi plášť a ráfek, 
nadzvedneme patku, 
přetáhneme ji přes hranu 
ráfku a plášť rukou shora 
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stlačíme. Tahem montpáky po celém obvodu ráfku uvolníme zbytek pláště.  

3. Protože pláště vybavené 
ocelovou patkou (někdy i v 
případě kevlarové) bývají při 
manipulaci houževnatější, 
nezbývá než použít dvě 
montpáky. Základní krok je 
stejný jako v předchozím 
bodě, pouze s tím rozdílem, 
že první montpáku uchytíte 
druhým koncem s hákem za 
drát ve výpletu. Druhou 
potom dokončíte demontáž. 
Pak už stačí jen vyjmout duši. 
 
 
TIP: Některé rychloupínáky 
lze nouzově použít jako 
montpáky. Myšlena je tím 
samotná páka, nikdy ne osa!  

4. Pokud dáme přednost 
opravě duše před její 
výměnou, neobejdeme se bez 
sady lepení. Poškozené místo 
důkladně obrousíme 
smirkovým papírem a poté 
potřeme vrstvou lepidla na 
ploše nepatrně větší než 
zvolená záplata. Po zavadnutí 
lepidla sejmeme ze záplaty 
ochrannou fólii, přiložíme na 
poškozené místo a pevně 
stiskneme. Zhruba po dvou až 
pěti minutách (záleží na druhu lepidla, je dobré vycházet z údajů v návodu) 
můžeme přistoupit k vložení duše zpět do pláště. Mějte na paměti, že lepit lze 
pouze drobné defekty. Nelze (případně jen velmi těžko a s nejistým výsledkem) 
opravovat velké průrazy.  

Tip: Defekt nemusí znamenat pouze problémy s duší, otvor se může objevit i v 
plášti. Pro nouzové dojetí může pomoci jeho vypodložení např. několikrát 
přeloženým obalem z tyčinky, igelitovým sáčkem, kusem staré duše atd. 
(fantazii se v tomto případě meze nekladou).  
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Hodnoty předepsaných tlaků: 

Doporučené i maximální tlaky pro konkrétní plášť jsou na jeho boku 
udávány v konstantách PSI, Bar nebo kPa. PSI (pound-weight per square 
inch) – tlak jedné libry na čtverečný palec, Bar – starší jednotka 
atmosférického tlaku, kPa (kiloPascal). Pokud se údaj na plášti neshoduje s 
hodnotami na stupnici vaší pumpy, pomůže jednoduchá převodní tabulka:  
 
1 Bar = 14,5 PSI nebo 100 kPa  
1 PSI = 6,89 kPa nebo 0,069 Bar  
1 kPa = 0,145 PSI nebo 0,001 Bar  
 
Příklad: označení na boku pláště upozorňuje na maximální tlak 115 PSI, ale 
ukazatel tlaku na hustilce je udán ve stupnici Bar. Tedy: 115 x 0,069 = 7,9 
Bar  

5. Před samotným vložením 
duše do pláště se hmatem 
ujistěte, že v něm není 
zaražen nějaký předmět, 
který mohl defekt způsobit a 
mohl by opravenou duši opět 
poškodit (většinou to bývají 
trny, sklo, tenký drát, ostrý 
kámen, větev nebo „jen“ 
nečistoty).  
 
TIP: Netěsnost duše mohou 
mít na svědomí také ventilky. 
Ty se rozdělují na tři typy: 
galuskový, auto a typ Dunlop. 
 
 
Galuskový – některé se skládají ze dvou kusů, zde pomůže kontrola dotažení 
samotného ventilu do těla ventilku (stačí kombinované kleště). Pokud ani to 
nepomůže, lze vyměnit vnitřek ventilku. Ten se však cenou blíží levné duši, 
proto se vyplatí uschovat vnitřky ze starých duší (pokud jsou demontovatelné).  
 
Autoventilek – kontrolovat dotažení vnitřku, nebo jej vyměnit – zde se výměna 
vždy vyplatí i finančně, vnitřky do autoventilků nejsou drahé  
 
Dunlop (používaný většinou na starších kolech) – netěsnost způsobuje 
nedostatečně dotažená převlečná matice nebo zpuchřelá pryžová hadička vně 
ventilku, kterou stačí nahradit novou.  

6. Poté duši lehce nafoukněte 
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(tak, aby držela svůj tvar), vložte ventilkem do ráfku a rovnoměrně rozložte do 
pláště. Plášť začínáme nasazovat do ráfku od ventilku – na konci si lze v případě 
většího odporu pomoci vypuštěním vzduchu z duše, případně montpákou (pozor 
na její usazení, aby nedošlo k procvaknutí pláště). Po umístění pláště do ráfku 
trochu zamáčkneme ventilek, aby plášť duši nepřiskřípl k ráfku a nevytvořila se 
boule. Dbejte na to, aby ventilek nebyl nakřivo, časem by mohlo dojít k jeho 
ustřižení (duše se posune po ráfku a ventilek se utrhne)! Po důkladném usazení 
pláště v ráfku duši nahustíme na předepsaný tlak a případně ventilek zajistíme 
matičkou.  

7. V případě výměny pláště je 
postup stejný až po vyjmutí 
duše. Patka druhé strany 
pláště jde přes ráfek snadno 
převléci, takže už není 
potřeba nářadí. Pokud měníte 
plášť s jinou šířkou než byla 
stávající, ujistěte se, že jeho 
rozměru odpovídá i duše. 
Další věcí, kterou se pro 
optimální jízdní vlastnosti 
vyplatí sledovat, je označení 
směru rotace pláště. Ta je v 
drtivé většině případů na 
boku pláště vyznačena.  

Připravil: André Vebr 
Foto: Velo  
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Článek po článku: údržba řetězu, pastorků a převodníků 

VELO 2003/12, Domácí dílna: 23. díl 
  

K často opomíjené a hlavně nesprávně prováděné činnosti při očistě kola 
patří postup údržby řetězu. Bohužel poměrně často se lze setkat s 
přemazaným ústrojím plným mastné „brusné“ směsi z oleje a prachu na 
jedné straně, nebo naopak se zrezlým a pískajícím řetězem na straně druhé. 
Snad každý ví, že řetěz patří k nejnamáhanějším a ne zrovna levným 
součástkám na kole. Zvýšenou pozorností tak můžeme výrazně zlepšit průběh 
řazení, ztišit a zlehčit chod řetězu, a především zvýšit jeho životnost. K 
tomu budeme potřebovat pračku řetězu, misku, štětec (kartáček), hadr, 
čistidlo (speciální na cyklistické řetězy) a mazivo. Moderní maziva, aby 
naplno odvedla svou práci, potřebují zachování požadovaného postupu při 
aplikaci. 
 

1. Mytí řetězu na kole  
Pokud není řetěz vybaven 
rychlospojkou a nechceme ho 
pomocí nýtovače neustále 
rozpojovat, musíme se 
spokojit s jeho očistou na 
kole. Tu velice usnadní pračka 
řetězu. Ještě před jejím 
naplněním aplikujeme trochu 
čistidla na řetěz, převodníky a 
pastorky (štětcem, 
rozprašovačem) a necháme 
několik minut působit. 
Čistidlo se tak lépe dostane 
do špatně přístupných míst a 
naruší vrstvy dlouhodobějších 
nečistot.  

2. Po naplnění čistidlem 
nasadíme pračku podle 
návodu výrobce na řetěz a 
uzavřeme. Poté pomalu 
otáčíme klikami, dokud 
nebude řetěz zbaven nečistot.  

3. Štětcem nebo kartáčkem 
důkladně očistíme převodníky 
a pastorky, poté vše důkladně 
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opláchneme vodou, nejlépe teplou. 
 
Tip: Po umytí řetězu je ideální čas zkontrolovat míru jeho opotřebení pomocí 
měrky nebo posuvného měřítka (šupléry). Viz Velo č. 5/2003.  

4. Nikdy nezapomínáme ani 
na kladky přehazovačky, na 
kterých se snadno usazuje 
směs oleje s prachem, zvláště 
pak na jejich zadní části.  

5. V případě, že nečistoty 
stále ulpívají na převodnících 
či pastorcích, použijeme k 
jejich odstranění speciální 
kartáč. Pomoci si ovšem také 
můžeme např. starým 
kartáčkem na zuby. Po umytí 
otřeme řetěz, převodníky a pastorky suchým hadrem a necháme vyschnout.  

6. Mytí řetězu po jeho 
demontáži  
Řetěz demontujeme pomocí 
rychlospojky (nebo 
roznýtováním) a vložíme do 
připravené misky s čistidlem. 
Opět je lepší chvíli počkat, 
než začne čistidlo působit. 
Poté štětcem nebo kartáčkem důkladně vyčistíme jednotlivé články řetězu (a 
také převodníky a pastorky) a opláchneme teplou vodou.  
 
Pozor: Čas od času zkontrolujte dotažení šroubů převodníků, občas mají 
tendenci povolovat se (především u nových klik). Imbusové šrouby 
dotahujeme v pořadí „křížem“, tedy vždy pokračujeme protilehlým k právě 
dotaženému. Pokud se šroub protáčí, je zapotřebí použít speciální klíč. 
Interval čištění a mazání nelze přesně určit, záleží na provozních 
podmínkách a použití maziva. Může se jednat o 50 - 200 km.  

7. Mazání  
Mazání řetězu provádíme 
zásadně po jeho důkladném 
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vyschnutí a řídíme se pravidlem, že méně je někdy více. Moderní maziva jsou 
často určena pro různé provozní podmínky. Pro silniční kola používáme spíše 
maziva do méně náročného prostředí, naopak pro kola horská jsou vhodná ta s 
označením extrém (pokud zrovna nepanuje dlouhodobé sucho). Při mazání 
aplikujeme olej především do jednotlivých čepů řetězu. K tomu dobře poslouží 
olejnička s kapátkem. Práce se sprejem sice není tak zdlouhavá, ale hrozí 
potřísnění okolních komponentů (rám, ráfek) a tedy současně olejem zbytečně 
plýtváme. Navíc se část oleje dostane tam, kde ho uvítáme spíš v menším 
množství (z vnitřních částí článků nejde přebytečné množství setřít).  

8. Po částečném zaschnutí 
maziva řetěz otřeme suchým 
a čistým hadrem. Prakticky 
každý výrobce popisuje na 
obalu správný postup, který 
se vyplatí dodržovat. 
Například u emulzí na voskové 
bázi se tento proces 
minimálně ještě jednou 
opakuje. Následuje montáž 
řetězu na kolo. 
 
Tip: Mějte na paměti, že 
neustálé roznýtovávání řetězu (pokud není vybaven rychlospojkou) výrazně 
zvyšuje riziko jeho rozpojení za jízdy a také snižuje jeho životnost.  

Připravil: André Vebr 
Foto: Velo  
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Jak si kdo sbalí: správné uložení obsahu podsedlové brašny 

VELO 2004/1, Domácí dílna: 24. díl 
  

Cyklisté mnohdy nepřisuzují správnému uložení náhradních věcí a nářadí v 
brašnách pod sedlem velkou pozornost. Ale nejde jen o lomoz, kterým o sobě 
hlavně bikeři dávají při jízdě vědět. V případě defektu pak nemusí být 
některé převážené věci použitelné, zejména duše, takže je to stejné, jako 
kdybyste je s sebou ani nevezli. I zdánlivá drobnost, jakou je sbalení 
podsedlové brašny, má v této rubrice své místo. A zvláště v období vánoc, 
vždyť podobné drobnosti bývají častými náměty na dárky. 
 

1. Typ podsedlové brašny 
volíme podle obsahu, který v 
ní budeme převážet. Je 
zbytečné mít na silničním 
kole brašnu velikosti batohu, 
ve které se zmítá pár 
drobných věcí. Pokud ale 
vyrážíme třeba na 
několikadenní výlet, větší 
brašna přijde vhod. Podstatou 
správného uložení věcí je 
dosažení kompaktnosti obsahu 
a zabránění jeho volnému 
pohybu. Žádný model není 100% nepromokavý, takže se také snažíme o 
maximální ochranu před vlhkem.  

2. Připravíme si náhradní 
duši, multiklíč, montpáky 
(pokud nejsou součástí klíče), 
sadu lepení. Pro delší jízdy 
můžeme použít duše dvě, 
popřípadě vložíme i malou 
olejničku, drobné mince, 
doklady apod.  

3. Při výběru náhradní duše se 
nabízí volba z ultralehkých 
modelů, které zaberou až o 
polovinu méně místa oproti 
standardním provedením. Duši 
používáme raději novou, 
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nelepenou a hlavně překontrolovanou.  

4. Z duše vytlačíme pokud 
možno všechen vzduch, tím 
uspoříme hodně místa. Při 
jejím balení se snažíme 
dosáhnout co nejmenšího 
tvaru. Plastovou čepičku 
nevyhazujeme, naopak, pevně 
dotáhneme, aby hrot ventilku 
neprodřel stěnu duše. Takto 
sbalenou duši je dobré ještě 
vložit do malého igelitového 
sáčku (nebo staré tenké 
ponožky) a stáhnout 
gumičkou.  

5. Lepení vložíme také do 
malého igelitového sáčku 
(nebo malé plastové krabičky, 
pokud je v brašničce více 
místa), stejně tak nářadí, 
které je náchylné ke korozi. 
Je však nutné čas od času 
pytlík i obsah nechat 
vyschnout. Pro obojí se jako 
dobré jeví umístění na bocích 
složené duše a stažení celku 
dohromady.  

6. Vše poskládáme do 
brašničky, zapneme ji a pevně 
připevníme pod sedlo. 
Výsledkem by měl být 
kompaktní tvar, kdy výbava je 
na svém místě a chráněna 
před otřesy. Pokud brašna 
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sedí přímo na ližinách sedla, bude dobré, aby navrch jejího obsahu byla uložena 
duše. To opět předejde nepříjemným zvukům. 
 
Tip: I v případě, že se vám daří jezdit bez defektů, kontrolujte obsah brašny 
raději několikrát za sezonu. Často se totiž stane, že lepidlo vyschne, dojde k 
poškození záplat a nebo náhradní duše, která je sbalená v brašně již delší 
dobu, zpuchří. Také proto se vyplatí po jízdě v dešti a v nepříznivých 
podmínkách nechat brašnu vyschnout.  

7. Kdo nerad vozí brašnu pod 
sedlem, může tuto výbavu 
vložit do staré cyklistické 
lahve s uřízlým hrdlem, které 
následně poslouží jako víko.  

Připravil: André Vebr 
Foto: Velo  

   

Magazíny Velo, Cykloturistika a Outdoor vydává společnost V-Press s.r.o.  

Copyright © 2006 V-Press  
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Jen ne bezhlavě: výměna vidlice ahead 

VELO 2004/2, Domácí dílna: 25. díl 
  

Montáž aheadové přední vidlice se na první pohled zdá naprosto 
jednoduchou záležitostí, ale opomenutí jakéhokoliv detailu může přinést 
zásadní problém při následném provozu. Víc než jindy platí pravidlo o dvojím 
měření před řezáním, protože není horší představy než nenávratně zkrácený 
krk u nové vidlice za několik tisíc. 
 

1. Rozhodně není pravidlem, že s novou 
vidlicí přijde i nové hlavové složení. Pokud 
se snažíme demontovat stávající spodní 
misku ze staré vidlice, postupujeme 
opatrně. Vidlici opřeme o pevnou podložku 
a misku poklepáváme po obvodu menšími 
údery. Jedna velká rána na stejné místo na 
životnosti nepřidá.  
 
POZOR! Při seřizování se vyhněte 
přetažení hlavového složení, protože 
hrozí neopravitelné poškození dráhy pro 
ložiska, které zhorší ovladatelnost kola.  

2. Před instalací spodní misky hlavového 
složení na novou vidlici nejprve očistíme 
dosedací plochy a namažeme je trochou 
vazelíny. Pro narážení je nejlepší použít 
narážecí trubku, poslouží ale také miska ze 
starého hlavového složení a svěrák. Ty 
rozloží tlak úderů a minimalizují riziko 
prasknutí misky. Pokud nezbude, než 
pracovat bez těchto pomůcek, je třeba 
postupovat velice opatrně a naklepávat 
misku postupně po obvodu menšími údery.  
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3. Před samotnou montáží 
musíme dobře zvážit budoucí 
délku krku vidlice – je nutné 
počítat nejen s délkou 
hlavové trubky a hlavovým 
složením, ale připočítat i 
počet potřebných 
vymezovacích podložek a 
výšku představce. U ahead 
systémů se přebytečná část 
krku vidlice odřízne, takže 
špatné měření rovná se 
nenávratný problém. Nejlepší 
radou je v tomto případě 
sestavit celý mechanizmus 
hlavy nanečisto, naměřit a vyznačit malou rysku.  

4. Poté vidlici opět 
demontujeme. Odpočítáním 
několika milimetrů pod rysku 
docílíme prostor pro budoucí 
seřizování – navíc některé 
záslepky hlavového složení 
přesně kopírují vnitřní průměr 
představce, takže zkrácení 
krku pod jeho úroveň (cca o 3 
mm) je nutné. Podle 
představce pak naznačíme 
linku po obvodu krku – tedy 
důležitá příprava pro 
optimální řez.  

5. Při řezání postupujeme 
velice opatrně, soustředíme 
se, aby řez byl rovný. Křivé 
uříznutí sice nemusí, ale 
může značit problém – může 
se zhoršit kvalita upnutí 
představce. Pozor – pokud se 
budete snažit nepřesný řez 
zarovnat, ohlídejte si 
minimální potřebnou délku 
krku. Z touhy po dokonalosti 
se může stát, že zkrátíte 
příliš.  

6. Hrany řezu začistíme 
pilníkem z vnější i vnitřní 
strany trubky. Tím se usnadní 
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montáž „ježka“ i představce a také eliminuje riziko zbytečného poranění při 
manipulaci s vidlicí.  

7. Před montáží vidlice do rámu je vhodné 
nakonzervovat její krk tenkou vrstvou 
vazelíny.  

8. Důležité je i správné umístění „ježka“ 
do vidlice. S jeho pomocí se seřizuje 
optimální chod hlavového složení. Nejlepší 
je použít speciální narážecí přípravek pro 
montáž, v domácích podmínkách si můžeme 
vystačit s obyčejným šroubem 
namontovaným do závitu v ježku, nebo s 
úzkou trubičkou. Musíme postupovat 
opatrně, naražení nakřivo znesnadní 
seřizování vůle hlavového složení i správné 
umístění záslepky.  
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9. Nezbývá než zkompletovat 
hlavové složení, doplnit 
vymezovací kroužky a nasadit 
představec. Horní seřizovací 
záslepku jemně dotáhneme a 
můžeme začít se seřizováním. 
O postupu jsme psali ve Velu 
7-8/02.  

Připravil: André Vebr 
Foto: Velo  

   

Magazíny Velo, Cykloturistika a Outdoor vydává společnost V-Press s.r.o.  

Copyright © 2006 V-Press  
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Nežádoucí vzduch: odvzdušnění hydraulických brzd 

VELO 2004/3, Domácí dílna: 26. díl 
  

Hydraulické kotoučové brzdy si na kolech našly za poměrně krátkou dobu 
stálé místo a těší se čím dál větší oblibě. K jejich hlavním přednostem patří 
zejména velká a hlavně neměnná účinnost při změnách počasí, minimální 
nároky na údržbu a v neposlední řadě nezávislost na ráfku kola. Ale proto, 
aby brzdový systém fungoval zcela bez problémů a s maximálním výkonem, 
je v první fázi bezpodmínečně nutné odvzdušnění. Tato situace může nastat 
třeba při výměně brzdové náplně nebo je u právě zakoupeného systému 
zapotřebí zkrátit hadičky. Nejedná se o nijak složitý úkon, vyžaduje však 
zvýšenou pozornost, brzdy přeci jen často rozhodují o našem bytí či nebytí. 
 

1. Bike pevně upneme (nejlépe do montážního 
stojanu) a po vyjmutí předního či zadního kola 
pomocí plochého předmětu roztáhneme destičky 
od sebe. Poté kola opět nasadíme. Pozor na jejich 
správnou montáž, musí být přesně usazeny v 
patkách vidlic. 
 
Postup při odvzdušnění se v několika případech 
liší podle typu, proto je lépe se na tento servisní 
zákrok informovat u prodejce či výrobce. V 
našem případě si představíme ten nejčastěji 
používaný způsob.  

2. Povolíme objímku brzdových pák, poté je 
natočíme do vodorovné polohy a odstraníme víčko 
expanzní nádobky. Pozor na těsnění, právě nastal 
ideální čas pro jeho ztrátu.  
 
Tip: Stejně tak je možné postupovat obráceně, 
kdy po odstranění víčka nádobky a povolení 
odvzdušňovacího šroubu protlačíme kapalinu 
pomocí injekční stříkačky a plastové hadičky 

stránka 1 z 3Tipy: domácí servis kol, Nežádoucí vzduch: odvzdušnění hydraulických brzd, VEL...

24. 3. 2007http://www.ivelo.cz/domaci-dilna/odvzdusneni-hydraulickych-brzd?tisk=1

93 z 162

http://www.ivelo.cz/domaci-dilna/odvzdusneni-hydraulickych-brzd?tisk=1


odspoda nahoru, tedy od třmene brzdy do páky. Systém je odvzdušněn, když se v 
nádobce neobjevují žádné vzduchové bublinky. Pro větší jistotu můžeme ještě 
několikrát zmáčknout páku brzdy a důkladněji tak vyseparovat z kapaliny 
vzduch. Nesmíme ovšem zapomenout na odsávání přebytečné kapaliny z 
vyrovnávací nádobky.  

3. Připravíme si brzdovou 
kapalinu nebo minerální olej, 
záleží pro jakou náplň je 
systém uzpůsoben, a 
odvzdušňovací sadu skládající 
se z hadičky a nádobky. Do té 
nalijeme brzdové medium 
tak, aby byl konec hadičky 
zcela ponořen. Druhý konec 
pak nasadíme na 
odvzdušňovací ventilek na 
třmenu.  

4. Následující úkon si přímo 
žádá více rukou, pomoci si 
však můžeme zavěšením 
nádobky na vidlici. Ta by však 
měla být pod úrovní 
brzdového třmenu.  

5. Nejprve několikrát zmáčkneme brzdovou páku, 
pak ji přidržíme zmáčknutou a povolíme 
odvzdušňovací ventilek. Hadičkou proteče část 
kapaliny s bublinkami, poté ventilek opět 
utáhneme. To vše při stále zmáčknuté brzdové 
páce! Celý postup opakujeme do té doby, než z 
hadičky vytéká jen čirá kapalina bez vzduchu. 
Současně kontrolujeme množství brzdové náplně 
ve vyrovnávací nádobce, podle potřeby ji 
doplníme. Hladina by měla dosahovat po její 
okraj.  
 
POZOR! Je bezpodmínečně nutné dodržovat 
stejné označení náplní a v žádném případě tyto 
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navzájem neředit! Například při použití brzdové kapaliny v systému určeném 
pro minerální olej hrozí rozleptání veškerých těsnění!  

6. Nádobku uzavřeme 
víčkem, opět pozor na 
těsnění – tentokrát hrozí jeho 
skřípnutí a tedy poškození. 
Zkontrolujeme dotažení 
odvzdušňovacího šroubu a 
otřeme místa potřísněná 
kapalinou.  

Připravil: André Vebr 
Foto: Velo  

   

Magazíny Velo, Cykloturistika a Outdoor vydává společnost V-Press s.r.o.  

Copyright © 2006 V-Press  
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Mechanika u mechanika: seřízení mechanických kotoučových brzd 

VELO 2004/3, Domácí dílna: 27. díl 
  

Kotoučové brzdy ovládané lankem byly zpočátku vstupní branou do světa 
diskového brždění, obec bikerská k nim měla přece jen blíže – žádné obavy z 
náplní hydrauliky, snadná servisovatelnost, nižší hmotnost i pořizovací cena, 
mnohdy slušný výkon a v neposlední řadě i kompatibilita s naprostou většinou 
brzdových pák V-čelistí. Pak to chvíli vypadalo, že budou zcela vytlačeny z 
trhu tím, jak se hydraulické sestřičky zabydlovaly, ale postupem času a 
hlavně po odstranění dětských nemocí si našly své příznivce a je jasné, že o 
ně jen tak nepřijdou.  
 

Jejich nastavení se díky lanku v mnohém podobá V-brzdám. U hydraulických 
systémů je vymezování vzdálenosti destiček od kotouče a kroku brzdové páky 
automatické, u mechaniky se musí tento úkon provádět manuálně. Destičky 
nepůsobí na kotouč rovnoměrně proti sobě jako u většiny hydraulik, ale jedna 
destička je vždy přitlačována ke kotouči a ten pak na druhou destičku pevně 
usazenou ve třmenu. Vzdálenost mezi ní a brzdovým kotoučem by tedy měla být 
co nejmenší, aby nedocházelo k jeho nadměrnému prohýbání. To může způsobit 
ztrátu brzdného účinku a také možné poškození kotouče. Správné nastavení 
mechanických brzd zvládne prakticky každý, kdo již má zkušenosti s nastavením 
V-systémů, navíc není potřeba většího dílenského vybavení. Postup nastavení se 
uplatní i při montáži nových brzd, v některých případech i při výměně brzdových 
destiček.  

1. Povolíme šrouby třmenu 
brzdy a lanka, a současně 
zkontrolujeme naopak 
dotažení adaptérů k rámu a 
vidlici.  

2. U pevně uložené brzdové destičky lze na 
zadní straně třmenu pomocí imbusového 
šroubu, nebo u některých modelů pouze 
rukou, nastavit její pozici. Tato destička by 
měla být co nejblíže třmenu brzdy, tedy co 
nejvíce zasunutá (to je důležité, neboť při 
postupném opotřebení destičky lze jejím 
posunem po šroubovici regulovat vzdálenost 
mezi ní a kotoučem). 
 
obr.: špatně 
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obr.: správně  

3. Po kontrole správného 
uložení kol v patkách a jejich 
pevného upnutí nejdříve 
nastavíme vzdálenost mezi 
kotoučem a pevnou 
destičkou. K tomu nám 
pomůže například kousek 
přeloženého papíru (ideální 
je použít vizitku). Ten 
vložíme mezi destičku a 
kotouč, třmen mírně 
přitlačíme ke kotouči a pevně 
dotáhneme k adaptéru. Pokud 
zatočíme kolem, kotouč by 
neměl (za předpokladu, že je 
rovný) o destičku škrtat.  

4. Seřizovací šrouby na 
brzdových pákách 
zašroubujeme, ale ne zcela, 
ponecháme tak 1-2 otáčky, 
stejně tak i na třmenu brzdy, 
tedy pokud je jimi vybaven. 
Tyto šrouby neslouží k 
hlavnímu nastavení brzd, ale 
pouze k drobnému doladění 
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jejich kroku. V případě, že budou vyšroubovány přespříliš, hrozí jejich vylomení 
ze závitu, a současně se zbavíte možnosti snadné regulace kroku brzdy třeba při 
jízdě nebo při delším výletě.  

5. Lanko po promazání 
bovdenu protáhneme 
třmenem a lehce utáhneme. 
Zmáčkneme brzdovou páku a 
zjistíme její krok. Pokud je 
příliš dlouhý, lanko ve třmenu 
povolíme a upravíme jeho 
délku. Postup je prakticky 
totožný se seřizováním V-
brzd.  

6. Pokud je krok brzdové 
páky vyhovující (brzda by 
neměla zabírat hned 
zpočátku, ale ani na 
samotném konci kroku), 
překontrolujeme pevné 
dotažení všech šroubů. Stejný 
krok obou pák docílíme 
pomocí seřizovacích šroubů, které je poté nutné dobře dotáhnout pojistnou 
maticí. Výsledkem této akce by měl být optimální krok brzdové páky bez škrtání 
kotouče o destičky.  

Tip: Po 100-150 ujetých 
kilometrech překontrolujte 
dotažení všech šroubů a 
pokud je to nutné, pak i 
znovu upravte krok brzdové 
páky. Tím, jak se destičky 
opotřebovávají, zvětšuje se i 
vzdálenost mezi nimi a 
brzdovým kotoučem. 
Nezapomínejte proto také na 
nastavení (přiblížení) pevné 
brzdové destičky ke kotouči 
pomocí stavěcího 
mechanizmu na zadní straně 
třmenu.  
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Připravil: André Vebr 
Foto: Velo  
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Radikální řez: zkracování řídítek, správné nastavení řadících a 
brzdových pák 

VELO 2004/5, Domácí dílna: 28. díl 
  

Správná šířka řídítek přispívá ke komfortnímu posedu, proto by se mělo i tak 
zdánlivé maličkosti věnovat více pozornosti. Zatímco u silničních kol můžeme 
vybírat řídítka v několika šířkách, u MTB kol se zpravidla setkáme s 
rozměrem jedním (od jednoho modelu), ten ale nemusí každému vyhovovat, 
například menším postavám, obzvláště pak ženám. Nezbývá pak nic jiného, 
než tento rozměr přizpůsobit postavě. Pokud jde o model z hliníkových slitin 
či titanu, jedná se o poměrně rutinní úkon, problém ovšem nastane u 
karbonu. Řídítka z tohoto materiálu bývají na koncích opatřena vlepenými 
výztuhami, které zabraňují zborcení řídítek při montáži rohů, ale vyhráno 
není ani když s touto montáží nepočítáte. Zkrácením řídítek může dojít k 
poruše struktury vláken a tím i pevnosti, proto výrobci takovéto zkrácení 
nedoporučují. 
 

1. Pokud jsou řídítka na kole, 
demontujeme z nich rohy, 
brzdové páky, řazení, gripy i 
computer a poté je vyjmeme 
z představce. Při 
odstraňování gripů si 
pomůžeme trochou vody, 
Ironu (čistidlo na okna), nebo 
technického benzínu, který 
vstříkneme pod ně. K tomu se 
hodí jak injekční stříkačka s 
jehlou, která propíchne grip, 
tak i obyčejný šroubovák.  

2. Označíme si ryskou místo 
zkrácení. Může se zdát, že 
snad není třeba zdůrazňovat 
potřebu zkrácení obou konců 
rovnoměrně (pozor i při 
měření, rozdíl mezi původní 
délkou a námi požadovanou 
je také potřeba dělit dvěma). 
Ovšem nemálo je případů, 
kdy nová řídítka končí jako 
nepoužitelná v koši kvůli 
fatální chybě.  
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3. Řídítka by při řezání měla 
být pevně upnutá, aby řez byl 
rovný. Důležité je také 
ohlídat jeho rovnoměrnost, 
aby třeba spodní strana 
nebyla kratší než horní. To 
může přinést problémy nejen 
estetické, ale například i při 
montáži rohů.  

4. Poté pilníkem strhneme 
všechny ostré hrany a otřepy, 
a to jak z vnější, tak z vnitřní 
strany. 
 
Tip: Jako po montáži 
jakéhokoliv komponentu, ani 
zde by neměla chybět 
kontrola dotažení všech 
šroubů, tedy u představce, 
rohů i objímek pák a řazení, a 
to zhruba po 100 km.  

5. Montáž probíhá v opačném 
pořadí demontáže, šrouby 
objímek prozatím 
neutahujeme napevno. Na 
gripy si opět pomůžeme 
trochou vody, Ironu či 
technického benzínu. Pozor 
na použití saponátů, důležité 
je, aby po vyschnutí tekutiny 
nedocházelo k protáčení 
gripů na řídítkách.  

6. Dalším úkonem je 
nastavení sklonu brzdových 
pák. Optimálně by při 
pohledu ze sedla měly být v 
zákrytu za řídítky. V této 
poloze je jejich úchop 
přirozený, ergonomický, 
zabraňuje nadměrnému 
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pohybu zápěstí při brždění.  

7. Řadící páčky (pokud je 
tento systém používán) by 
neměly příliš zasahovat do 
gripů a zužovat tak jejich šíři 
pro pohodlný úchop. Jejich 
poloha by opět měla 
odpovídat ergonomii pohybu 
prstů. Otočnou rukojeť je 
optimální zafixovat tak, aby 
se na středu horní strany 
řídítek nacházela prostřední 
poloha z celkového rozsahu 
(například v případě řazení 
pro přesmykač tedy poloha pro prostřední převodník).  

8. Po nastavení do optimální 
polohy pevně dotáhneme 
všechny šrouby.  

9. Správnou polohu brzdových 
pák na obloucích nejlépe 
určíme na rovné podložce (v 
případě, že jsou 
demontovány z kola), nebo 
pomocí rovného pravítka 
(krátké laťky). Konce pák by 
měly být ve stejné rovině 
jako pomyslné prodloužení 
dolní hrany oblouků. Druhým 
pravidlem správné pozice 
páky je její souběžnost s 
podélnou osou kola - páka by 
neměla být vychýlená ani 
dovnitř, ani směrem od kola.  

10. Ani nastavení řídítek při 
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montáži na kolo by nemělo být náhodné. Ideální je stav, kdy je spodní rovná část 
oblouků přibližně vodorovná, nebo ještě lépe - řídítka jsou trochu podtočená, 
jak znázorňuje obrázek. 
 
Tip: Příčinou vrzání v uchycení řídítek v představci jsou zpravidla nečistoty. 
Pomůže demontáž řídítek, důkladné vyčištění, odmaštění a poté zpětná montáž. 
Dosedací plochy však v žádném případě nemažeme!  

Připravil: André Vebr 
Foto: Velo  

   

Magazíny Velo, Cykloturistika a Outdoor vydává společnost V-Press s.r.o.  

Copyright © 2006 V-Press  
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Hlavně se nezamotat: montáž drátového cyklocomputeru 

VELO 2004/6, Domácí dílna: 29. díl 
  

Cyklocomputer se rychle zabydlel na řídítkách cyklistů, a to i díky své 
dostupnosti. Dnes má již každý možnost za pár korun sledovat údaje o 
rychlosti a ujeté vzdálenosti doplněné navíc dalšími, v některých případech i 
nepotřebnými údaji. Montáži elektronického průvodce je dobré věnovat 
trochu pozornosti, především pak vedení kabeláže, které může mít vliv 
nejen na funkčnost, ale v první řadě se jedná o stránku estetickou. Vlající 
kobercové pásky či několikrát přeložené vedení na drahém kole nevypadá 
hezky. Majitelé bezdrátových modelů jsou sice této činnosti z větší části 
ušetřeni, ale na druhou stranu je čekají častější starosti s výměnou baterií ve 
vysílači a přijímači – tento interval je proti drátovým verzím znatelně kratší, 
zpravidla už po roce užívání. 
 

1. Po zakoupení nového cyklocomputeru prostudujte návod, který bývá v 
naprosté většině případů podrobný a srozumitelný.  

2. Připevníme držák na 
řídítka pomocí objímky se 
šroubkem, v některém 
případě gumičky nebo pásku.  

TIP: Kabeláž navinutou na bovdenu je dobré na 
začátku a na konci zafixovat tenkým proužkem 
samolepící pásky. 
 
3. Naměříme si přibližnou vzdálenost od 
zamýšleného místa připevnění snímače ke korunce 
vidlice. Ten může být umístěn prakticky kdekoliv 
po celé délce vidlice. Čím níže však bude snímač 
upevněn, tím delší část kabílku bude nutno po 
vidlici vést.  
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4. Zbylou část kabeláže je nejvhodnější vést po 
bovdenu či hadičce brzdy rovnoměrným 
omotáním. Dbejte na to, aby kabeláž nebyla nikde 
překroucena a nepřekážela plášti či kluzákům 
odpružené vidlice, po čase by mohlo dojít k 
přerušení vedení.  

5. V prostoru korunky vidlice 
protáhněte kabel kolem 
brzdové čelisti, či v případě 
kotoučové brzdy ho veďte od 
hadičky (resp. bovdenu u 
mechanické verze) po můstku 
vidlice.  

6. Připevněte snímač k vidlici 
pomocí konkrétního systému 
a kabeláž vedoucí po její 
noze zajistěte tenkými 
montážními páskami, nebo 
samolepící páskou. Dobře se 
osvědčila elektrikářská 
izolační páska. Před lepením 
však nezapomeňte vidlici 
odmastit. Výhodou 
samolepících pásek je jejich 
nenápadnost, mechanické 
pásky naopak lépe a dlouho 
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drží. Nezapomeňte ani na přichycení ke korunce vidlice, kabeláž nesmí 
zasahovat do pláště, či zbytečně vyčnívat do stran (zvláště u MTB, plášť obalený 
bahnem nabírá na objemu).  

7. Připevněte magnet na 
výplet kola zhruba v místě 
uprostřed snímače. 
Vzdálenost mezi mimi by 
měla být zhruba 1-3 mm 
(podle doporučení 
konkrétního výrobce).  

8. Pokud vlastníme model vybavený kadencí, je 
nutno kabeláž vést po spodní rámové trubce, 
nejlépe po lanku. U některých modelů vybavených 
kadencí bývá snímač rychlosti umístěn také na 
zadním kole, odpadá tím vedení k přednímu kolu. 
Nezapomeňte proto také na připevnění magnetu 
na kliku (snímač + magnet se používá na levé 
straně, stejně tak i snímač rychlosti na zadním 
kole).  

9. V menu cyklocomputeru nastavte pro přesné 
informace obvod kola. Ten se dá zjistit několika 
způsoby. Asi nejjednodušší způsob je označit si 
tužkou rysku na boku pláště a současně i na rovné 
podlaze a po jedné otáčce kola ujetou vzdálenost 
změřit. Pomoci si lze i vzorcem: poloměr kola x 
6,2832  
 
TIP: Pokud dojde k přetržení kabeláže, není to 
ještě důvod ke koupi nové. S připájením drátků 
zpět k sobě si dokáže poradit i průměrně zručný 
mechanik, ovšem stačí také jen obnažit drátky, 
smotat je do sebe a důkladně odizolovat.  

Pokud někomu na nějakém milimetru a pedantské přesnosti nezáleží, může se 
spokojit s tabulkou, ve které jsou uvedeny nejpoužívanější rozměry plášťů, 
hodnoty jsou přibližné.  
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Připravil: André Vebr 
Foto: Velo  
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Hladký chod: běžná údržba odpružení 

VELO 2004/7-8, Domácí dílna: 30. díl 
  

O jednotlivých systémech odpružení bylo popsáno mnoho řádek, stejně tak i 
o jednotlivých modelech vidlic či tlumičů. Jedná se někdy více, někdy méně, 
o technicky složité komponenty, na jejichž správném chodu závisí i výsledné 
jízdní vlastnosti kola. Mylně se domnívají ti, kteří tyto komponenty považují 
za bezúdržbové, protože na kole je opravdu málo takovýchto součástek a 
odpružená vidlice či tlumič k nim rozhodně nepatří. Přinášíme několik tipů, 
jak předcházet nepříjemným závadám způsobeným zanedbanou údržbou, 
která u pružících segmentů současně znamená snižování životnosti.  
 

1. Nečistoty na kluzácích a 
kolem těsnění důkladně 
otřeme suchým a čistým 
hadrem. Očista by rozhodně 
měla proběhnout po každé 
vyjížďce či závodě ve 
zhoršených podmínkách, 
ovšem pravidelnost by měla 
platit i při provozu v suchu.  

2. Ochranné pryžové 
manžety, pokud je jimi 
vidlice vybavena, vyjmeme z 
uložení v těsnění, zevnitř 
vytřeme a necháme je přes 
noc volně na kluzácích, aby 
vyschly. Tato očista je 
vhodná především po umytí 
kola či po delší jízdě v dešti. 
Jestliže tak nečiníme, 
usazující se prach a voda 
mohou narušit hladké plochy 
kluzáků.  

3. Pro hladký chod vidlice 
mažeme kluzáky a těsnění 
silikonovým, popřípadě 
teflonovým olejem, podle 
doporučení výrobce. Jiný 
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druh raději nepoužíváme, protože hrozí narušení pryžových částí. Mazáním delší 
dobu před vyjetím (například večer) dáme oleji šanci provzlínat do těsnění, a 
také předejdeme nabalování nečistot.  

4. Jestliže pružení zajišťuje 
vzduch či vzduchová patrona, 
čas od času zkontrolujeme 
jeho tlak. Pro jeho správnou 
hodnotu se opět řídíme podle 
doporučení výrobce.  

5. Pokud je vidlice vybavena 
pružinami nebo elastomery, 
jejich údržba by měla být 
častější než jednou za 
sezonu. Občas je vyjmeme, 
vyčistíme a namažeme 
doporučenou vazelínou. Ta 
bývá pro hladký chod vidlice 
většinou řidší než vazelína do 
ložisek.  

6. Některé modely vidlic se 
promazávají pomocí maznic a 
mazací pistole. Její pořízení 
je poměrně nákladná 
záležitost, vyplatí se proto 
raději kontaktovat servis, 
který jí je vybaven.  
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7. U vidlic s tlumením pomocí 
otevřené olejové lázně (např. 
Marzocchi) se doporučuje po 
prvních 500-1000 km provést 
výměnu oleje. Dochází totiž k 
„záběhu“ nového 
komponentu a veškeré při 
něm uvolněné nečistoty či 
drobné částečky mohou 
narušit těsnění vidlice a tím 
podstatně snížit její 
životnost. Tento úkon je lepší provádět v odborné dílně.  

8. Riziko poškrábání hladkých ploch kluzáků u vidlic, které nejsou vybaveny 
pryžovými manžetami (až na výjimky se jedná o celou současnou produkci), lze v 
extrémních podmínkách snížit pomocí neoprenových návleků se suchým zipem. 
Jejich výhodou je možnost snadného odejmutí z vidlice, vyprání a následného 
vysušení.  

9. V případě zadního 
odpružení také platí výše 
uvedené, tedy především 
snaha o udržení čistoty 
plochy pracovního pístu 
tlumiče. Zde jsme ušetřeni o 
jeho rozebírání, to lze 
doporučit jen a jen servisu, 
mažeme opět část kolem jeho 
těsnění.  

10. Tlumič můžeme také 
opatřit neoprénovým 
návlekem, který eliminuje 
destrukční činnost nečistot. 
Dobré jsou také krátké 
blatníčky chránící pouze 
tlumič (např. GT takto 
vybavuje své fully v sériové 
nabídce).  
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11. Jestliže se jedná o 
vzduchový tlumič, 
kontrolujeme tlak podle 
tabulek doporučených 
výrobcem, opět aspoň jednou 
za měsíc podle četnosti 
vyjížděk. Malý tlak nejen 
zcela mění vlastnosti celého 
kola, v extrémním případě 
může být pro tlumič i ničivý.  

12. Nezapomínáme také na 
kontrolu dotažení šroubů 
všech uložení zadní stavby a 
stejně tak i na promazání 
čepů vzlínavým olejem (např. 
WD-40).  

Připravil: André Vebr 
Foto: Velo  
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Bez duše, ale ne bezhlavě: montáž a oprava defektu bezdušového 
pláště 

VELO 2004/9, Domácí dílna: 31. díl 
  

O výhodách i nevýhodách bezdušových systémů bylo napsáno poměrně 
hodně, avšak s jejich větším rozšířením se stále častěji setkáváme s dotazy 
čtenářů, jak je to v případě defektu či zda existují nějaké triky pro montáž. 
Její postup se přeci jen od klasiky liší a dodržením základních kroků jej lze 
značně usnadnit. 
 

1. Pokud montujeme nový 
plášť na již používaný ráfek, 
demontujeme ventilek, 
vyčistíme styčné plochy mezi 
ním a ráfkem, zpětně jej 
namontujeme a pevně 
dotáhneme.  

2. Při nasazování pláště na 
ráfek postupujeme 
standardním způsobem (pozor 
na směr rotace). Pokud je 
zapotřebí použití montážních 
pák, dbejte zvýšené 
pozornosti, aby nedošlo k 
poškození patky či ráfku 
(kovovým se raději vyhněte).  

Tip: pokud jsme nuceni v 
případě defektu vložit do 
pláště na dojetí duši, musíme 
také demontovat ventilek. 
Zde ale může vli- vem 
nečistot a oxidace nastat 
problém při snaze o jeho 
povolení. Kleště v podsedlové 
brašničce asi nikdo nevozí, 
ale obyčejný dřevěný kolíček 
tolik místa nezabere.  
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3. Obě patky pláště 
namažeme mýdlovou vodou 
husté konzistence, usnadní se 
tak jejich finální „zaskočení“ 
do ráfku a v neposlední řadě 
také dojde k dokonalejšímu 
utěsnění.  

4. Začneme hustit plášť, a to 
nejlépe stlačeným vzduchem 
či velkou pumpou. K 
prvotnímu nafouknutí je totiž 
třeba většího objemu 
najednou, minipumpičkou se 
to nejspíše nezdaří. Po 
dosednutí patky k ráfku 
zkontrolujeme, zda plášť je 
rovnoměrně usazen, a poté 
začneme hustit na potřebný tlak. To, že patky pevně zapadly do ráfku, poznáme 
podle jasného „lupnutí“ pláště. Při této fázi pozor na prsty! 
 
5. Roztočením kola ještě jednou zkontrolujeme správné usazení pláště.  

Tip: pro opravu drobného defektu je také možno 
použít speciální těsnící pěny prodávané ve spreji. 
Jejich nevýhodou je ale znečištění vnitřní plochy 
pláště a ráfku.  

6. Pro opravu defektu použijeme k tomu určenou 
lepící sadu. 
 
Tip: V případě defektu je vhodnější vložit do 
pláště náhradní duši a s opravou počkat až na 
doma. Někdo může zpochybnit přítomnost rezervní 
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duše v brašně při používaní bezdušového systému, ale pokud dojde uprostřed 
lesa např. k proříznutí pláště, je v tu chvíli opravdu k nezaplacení, stejně jako 
při potřebě rychlé opravy.  

7. Postup je prakticky totožný s opravou duše, jen 
s tím rozdílem, že plášť opravujeme z vnitřní 
strany. Poškozené místo obrousíme smirkovým 
papírem a namažeme tenkou vrstvou lepidla. Po 
jeho mírném zaschnutí přidáme ještě jednu vrstvu 
a až poté, kdy zavadne, přiložíme záplatu a pevně 
přitiskneme. 
 
8. V případě, že v běhounu pláště je větší otvor, 
než by záplata zvládla utěsnit, se používají 
speciální utěsňovací trny. Tento způsob vyžaduje 
určitou dávku zručnosti a vybavení. V domácích 
„bojových“ podmínkách bychom asi tento postup 
nezvládli se 100% výsledkem, proto je lépe 
navštívit pneuservis. Vyplatí se to především při 
poškození takového pláště, který ještě nejeví 
známky opotřebení.  
 
9. Pokud se jedná o defekt boku pláště, záleží na 
jeho rozsahu. Tuto část je sice možno podlepit 
záplatou, ale v případě většího poškození se 
budeme muset smířit s výměnou pláště.  
 
Tip: K dosažení lepších vlastností bezdušového 
pláště lze přispět huštěním speciálním plynem 
místo vzduchu. Jedná se o tzv. Pneumix, což je 
směs plynů na bázi dusíku, kterým disponují 
prakticky v každém pneuservisu. Nejedná se o 
žádný reklamní tahák, molekuly tohoto plynu jsou 
totiž mnohonásobně větší než u vzduchu, tudíž 
plášť lépe absorbuje nerovnosti, podstatně déle 
udrží potřebný tlak a v neposlední řadě zamezuje 
Pneumix oxidaci pryže. Cena není nikterak vysoká, 
pohybuje se okolo 20 Kč pro oba pláště.  

Připravil: André Vebr 
Foto: Velo  
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Na ořech bez louskáčku: oprava a výměna volnoběžného unašeče 
pastorků 

VELO 2004/10, Domácí dílna: 32. díl 
  

Unašeč pastorků na zadním náboji, v cyklistickém slangu ořech, nepatří 
zrovna mezi součástky, které by vyžadovaly zvýšenou péči a častý servisní 
zásah. Může se ale stát, zvláště po dlouhé jízdě v extrémních podmínkách, 
že je potřeba ho rozebrat a vyčistit. Řekne si o to většinou sám hlasitým 
chroupáním při roztočeném zadním kole, či přidíráním. Konstrukce je až na 
některé výjimky prakticky shodná pro všechny značky, k nejrozšířenějším 
produktům patří Shimano, na kterém budeme tento zákrok demonstrovat. 
 

1. Demontujeme 
rychloupínák, dále pak kazetu 
pomocí speciálního klíče a 
tzv. bičíku.  

2. Abychom mohli s ořechem 
manipulovat, je zapotřebí 
demontovat osu a ložiska. 
Odejmeme prachovku, 
tenkým plochým klíčem 
povolíme a zcela 
vyšroubujeme kónusy na levé 
straně náboje, následně 
vyjmeme osu. Postupujeme opatrně, abychom nepoztráceli nebo nepomíchali 
ložiska z levé a pravé strany náboje. Vše omyjeme (např. technickým benzínem 
nebo naftou) a otřeme do sucha.  

3. Povolíme misku ořechu, 
která současně plní funkci 
dráhy ložisek náboje. K 
tomuto je určen speciální 
klíč, ten však zpravidla není v 
domácí dílně k dispozici, jako 
náhradu lze tedy zvolit velký 
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neostrý šroubovák a kladivo. Závit je zde levý (povolujeme po směru hodinových 
ručiček).  

4. Misku zcela vyšroubujeme 
(opět pozor na promíchání 
nebo ztrátu ložisek a tenkých 
distančních podložek), ořech 
rozebereme a vše pečlivě 
omyjeme čistidlem včetně 
praporků se stahovací 
pružinkou a osušíme.  

5. Pomocí imbusového šroubu 
č. 10 uvnitř či vně náboje 
povolíme šroub, který ořech 
drží. Ten je vybaven pravým 
závitem, povolujeme jej proti 
směru hodinových ručiček. 
Není to však nutná operace, 
ořech můžeme kompletovat i 
na náboji.  

6. Ve stejném pořadí 
nasadíme distanční podložky 
na pevnou část ořechu. 
Jestliže před rozebráním 
vykazoval ořech zvětšenou 
vůli (pozor – malá být musí), 
jednu podložku odejmeme, tu 
nejtenčí.  

7. Vlastní montáž začneme 
umístěním ložisek. Ta jsou 
velmi malá, proto 
postupujeme pečlivě, aby 
byla přesně vedle sebe. Navíc 
je nelze na spodní dráze 
umístit do rotační části 
ořechu, ale na pevné tělo. 
Použijeme k tomu vazelínu 
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řidší konzistence (hustá by mohla způsobit tuhý chod ořechu). Naneseme tenkou 
vrstvu do spodní části, na kterou pak rovnoměrně rozložíme ložiska. Dráhu ve 
spodní rotační části vazelínou jen vymažeme.  

8. Stejně tak postupujeme i při umístění vrchních ložisek, vnitřní část se 
zpětným ozubením také potřeme řídkou vazelínou, či olejem.  

9. Opatrně nasadíme rotační 
část ořechu na pevnou a 
krouživým pohybem docílíme 
zapadnutí praporků mezi 
vnitřní ozubení. Přitom 
nesmíme porušit skladbu 
ložisek. Po případném prvním 
nezdaru neztrácejte 
trpělivost.  

10. Následuje našroubování vrchní misky a její dotažení. Poté celý ořech 
namontujeme zpět na náboj. Závit šroubu před tím namažeme a očistíme také 
přírubu náboje. Šroub pevně dotáhneme.  

11. Opět buď speciálním 
klíčem, nebo šroubovákem a 
kladivem pevně dotáhneme 
vrchní misku. Utahujeme 
proti směru hodinových 
ručiček. Ořech by se měl 
volně otáčet bez zadrhávání a 
měl by mít nepatrnou vůli.  

12. Pakliže je vůle stále velká, následuje opětovná demontáž misky a odebrání 
další z tenkých podložek. Nemusíme již rozebírat celý ořech, ale pomůžeme si 
například pinzetou. V opačném případě první odebranou podložku vrátíme zpět a 
misku pevně dotáhneme. Dotažení je důležité, závisí na něm následné seřízení 
chodu ložisek náboje.  

13. Před vložením ložisek 
vyplníme jejich dráhy 
vazelínou.  
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14. Instalaci osy do náboje 
předchází kontrola dotažení 
matice s kónusem na straně 
ořechu, tzv. kontra. Toho 
docílíme tak, že použijeme 
dva ploché klíče, jeden na 
kónus a druhý na matici. 
Kónus jakoby povolujeme a 
zároveň dotahujeme matici.  

15. Stejným způsobem postupujeme po montáži opačného kónusu s maticí, 
ovšem až po nastavení chodu náboje. Ten by měl být hladký a bez vůle. 
Nasadíme prachovku, namontujeme zpět kazetu a rychloupínák.  

Připravil: André Vebr 
Foto: Velo  
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Ve znamení V: seřízení ráfkových V-brzd 

VELO 2004/11, Domácí dílna: 33. díl 
  

Až do minulého čísla jste mohli v tomto seriálu sledovat postupy při 
seřizování kola či návody na drobné opravy, které je průměrně zručný 
cyklista schopen zvládnout sám. Vzhledem k tomu, že náměty byly prakticky 
vyčerpány a že jsme s předstihem dali našim čtenářům šanci zeptat se na 
řešení konkrétních problémů, budeme se v této rubrice dále věnovat jejich 
dotazům. Stejnou šanci zeptat se máte kdykoliv i vy. Své konkrétní dotazy 
můžete směřovat do redakce buď mailem na adresu dilna@vpress.cz, nebo 
poštou a na obálku uvést heslo „Dílna“. Máte-li problém, neváhejte a obraťte 
se na své Velo! Nenecháme vás na holičkách! Jednou z nejvíce kladených 
otázek byly problémy s chodem ráfkových V-brzd. K nejčastějším patří 
zanesené a nepromazané vedení lanek, staré a prodřené bovdeny, špatně 
nastavené čelisti či brzdové špalíky.  
 

1. Pro hladký chod brzd jsou 
nezbytně nutné promazané a 
nepoškozené bovdeny a lanka, 
včetně hliníkových kolínek 
vedených od čelistí. V případě 
jakéhokoliv problému s brzdou se vyplatí začít zde. K tomu není zapotřebí celý 
systém rozebírat, stačí jen konce bovdenů vyjmout z návarek, lanko otřít 
hadrem a následně promazat řidším olejem. Nezapomeneme ani na promazání 
čepů čelistí.  

2. Pokud jsou tyto nebo jen některé z těchto částí poškozené (vydřené bovdeny, 
zlomené či rozpletené lanko), vyměníme je. Jedná se o korunovou záležitost, 
bovden zakoupíme v každém cykloservisu na metráž, lanka raději volíme 
nerezová. Pokud si netroufáte na správné nastříhání bovdenu, vezměte s sebou 
do prodejny ty staré, které prodavači poslouží jako vodítko pro správnou délku. 
Po ustřižení by měly být plochy zabroušeny a otvory na koncích ještě protaženy 
tenkým trnem. Nezapomeňte také na montáž koncovek.  

3. Problémy se špatnou funkcí 
V-brzd mohou pramenit také 
ze špatné polohy špalků vůči 
ráfku. Ty se již nenastavují do 
„šípu“, jako tomu bylo u typů 
cantilever, ale rovnoběžně s 
ráfkem.  
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4. Pokud se stane, že ve 
špalíkách jsou vybroušené 
žlábky z důvodu špatného 
nastavení, celou plochu 
obrousíme smirkovým 
papírem, nebo jemným 
pilníkem, v případě vyšší 
hranky použijeme nůž a až 
poté plochu začistíme. To vše 
ovšem jen v případě, že mají 
dostatečnou tloušťku, jinak je 
vyměníme za nové.  

5. Pokud jsou špalíky ještě 
použitelné, ale čelisti jsou 
díky jejich opotřebení při 
zabrždění již příliš blízko 
sebe, zaměníme distanční 
podložky pod špalíky.  

6. Po instalaci lanka, bovdenů 
a kolínka (a promazání) 
nastavíme chod brzdových 
pák. Většina modelů je také 
vybavena stavěcím šroubkem 
pro optimální vzdálenost páky 
od řídítek, kterou přivítají 
především osoby s kratšími 
prsty.  

7. Po částečném dotažení 
šroubu na brzdové páce, který 
slouží k jemnému nastavení 
jejího kroku, nastavíme a 
dotáhneme lanko na čelisti 
tak, aby při zabrždění byla 
páka brzdy zhruba v necelé 
polovině její dráhy. Jedná se 
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ale o individuální nastavení, někomu může vyhovovat kratší, případně delší krok.  

8. Pomocí dorazových šroubů 
vystředíme polohu čelistí tak, 
aby jejich chod byl 
stejnoměrný. Pokud šroub 
utáhneme, čelist se dostane 
dále od ráfku a naopak.  

9. Pakliže je některý zcela 
zašroubován a čelisti přesto 
nejsou vystředěny (a jste si 
jisti dobře vycentrovaným a 
nasazeným kolem), stavěcí 
šroub vyšroubujeme zpět do 
poloviny délky závitu, pružinu 
vyhákneme z úchytu a mírným 
tlakem směrem dolů ji 
„posílíme“. Poté ji vrátíme 
zpět a šroubem doladíme 
nastavení.  

10. Pomocí šroubů na pákách 
docílíme stejného nastavení 
chodu pák, zkontrolujeme 
pevné dotažení všech šroubků 
a případný dlouhý konec lanka 
zkrátíme pomocí štípacích 
kleští a opatříme jej 
koncovkou zabraňující 
roztřepení lanka.  

Tip: Správné nastavení 
čelistí záleží také na 
přesném vycentrování kol, 
hlavně na jejich vystředění v 
rámu a vidlici. Proto ještě 
před samotným seřizováním 
brzd zkontrolujte jejich 
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vycentrování.  

Připravil: André Vebr 
Foto: Velo  

   

Magazíny Velo, Cykloturistika a Outdoor vydává společnost V-Press s.r.o.  

Copyright © 2006 V-Press  
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Ustálený posed: odstranění problémů s karbonovou sedlovkou 

VELO 2004/12, Domácí dílna: 34. díl 
  

Kvalitní karbonová sedlovka dokáže v některých případech výrazně zvýšit 
jízdní komfort díky vhodně poskládaným uhlíkovým vláknům i jejich vrstvení, 
případně tvarování komponentu. To vše dodává sedlovce pružnost, o jaké se 
může běžným hliníkovým produktům většinou jen zdát. Volit by se ovšem 
měla s citem, s ohledem na její délku v porovnání s hmotností jezdce. 
Jestliže u již zmíněných hliníkových je zapotřebí kontaktní plochy s rámovou 
trubkou mazat, aby nedocházelo k vzájemnému „srůstu“, tak u karbonových 
sedlovek je tomu přesně naopak. Při namazání totiž může taková sedlovka i 
přes silně dotaženou objímku při jízdě zajíždět, čímž se nejen zcela rozhodí 
pracně nastavený posed, ale může také dojít k poškození tohoto 
komponentu. Jedná se sice většinou o kosmetickou vadu, ovšem při 
současných cenách těchto produktů je to přinejmenším škoda. Kompozitové 
sedlovky jsou ale často problematické, i po důkladném odmaštění nedrží na 
místě, zajíždějí do rámu. Přinášíme proto několik praktických tipů, jak tomu 
zabránit. 
 

1. Styčné plochy sedlovky i 
sedlové trubky důkladně 
vyčistíme a odmastíme, pro 
montáž nepoužíváme žádné 
mazivo.  

2. Pokud ani to nepomáhá, 
plochu sedlovky lehce 
zdrsníme jemným smirkovým 
papírem. Myšlena je 
samozřejmě pouze ta část, 
která je skryta v rámu.  

3. V případě, že sedlovka má 
tendenci stále zajíždět, 
můžeme plochy potřít 
speciálním zajišťovacím 
přípravkem (Bison, Loctite, 
popř. i Chemopren). Tyto 
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produkty jsou praktické, protože jejich aplikace neznemožní budoucí demontáž.  

4. Další krok si již vyžádají 
možné výrobní nepřesnosti 
(nepatrně jiný průměr 
sedlovky nebo rámu oproti 
uvedenému rozměru). Tuto 
chybu pomůže napravit 
například vložení tenkého 
hliníkového plíšku. Jeho 
osvědčeným zdrojem jsou 
plechovky od nápojů.  

5. Nejdříve odstřihneme širší 

pásek plechu a zcela vyjmeme podsedlový šroub či upínák. Pásek pak vložíme do 
sedlové trubky a nasadíme sedlovku. Pokud to nepůjde, pásek zúžíme. Sedlovka 
musí jít do rámu ztuha, ne zcela volně.  

6. Vyčnívající část pásku 
opatrně odřízneme tenkým 
ostrým nožem.  

7. Nakonec utáhneme 
podsedlový šroub či objímku. 
Ještě předtím je dobré 
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vyčistit a namazat závit šroubu. Při dotahování pamatujeme na cit, použití hrubé 
síly může způsobit porušení karbonového vlákna, a tím i pevnosti sedlovky.  

Připravil: André Vebr 
Foto: Velo  

   

Magazíny Velo, Cykloturistika a Outdoor vydává společnost V-Press s.r.o.  
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Středová záležitost: montáž středového složení a klik Shimano 
Hollowtech II 

VELO 2005/1, Domácí dílna: 35. díl 
  

Konstrukce klik, jejich spojení se středovým složením i ono samotné prošly v 
poslední době znatelnými technologickými změnami. Dlouhou dobu 
používaný čtyřhran nahradila různě drážkovaná osa (ISIS, Octalink) a v 
neposlední řadě přišlo Shimano s novou technologií Hollowtech II, která 
úspěšně prosakuje s drobnými obměnami i na produkty jiných značek (byť 
bylo toto konstrukční řešení možné vypozorovat již předtím, než jej s velkou 
pompou zařadilo Shimano do svého programu). Toto narušení vývojové 
stagnace, kdy již osa nepatří ke středovému složení, ale je pevnou součástí 
klik, s sebou kromě větší tuhosti a nižší hmotnosti také přináší odlišný postup 
při montáži a údržbě, při nichž se samozřejmě neobejdeme bez speciálního 
nářadí. 
 

1. Do čistých a 
namazaných závitů v 
rámu namontujeme 
pravou misku s ložiskem 
(má levý závit, 
dotahujeme ji tedy 
proti směru hodinových 
ručiček). Pro dosažení 
správné řetězové linie 
použijeme speciální 
podložky, které by 
měly být u klik 
přiloženy. Posléze 
našroubujeme levou 
misku (pravý závit) 
současně s vnitřní 
plastovou prachovkou. 
Pro pevné dotažení 
použijeme speciální 
klíč.  
 
Pozor: Klíč by měl být 
součástí originálního 
balení klik, případně 
přiložen k novému 
kolu, na němž je tento 
model namontován. 
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Při samostatné koupi 
jde o poměrně velkou 
investici (zhruba 500 
Kč). 

2. Do takto 
našroubovaných misek 
vložíme pravou kliku s 
integrovanou osou a 
jemným poklepáním 
(rukou či dřevěnou 
paličkou) ji umístíme 
do správné polohy. 

3. Abychom předešli vyluzování nepříjemných 
zvuků, drážky jak v klice, tak i na ose důkladně 
vyčistíme a jemně namažeme vazelínou. 

4. Našroubujeme krytku a za pomoci speciálního 
utahovacího klíče ji rukou dotáhneme. 
Nepoužíváme žádné jiné nářadí. 

5. Na osu nasuneme 
levou kliku, 
samozřejmě do správné 
polohy vůči pravé klice, 
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Připravil: André Vebr 
Foto: Velo  

   

Magazíny Velo, Cykloturistika a Outdoor vydává společnost V-Press s.r.o.  

Copyright © 2006 V-Press  

drážka na ose ostatně 
ani nedovoluje jiný 
způsob. Opět 
poklepeme pro lepší 
usazení (i zde stačí jen 
rukou, případně lehce 
dřevěnou či pryžovou 
paličkou), současně 
však přidržujeme 
pravou kliku, aby se 
nemohla vysunout z 
ložisek. 

Tip: Lehké poklepání na kliky je praktické, snáze se usadí do správné 
pozice a při dotahování není potřeba tolik síly. Jen pozor na poškození 
povrchu. 

6. Imbusovým klíčem 
dotáhneme šrouby na 
levé klice, dotažení by 
mělo být stejnoměrné. 
Pozor, šetřete silou, 
výrobce doporučuje 
maximálně 10-15 Nm, 
aby nedošlo ke stržení 
závitu a tím 
znehodnocení celé 
kliky. Je také dobré 
utahovat šrouby 
střídavě, ne jeden 
zcela a pak teprve 
druhý. 
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Operace „Páka“: montáž „G“ pružinek do řadící páky Campagnolo 
Ergopower  

VELO 2005/2, Domácí dílna: 36. díl 
  

Tzv. „G“ pružinky jsou u řadících pák Campagnolo snad jediným zdrojem 
možné poruchy, nebo lépe řečeno snížené funkčnosti, pokud nepočítáme 
závady vzniklé pádem. Problémem je jejich únava – dochází ke snížení napětí 
pružinky zabezpečující stabilní zapadnutí ráčny do polohy. Prvním příznakem 
blížící se potřeby výměny je krok páky bez ostrého zapadnutí do polohy při 
změně převodu, nebo dokonce samovolné zařazení na menší pastorek při 
jízdě na nerovném povrchu (u převodníku změna mezipolohy). Výměna 
těchto pružinek patří k náročnějším operacím, přesto není problém 
zvládnout ji doma. 
 

1. Tyto dvě malé pružinky 
mají na starosti většinu práce 
v řadících pákách 
Campagnolo. Při nákupu je 
třeba vědět, do které z pák 
jsou určeny, provedení pro 
pravou a levou se liší.  

2. Pružinky nejprve nasadíme 
do korunky, do níž dáme 
trochu vazelíny pro lepší 
manipulaci a snížení rizika 
ztráty pružinky při montáži. 
Výstupky na korunce zajišťují 
její stabilní držení v páce. U 
starších modelů byly výstupky 
silnější a naopak chyběl 
nálitek pro uchycení pomocné 
pružiny na protilehlé straně. 
Pozor tedy opět na správný 
výběr náhradních dílů.  

3. Korunka je nasazena v 
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páce. Díky nálitku a výstupkům je prakticky nemožné ji nasadit nesprávně.  

4. Na pravé páce pro řazení 
převodů na kazetě je navíc 
krycí podložka snižující tření 
mezi korunkou a ráčnou.  

5. Novější modely ráčen mají 
oproti starším ve spodní části 
vybrání pro kovovou kluznou 
podložku. Nezapomeňte na 
její vložení mezi ráčnu a 
ložisko (u levnějších modelů 
kluzné) v páce.  

6. Dalším krokem je nasazení 
ráčny do páky na průchozí 
čep. Při této operaci je dobré 
pomoci si z přední části páky 
imbusovým klíčem pro snazší 
nalezení polohy.  

7. Po nasazení ráčny jejím 
vnitřkem protáhneme delší 
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konec pružinky pro odřazovací páčku a nasadíme ho do příslušného otvoru v těle 
páky.  

8. Druhý konec pružinky se 
poté nasadí do otvoru v 
odřazovací páčce. Pro usazení 
do správné polohy je třeba 
vyvinout více síly.  
 
Pozor: Některé starší 
modely pák neměly pravý 
závit na utahovacím šroubu.  

9. Po usazení těla odřazovací 
páčky nasadíme hliníkový 
čep, který má na obou 
koncích osazení – na spodním 
kopíruje profil usazení ráčny, 
na horním je příruba (opět 
nezapomenout na třecí 
podložku) a zářezy do kříže.  

10. Očko na vnějším konci 
pomocné pružiny nasadíme na 
nálitek korunky, vnitřní konec 
do jednoho z užších zářezů na 
čepu a otočením proti směru 
hodinových ručiček zajistíme 
napnutí pružiny. Poté čep 
stlačením zajistíme proti 
zpětnému protočení.  

11. Na pružinu nasadíme 
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kovovou krycí podložku, jež má dva vnitřní výstupky zapadající do širších zářezů 
na čepu. Poté následuje jistící šroubek a utažení celé sestavy.  

12. Zbývá nasadit plastovou 
krytku a objímku na řídítka. U 
té ale pozor na směr šipky, 
vždy by měla směřovat 
nahoru. Při otočení objímky 
může dojít k jejímu 
poškození a nekvalitnímu 
přitažení páky na řídítkách.  
 
Tip: Pro demontáž funguje 
spolehlivě obrácený postup, 
při první opravě je dobré 
součástky klást vedle sebe 
podle jednotlivých operací, 
vyhnete se tak přemýšlení o 
tom, jak po sobě následují.  

Připravil: André Vebr 
Foto: Velo  

   

Magazíny Velo, Cykloturistika a Outdoor vydává společnost V-Press s.r.o.  
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Čistota rovná se lepší funkce: vyčištění pružin ramene 
přehazovačky 

VELO 2005/3, Domácí dílna: 37. díl 
  

Běžná údržba přehazovačky by měla probíhat v krátkých a pravidelných 
intervalech, jednou za delší období je ale dobrý i větší zásah. Pokud se vám 
zdá, že přehazovačka pomalu reaguje na napínání řetězu při přehození na 
menší převodník a stále častěji při jízdě po nerovnostech zůstává povolený 
řetěz, mohou být na vině nečistoty v prostorách pro vratné pružiny. Tam se 
mohou při časté jízdě v blátě dostat i přes prachovky. 
 

1. Ke zpětným pružinám se 
lépe dostaneme po rozebrání 
ramene přehazovačky a 
vyjmutí kladek. Závlačka na 
krytce vratné pružiny je v 
jejím osazení zajištěna proti 
samovolnému vypadnutí, pro 
vyjmutí je potřeba ji 
pootočit. 
 

Tip: Pro seřizování přehazovačky při použití staršího řetězu a kazety je 
dobré povolit horní napínací šroub na krycí podložce. Kladky přehazovačky 
se dostanou více pod kazetu a řetěz nabíhá na větší počet zubů. Prodlouží se 
tak životnost kazety.  

2. Pozor je nutné dát na 
protočení krytky, po vytažení 
závlačky ji stačí shora 
přidržet palcem a poté 
opatrně uvolnit.  

3. Nejčastěji bývá zanesený 
prostor okolo prachovek, ale i 
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kluzná plocha mezi tělem přehazovačky a čepem.  

4. Pokud jsou nečistoty 
zatvrdlé, k jejich odstranění 
pomůže ostrý předmět 
(nejlépe hrana malého 
šroubováku). Opatrnost je 
však na místě, aby čep kvůli 
možným rýhám po opětovném 
sestavení kompletu 
nezadrhával.  

5. Při zpětném vkládání 
pružiny po důkladné očistě 
dbejte na to, aby její konec 
dobře zapadl do otvoru uvnitř 
přehazovačky. Pokud je 
usazen špatně, hrozí 
protočení pružiny.  

6. Kluzné plochy je dobré 
promazat jak pro hladký 
chod, tak pro eliminaci 
průniku nečistot a vody. 
Totéž platí o čepu, který je 
nejvíce namáhanou 
součástkou horní části 
přehazovačky. 
 
Pozor: Horní pružina může mít na jednom konci zúžený průměr, při jejím 
otočení nedojde ke správnému zapadnutí do otvorů.  

7. Finální krok vyžaduje 
nasazení krycí podložky na 
konec pružiny, usazení 
podložky za dorazový 
výstupek (po jejím pootočení 
proti směru hodinových 
ručiček) a zajištění 
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závlačkou.  

8. Druhým místem možného 
problému je spodní pružina 
napínající rameno 
přehazovačky. Její demontáž 
začíná povolením a 
odstraněním dorazového 
šroubku z ramínka. Poté 
ramínko otočte, pružina 
ztratí předpětí.  

9. Následuje povolení čepu 
imbusovým klíčem a sundání 
ramínka. Pak můžeme vše 
důkladně vyčistit.  

10. Při opětovné montáži je 
možné spodní pružinu umístit 
do jednoho ze dvou otvorů. 
Tyto dvě polohy jsou určeny 
pro případ únavy pružiny a 
možného zvýšení jejího 
předpětí. U starších 
přehazovaček je proto lepší 
rovnou vybrat silnější 
napnutí. Po sestavení stačí 
unašeč natáhnout do původní 
polohy a zajistit dorazovým 
šroubkem.  

Připravil: André Vebr 
Foto: Velo  
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Italská operace: údržba zadního náboje Campagnolo 

VELO 2005/4, Domácí dílna: 38. díl 
  

V souvislosti se starými modely nábojů Campagnolo bez volnoběžného ořechu 
se mluvilo o tom, že nevyžadují údržbu. Současnost je ale trochu odlišná, 
složitější konstrukce s vícero součástkami čas od času nějaké to vyčištění a 
promazání potřebuje. Některé modely jsou sice vybaveny maznicí, kterou lze 
využít, ovšem při dlouhých servisních intervalech se do nábojů dostávají 
nečistoty, případně i s vodou. Proto je lepší náboj pravidelně rozebírat, čistit 
a mazat. Následující postup je určen pro modely od sady Centaur směrem 
výše, u ostatních se konstrukce liší ložisky a použitými materiály. 
 

1. Po demontáži kazety 
povolíme zajišťovací 
imbusový šroub přítlačné 
matice a za pomocí dvou 
imbusů (6 mm) zasunutých do 
osy náboje vyšroubujeme její 
zakončení.  

2. Poté vytáhneme osu z 
náboje. Pro uvolnění 
rozpěrné vložky s kónusem 
poklepeme osu lehce 
paličkou.  
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3. Praporky (jsou celkem tři) 
se stahovací pružinkou 
sundáme z těla ořechu a 
vyjmeme věnečky s ložisky z 
náboje. Před tím však 
opatrně pomocí špičatého 
předmětu odstraníme 
prachovky.  

4. Ořech z osy demontujeme 
pomocí imbusu a stranového 
klíče č. 17. Pozor, závit 
matice je levý, povolujeme 
tedy po směru hodinových 
ručiček (na matici by také 
měla být vyznačena šipka s 
nápisem „open“). Pro snazší 
manipulaci je lepší osu lehce 
upnout do svěráku s čelistmi 
chráněnými tak, aby nepoškodily závit (např. hliníkový plech apod.).  

5. Až potud se jedná o velmi 
snadný zákrok, obtížnější je 
demontáž ložiska z ořechu. 
Vnější uvolníme z uložení 
pomocí tenké kulatiny a 
vyjmeme distanční trubičku. 
Takto se dostaneme k ložisku 
vnějšímu, u kterého není 
demontáž nutná, proto 
ložisko jen řádně umyjeme.  

6. Z ložiska odstraníme prachovku a vše pečlivě omyjeme např. v naftě či 
technickém benzínu a osušíme.  

7. Při zpětném sestavování používáme kvalitní 
vazelínu, praporky a jejich ozubený pracovní 
prostor ale mažeme pouze lehce, aby nedocházelo 
k jejich přilepování. To by mohlo narušit správnou 
funkci ořechu, proto je vhodnější použít hustší 
olej. 
 
TIP: Strojní ložiska naplníme vazelínou, 
zakryjeme prachovkami a posléze umístíme do 
těla ořechu. Proti případnému protáčení 
můžeme ložisko po obvodu potřít fixačním 
lepidlem (např. Loctite), aby nedocházelo k 
jeho protáčení.  
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8. Věnečky po promazání 
umístíme do drah nábojů a 
opatrně, aby nedošlo k jejich 
poškození, přidáme 
prachovky. Ty musí 
zapadnout do osazení vně 
náboje. Poté nasadíme osu, 
kónus a našroubujeme matici. 
Tak lépe vymezíme vůli v 
ložiskách, než kdybychom 
toto prováděli i s nasazeným ořechem. Po vymezení vůle zafixujeme matici 
imbusovým šroubem a namontujeme zakončení osy.  

9. Pro montáž ořechu je 
vhodné použít speciální 
stahovací drát praporků. I 
tady lze ale improvizovat – 
postačí obyčejný tenký 
provázek. Při troše zručnosti 
je ale možné se obejít i bez 
těchto pomůcek. Ořech se 
musí volně otáčet bez 
náznaku přidírání.  

10. Našroubujeme přítlačnou matici a pevně ji dotáhneme.  

Připravil: André Vebr 
Foto: Velo  
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Pohyb nežádoucí: jak na protáčející se gripy a shrnující se silniční 
omotávku 

VELO 2005/5, Domácí dílna: 39. díl 
  

Jednou z nepříjemných věcí, které vás na kole mohou potkat, jsou 
protáčející se gripy. Jízda s nimi je nejen nepohodlná, ale hlavně 
nebezpečná, neboť výrazně snižují pevný a jistý kontakt s řídítky. Špatné 
usazení gripu může způsobit vlhko spolu s nečistotami, mastnota či 
materiálová „únava“ daná dlouhodobým používáním. Existuje sice několik 
způsobů, jak tento nešvar odstranit, je ale nutno mít na paměti, že i taková 
součástka jako gripy má svou životnost a nelze jí donekonečna „udržovat při 
životě“. K životnosti nepřispívá ani častá demontáž a montáž. Pokud tedy ani 
níže uvedené rady nepomohou zamezit protáčení, je pravděpodobně nejvyšší 
čas gripy vyměnit. Obdobná situace může potkat silničáře - omotávka se v 
horní části řídítek začne shrnovat směrem k pákám. 
 

1. Gripy demontujeme z 
řídítek. Postup usnadní 
dlouhý tenký předmět (např. 
šroubovák), který opatrně 
vsuneme pod gripy a do 
prostoru mezi nimi a řídítky 
nalijeme (případně 
vstříkneme injekční 
stříkačkou) trochu tekutiny 
(voda, čistič oken, mýdlová 
voda, technický benzín). 
Pokud máte spolu s injekční 
stříkačkou k dispozici i jehlu, 
stačí grip propíchnout a 
vstříknout pod něj tekutinu.  

2. Prvním krokem ke 
spolehlivému usazení gripů je 
důkladné odmaštění jejich 
vnitřní plochy a řídítek. 
Osvědčeným prostředkem je 
technický benzín či perchlór 
(běžně k dostání v 
drogeriích).  
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3. Perchlór či benzín můžeme 
použít i pro montáž gripů (pro 
jejich snadné nasazení na 
řídítka je třeba si ve většině 
případů pomoci tekutinou). 
Tyto látky pryž lehce 
naleptají, po jejich vyschnutí 
se měkký materiál lépe spojí 
s řídítky. Tato varianta nijak 
nebrání případné další 
demontáži gripů. Pokud pro montáž použijeme mýdlovou vodu, gripy sice mohou 
nějakou dobu spolehlivě držet, ovšem při delší jízdě v mokrém prostředí se 
mohou začít znovu protáčet.  

4. Jestliže ani jedna ze 
zmíněných látek nepřinesla 
očekávaný výsledek, můžeme 
pro montáž použít 
agresivnější prvky. Mezi 
osvědčené patří lak na vlasy, 
o stupínek výše v žebříčku 
odolnosti spoje je lepidlo na 
pryž (např. Chemopren). Před jejich aplikací je dobré povrch řídítek lehce 
zdrsnit jemným smirkovým plátnem. Tato varianta je již náročnější na případnou 
budoucí demontáž, při které je nutno gripy nahřát (fénem či horkovzdušnou 
pistolí).  

5. Použití sekundového 
lepidla je již spíše aktem 
zoufalství z neustále se 
protáčejícího gripu a také 
posledním tažením pro tento 
doplněk. Sekundové lepidlo 
sice zcela znemožní pohyb 
gripů, avšak demontáž bude s 
největší pravděpodobností 
znamenat jejich destrukci.  

6. Pokud ani jeden z 
uvedených způsobů závadu 
neodstraní, nezbývá než 
zvolit nové gripy. Dobrým 
řešením mohou být modely se 
stahovacími objímkami na 
koncích, oblíbené především 
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u FR jezdců. Jejich montáž je zcela nenáročná.  

7. Shrnutí omotávky silničních 
řídítek má na svědomí únava 
materiálu a lepidla. Pokud 
toto není impulzem pro 
výměnu, postačí, když 
shrnutou vrchní část 
odmotáme od konce (správně 
by měl být u představce) a 
znovu správně namotáme. 
Proti dalšímu shrnování 
omotávku zajistíme buď 
lepidlem (např. Chemoprén), 

nebo lépe oboustrannou lepící páskou. Ta řídítka neznečistí jako lepidlo. Konce 
omotávky pevně zafixujeme pružnou lepící páskou (např. elektrikářskou). I v 
tomto případě ale platí, že starou a poškozenou omotávku raději nahradíme za 
novou – dlouhodobější používání znamená mimo jiné snížení elasticity, omotávka 
je tvarově hůře přizpůsobivá.  

POZOR! Při montáži gripů s možností utažení na karbonová řídítka je na místě 
obezřetnost – některé gripy se fixují pomocí malého šroubku, který tlačí 
přímo na plochu řídítek. Může proto snadno dojít k poškození struktury 
kompozitu (stejně tak i v případě objímky).  

Připravil: André Vebr 
Foto: Velo  
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Třecí segmenty: výměna a údržba brzdových destiček 

VELO 2005/6, Domácí dílna: 40. díl 
  

Kotoučové brzdy, ať již mechanické či hydraulické, začínají ovládat horská 
kola, o jejich kladech i záporech bylo již napsáno mnohé. K jejich velkým 
přednostem patří vedle například téměř neměnné účinnosti v různých 
podmínkách také nižší nároky na údržbu, což platí u hydraulických 
dvojnásob. Nic ale není věčné a zcela bezúdržbové. Brzdové destičky je 
nutno čas od času prohlédnout, vyčistit, popřípadě vyměnit. Systém jejich 
uchycení k pístkům se různí, avšak postup při údržbě je prakticky stejný. 
 

1. Prvním samozřejmým 
krokem je demontáž kola z 
vidlice. Poté vyjmeme 
destičky z třmene. Ty jsou v 
něm uchyceny pomocí buď 
tenkých pružinek (Hayes), 
nebo osiček či závlaček 
(Shimano, Hope ...). Doplňuje je navíc rozpěrná pružina vložená mezi 
destičkami.  

2. Pokud nebudeme destičky 
měnit za nové, očistíme je 
pomocí smirkového papíru, a 
to z obou stran – jak na 
„pracovní“, tak i na opačné. 
Zde, v místě v kontaktu s 
pístky, dochází ke korozi a 
usazování nečistot. U 
destiček uchycených pomocí 
pružinek si počínáme 
opatrně, aby nedošlo k 
poškození pružinek.  

3. Hadrem otřeme také 
prostor okolo pístků.  
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4. Pokud kolo déle stálo, 
můžeme kotouč lehce 
obrousit velmi jemným 
smirkovým papírem a zbavit 
jej tak oxidace.  

5. U hydraulického systému 
od sebe před zpětným 
nasazením destiček 
roztáhneme pístky (či jediný 
pohyblivý pístek od protější 
části třmene) pomocí tenkého 
plochého předmětu (vhodný 
je například kónusový klíč) 
tak, aby se zcela zasunuly. 
Jestliže před naším servisním 
zásahem docházelo ke 
špatnému oddalování destiček 
při brždění, posílíme rozpěrnou pružinku – stačí ji lehce roztáhnout pomocí 
tenkých kleští. Poté vložíme destičky zpět do třmenu, ujistíme se o jejich 
správném usazení a podle konstrukce konkrétní brzdy zajistíme. Nasadíme kolo, 
které musí přesně zapadnout do patek.  

6. Několikerým stisknutím brzdové páky nastavíme správnou vzdálenost destiček 
od kotouče. Po otočení kolem by nemělo docházet k jejich vzájemnému 
kontaktu. Pokud se tak děje, je třeba znovu nastavit třmen (s protiběžnými 
pístky), nebo také vzdálenost pevné destičky (jednopístkový systém).  

7. U mechanických brzd je po namontování nových 
destiček zapotřebí nastavit krok páky, a to buď 
stavěcím šroubem, či přenastavením lanka na 
třmenu (viz. Velo 4/2004), stejně tak i 
zkontrolovat vzdálenost pevně usazené destičky 
od kotouče. Opět by po protočení kola nemělo 
docházet ke škrtání.  
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8. Pro lehký chod 
mechanických brzd 
nezapomeneme také namazat 
vedení lanka.  

Tip: Jestliže došlo nějakým způsobem k zamaštění destiček či kotouče, lze 
použít buď silný odmašťovač (např. Perchlór, volně k dostání v drogeriích) či 
speciální přípravek ve spreji, který je také běžně v prodeji. Trochu méně 
estetický, ale zato účinný způsob je jízda v silně rozbahněném terénu – nečistoty 
mastnou vrstvu z destiček a kotouče během jízdy obrousí.  

Připravil: André Vebr 
Foto: Velo  
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Tanec mezi ozubením: seřízení přehazovačky 

VELO 2005/7-8, Domácí dílna: 41. díl 
  

V některých dílech tohoto seriálu se budeme na podnět čtenářů vracet k již 
probíraným postupům při opravě a údržbě jednotlivých komponentů, 
podíváme se na ně podrobněji či je doplníme o další tipy. Mnoho dotazů bylo 
směřováno k přehazovačce, přesněji k jejímu seřízení. Vzhledem k tomu, že 
v současnosti existují dva typy přehazovaček (se standardní a s inverzní 
pružinou – tedy s opačným tahem), v následujícím textu budou označovány 
jako SP, respektive IP. Seřízení tohoto komponentu patří k nenáročným a měl 
by jej zvládnout prakticky každý. Z nářadí budeme potřebovat imbusový či 
stranový klíč (dle typu přehazovačky), malý šroubovák a montážní stojan. 
Stačí i malý stojánek – důležité je, abychom měli zadní kolo ve vzduchu a 
mohli jím volně otáčet. 
 

1. Seřízení by mělo vždy předcházet vyčištění a promazání pohyblivých ústrojí, 
lanka a bovdeny nevyjímaje.  

2. K zajištění spolehlivého chodu přehazovačky je 
zapotřebí správné nastavení horního a dolního 
dorazu, které se provádí pomocí dvou malých 
šroubů na jejím těle. Toto nastavení zabraňuje 
řetězu nabíhat mimo největší či nejmenší 
pastorky. První doraz (spodní, respektive horní u 
inverzní přehazovačky) je nejlepší nastavovat bez 
zapojeného lanka, druhý až s ním. Šroubek s 
označením H patří dorazu nejmenšího pastorku, L 
největšího.  

3. Stavěcí šrouby na řadících 
páčkách a přehazovačce by 
neměly být vytočeny po celé 
délce závitu, to by mohlo 
bránit jemnému doladění 
řazení či v horším případě 
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zapříčinit jejich vylomení. Šrouby proto zcela dotáhneme a poté povolíme 
zhruba o dvě až tři otáčky.  

4. Řazení nastavíme do 
polohy pro nejmenší (SP), 
respektive největší pastorek 
(IP) a zapojíme lanko.  

5. Po přeřazení do opačné krajní polohy následuje 
nastavení druhého dorazu, zatím jen přibližné.  
 
Tip: Modely přehazovaček Sram nejsou vybaveny 
seřizovacím šroubem, přesné nastavení se proto 
provádí u řazení.  

Tip: Lanko se po několika 
kilometrech usadí, proto bývá 
nutné ještě jedno seřízení. 
Lze si ale pomoci i natažením 
lanka – za lanko tahejte přes 
hadr, aby nedošlo k jeho 
ohnutí, poté ještě jednou 
překontrolujte nastavení.  

6. Pomocí stavěcího šroubu bovdenu na přehazovačce doladíme její správný 
chod. Přeřadíme o jeden převod a otáčením seřizovacího šroubu nastavujeme 
správnou polohu přehazovačky. Stavěcí šroub na řazení pro tyto účely 
nepoužíváme, ten slouží k případnému doladění za jízdy. Chod při řazení musí 
být přesný a plynulý, řetěz nesmí mít tendenci nabíhat na sousední pastorky.  
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7. STANDARDNĺ TAH PRUŽINY Pokud není řazení 
přesné směrem vzhůru, je lanko povolené, tudíž 
šroubem otáčíme doleva do té doby, až se chod 
řetězu ustálí. V opačném případě (řetězu se 
„nechce dolů“), šroub utáhneme, tedy otáčíme 
vpravo. Při tomto seřizování by měl být řetěz na 
prostředním (při použití trojpřevodníku), 
respektive na malém převodníku (dvojpřevodník).  

8. INVERZNĺ TAH PRUŽINY Zde je postup 
obrácený. Při nepřesném řazení směrem nahoru je 
lanko přepnuté, proto šroubem otáčíme doprava 
(povolujeme), při řazení dolů je lanko nutné více 
napnout, otáčíme tedy vlevo.  

9. Jestliže je zapotřebí stavěcí šroub téměř vytočit, opět jej zašroubujeme, 
lanko povolíme a více napneme.  

10. Nyní donastavíme druhý dorazový šroub na největším pastorku (SP), či 
nejmenším (IP).  

11. Při zařazeném nejlehčím převodu (největší 
pastorek/nejmenší převodník) může nastat 
situace, že horní kladka ramene přehazovačky 
zasahuje do pastorku a drhne o něj. V tomto 
případě více přitáhneme malý šroub u oka 
přehazovačky, čímž dojde k silnějšímu předepnutí 
její pružiny.  
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12. Pokud chod není přesný ani při jemném vyladění, může být příčinou 
poškozený bovden, v němž zůstává lanko „viset“. Zkontrolujeme proto celé 
vedení a poškozený bovden zkrátíme, nebo raději vyměníme.  

Tip: Pokud se seřízení stále 
nedaří, bude na vině s 
největší pravděpodobností 
ohnutá patka přehazovačky. K 
jejímu srovnání je zapotřebí 
speciální přípravek, bez něj 
je tento úkon nepřesný, navíc 
při jiném způsobu rovnání 
hrozí její poškození.  

Připravil: André Vebr 
Foto: Velo  

   

Magazíny Velo, Cykloturistika a Outdoor vydává společnost V-Press s.r.o.  

Copyright © 2006 V-Press  
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Plynulý náběh: seřízení přesmykače 

VELO 2005/9, Domácí dílna: 42. díl 
  

Seřízení přesmykače, případně montáž nového, je vedle „manuálu“ k 
nastavení přehazovačky jednou z častých otázek na téma Domácí dílna v 
redakční poště. Není divu – nefunkční řazení umí cyklistu potrápit. 
Následující popis neobsahuje jen návod na seřízení tohoto komponentu, ale 
také rady potřebné při montáži nového přesmykače. Při té je zapotřebí dbát 
na kompatibilitu s osou a klikami, aby byl zajištěn bezchybný chod. V 
opačném případě nebude konečný výsledek nikdy stoprocentní. V článku jsou 
zmíněna dvě konstrukční provedení přesmykače – Top Swing (TS) a Down 
Swing (DS). Jedná se o označení umístění objímky. U TS je pod úrovní vodítka 
přesmykače, u DS je tomu naopak. Volba vhodného modelu se řídí 
individuálně dle typu rámu. Jistou výhodu má řazení na přesmykači u 
silničních kol, kde je ovládání rozděleno na několik mezipoloh (Campagnolo 
Ergopower) či nabízí dvě polohy na největším převodníku (Shimano Dual 
Control), čím lze snáze zamezit škrtání řetězu o vodítko přesmykače při 
velkém křížení řetězu. Podobnou výhodu (více mezipoloh) nabízí v MTB 
pouze některé modely otočné rukojeti Sram. 
 

1. Před seřízením nezapomeňte na očištění a promazání lanka s bovdenem, 
zlehčí chod přesmykače.  

2. Správné umístění 
přesmykače znázorňuje štítek 
nalepený na jeho vodítku. 
Pokud zde není, správná 
výška vodítka nad největším 
převodníkem je zhruba 1-2 
mm. Vodítko by současně 
mělo být rovnoběžné s 
převodníky.  

3. Při výměně přesmykače je 
nutné protažení řetězu 
vodítkem – pokud to lze, pak 
po rozpojení ramen vodítka 
pomocí malého šroubu, pokud 
ne, nezbývá, než roznýtovat 
řetěz. Objímku přesmykače 
ještě zcela nedotahujeme.  

stránka 1 z 3Tipy: domácí servis kol, Plynulý náběh: seřízení přesmykače, VELO-cyklistická revue

24. 3. 2007http://www.ivelo.cz/domaci-dilna/serizeni-presmykace?tisk=1

151 z 162

http://www.ivelo.cz/domaci-dilna/serizeni-presmykace?tisk=1


Tip: V případě, že řazení (především z velkých převodníků na malé) nefunguje 
správně, tedy řetěz nespadává na menší převodník, bývá často na vině velká vůle 
v čepech přesmykače. Tu nelze odstranit, nezbývá, než se poohlédnout po 
novém komponentu.  

4. Nejprve nastavíme spodní 
doraz přesmykače pomocí 
stavěcího šroubu (u modelů 
TS dále od rámu, u DS 
provedení blíže k rámu) – 
řetěz je při tom na 
nejmenším převodníku a na 
největším pastorku. Zadní 
strana vodítka (blíže k rámu) 
by po nastavení měla být co 
nejblíže řetězu, avšak nesmí 
o něj škrtat.  

5. Stavěcí šroub na řazení 
regulující napětí lanka 
nastavíme na 2-3 otáčky od 
jeho úplného dotažení. 
Napneme a utáhneme lanko 
(předtím ovládání 
přesmykače nastavíme na 
nejlehčí převod) a zařadíme 
na větší převodník. Řetěz by 
na něj měl bez problémů naběhnout a neškrtat o vodítko přesmykače ani při 
vzadu zařazeném největším pastorku. Pokud ke kontaktu dochází, je třeba lanko 
trochu povolit a také nepatrně oddálit vodítko od řetězu (viz bod číslo 4).  

6. Následuje nastavení 
opačného dorazu na 
největším převodníku pomocí 
druhého šroubu na těle 
přesmykače. Jeho 
povolováním či utahováním 
docílíme správné pozice 
přesmykače. Vodítko by 
nemělo být příliš vysunuto, 
mohlo by docházet k padání 
řetězu z největšího 
převodníku. Pokud se řetěz 
vnější strany ramínka naopak 
dotýká, napneme lanko 
seřizovacím šroubem na 
řazení o 1 – 2 otáčky. Pozor – 
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přílišné napnutí lanka ovlivní pozici přesmykače na nejmenším převodníku.  

7. Nakonec dotáhneme všechny šrouby a řazením celou škálou převodů 
zkontrolujeme správnost funkce systému. Případné jemné doladění provádíme 
pomocí stavěcího šroubu na řazení – pozor však na povolení do krajní polohy, kdy 
hrozí jeho vylomení.  

8. U správně seřízeného přesmykače by nemělo vodítko drhnout o řetěz při 
jakémkoliv zařazeném převodu vyjma extrémních poloh, kde je to přípustné a 
vzhledem ke škále převodů i neodstranitelné (velký převodník/největší pastorek, 
malý převodník/1-3 nejmenší pastorky).  

Připravil: André Vebr 
Foto: Velo  

   

Magazíny Velo, Cykloturistika a Outdoor vydává společnost V-Press s.r.o.  

Copyright © 2006 V-Press  
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Fatální důvod nepříjemných problémů: výměna lanek a bovdenů 

VELO 2005/10, Domácí dílna: 43. díl 
  

Tento díl Domácí dílny přináší odpověď na další frekventovanou otázku v naší 
redakční poště – co se špatně fungujícím řazením, popřípadě mechanicky 
ovládanými brzdami, když veškeré komponenty jsou správně seřízeny a 
nevykazují žádné poškození. Na vině bývají v naprosté většině případů 
bovdeny a lanka. Jejich životnost také není věčná a i při pravidelné údržbě a 
provozu v dobrých podmínkách nastane čas pro jejich výměnu. Dochází totiž 
k postupnému vydírání kluzného vnitřku, lanko zadrhává a řazení či chod 
brzd je pak tuhé a nepřesné. Na vině může být i zalomení bovdenu, jeho 
přílišná délka (nebo naopak může být krátký) či ohnutí. Při výměně je možné 
volit ze dvou způsobů. Buď zakoupit celý set (lanka + bovdeny), což u 
kvalitních výrobků bývá finančně náročnější, nebo zvolit ekonomičtější 
variantu a pořídit lanka i bovdeny samostatně. Lanka lze doporučit pouze 
nerezová, nedochází u nich k oxidaci a jejich povrch je hladší, bovden stačí 
obyčejný vinutý s teflonovým vnitřním vedením (prodává se v metráži). Ten 
je možno použít také na řazení i přes to, že výrobci doporučují speciální, s 
podélně vedenými ocelovými vlákny. Pokud je však vše dobře seřízeno, 
řazení bezproblémově funguje i s vinutým bovdenem, který se navíc mnohem 
snadněji montuje. 
 

1. Po odstranění starého 
vedení přistoupíme k 
naměření správné délky 
bovdenů. Jsou dvě řešení: 
buď použijeme délku 
původních, nebo (v případě, 
že nevyhovovala) naměříme 
jinou. Správně dlouhé 
bovdeny by se při řídítkách 
otočených o více jak 90 
stupňů neměly napínat (jejich délka nesmí omezovat řízení), na druhou stranu 
by při takovémto otočení neměl bovden zbytečně přesahovat. Také u 
přehazovačky by bovden neměl být ani příliš krátký, ale také ne zbytečně 
dlouhý. V obou případech dochází k jeho zalomení v návarku nebo v hlavičce 
stavěcího šroubu.  

2. Pro zkrácení bovdenu je 
nejjistější použít speciální 
kleště, které nezdeformují 
jeho konce. I tak je ale 
vhodné po ustřižení konce 
zabrousit na brusce (případně 
lze použít i pilník) pro 
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srovnání dosedacích ploch a ty pro jistotu ještě zprůchodnit pomocí tenkého 
špičatého předmětu. Výborně se osvědčil starý drát z výpletu zbroušený do 
špičky.  

3. Bovdeny promažeme 
trochou oleje, opatříme 
koncovkami (lze použít 
původní, pokud však nejsou 
poškozeny) a poté je 
navlékneme na lanka. Ta je 
samozřejmě nutné nejdříve 
provléci mechanizmy řadících 
či brzdových pák.  

4. Bovdeny řazení vedené po 
rámu spodem (nejčastěji u 
silničních kol) můžeme pro 
snazší chod lanka překřížit – 
bovden od přehazovačky 
vedeme do návarky na levé 
straně rámu, od přesmykače 
na pravé. Lanka se pod 
rámovou trubkou překříží a 
dále pokračují po svých 
drahách. Pro to, aby 
nedocházelo k jejich drhnutí 
či zvonění o rám v místě 
křížení, použijeme kousek 
pryžové hadičky (například ze šlahounku staré pumpičky). Toto řešení má 
největší přínos u řazení Campagnolo a Shimano Dual Control, protože nedochází 
k zalamování bovdenu v důsledku malého rádiu jeho ohybu a následnému drhnutí 
lanek v něm. Navíc tím zabráníme odírání laku u hlavové trubky.  

5. U jinak koncipovaného vedení klademe na důraz na to, aby se bovdeny 
zbytečně nekřížily, a snažíme se o zachování jejich volného pohybu.  

6. Zapojíme lanka, seřídíme 
řazení či brzdy.  
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7. Po správném seřízení 
chodu řadícího mechanizmu 
zkontrolujeme sílu dotažení 
lanek, zkrátíme je a opatříme 
koncovkou. Pokud není po 
ruce originální, lze použít nipl 
z výpletu. Po zkrácení lanka 
by jinak došlo k roztřepení 
konce, které jednak není 
esteticky hezké, ale hlavně 
znemožňuje případnou další 
manipulaci s lankem. V neposlední řadě hrozí i bolestivým poraněním.  

Připravil: André Vebr 
Foto: Velo  

   

Magazíny Velo, Cykloturistika a Outdoor vydává společnost V-Press s.r.o.  

Copyright © 2006 V-Press  
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Dvakrát měř, jednou spojuj: výměna řetězu 

VELO 2005/11, Domácí dílna: 44. díl 
  

Výměna řetězu patří k pravidelným úkonům každého cyklisty. Tedy 
přinejmenším takového, který náležitě dbá na svůj stroj a není mu lhostejné 
znehodnocení převodníků a pastorků používáním vytahaného řetězu. Další 
situace, která vyžaduje zvládnout tento jednoduchý servisní zákrok, může 
nastat při přetržení řetězu za jízdy daleko od domova. Doba používání 
kladiva a hřebíku pro snýtování je již nenávratně pryč, pro tento účel slouží 
speciální nýtovač, jehož pořizovací cena není vysoká (zhruba od 150 Kč). 
Navíc se díky své velikosti snadno vejde do podsedlové brašny. 
 

1. Pro naměření správné 
délky nového řetězu existují 
dvě možnosti. První znamená 
spočítat články řetězu 
starého, protože při pouhém 
poměření s novým je vytahaný 
řetěz delší. Druhou možností 
je naměření délky přímo na 
kole. Řetěz nasadíme na velký 
převodník a nejmenší 
pastorek, ramínko 
přehazovačky musí při 
správné délce směřovat kolmo k zemi. Jezdci preferující lehčí převody mohou 
navíc přidat dva články. Nesprávná délka znamená, že řetěz bude na větších 
pastorcích příliš napínat ramínko s kladkami, a tedy více „unavovat“ materiál 
pružiny, nebo bude v opačném případě prověšený.  

2. Při rozpojování řetěz 
sundáme z převodníků 
abychom snížili jeho napnutí. 
Článek usadíme přesně do 
nýtovače tak, aby trn 
směřoval doprostřed čepu. 
Dotáhneme přítlačný šroub a 
otáčením trnu čep rozpojíme.  

3. Pokud chceme řetěz jen 
zkrátit, čep zcela 
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neodstraňujeme, ale necháme jej lehce vyčnívat dovnitř článku. To usnadní 
zpětnou montáž.  

4. Nýtování probíhá opačným 
způsobem – vnitřní článek 
vložíme do vnějšího, 
nasadíme nýtovač, 
dotáhneme přítlačný šroub a 
trn utahujeme. Při této fázi 
není opatrnosti nazbyt, čep 
musí přesně projít článkem a 
mírně a na obou stranách 
stejnou částí vyčnívat. V 
opačném případě hrozí jeho 
rozpojení při záběru!  

5. Po spojení je ještě v 
případě potřeby nutné řetěz 
rozhýbat. Zapřeme palce o 
nýtovaný čep a řetěz malou 
silou ohneme k sobě a pak od 
sebe. Tím by se měly vymezit 
správné vůle článku.  
 
Tip: Mechaniky je 
doporučováno, aby spojení 
proběhlo na spodní „větvi“ 
řetězu v části vnějšího 
článku, který je blíže k 
přehazovačce ve směru 
obíhání řetězu.  

6. Spojování si lze usnadnit 
pomocí speciálního čepu 
dodávaného k řetězům 
Shimano. Tento se zaváděcí 
polovinou volně prostrčí 
oběma články a za pomocí 
nýtovače nalisuje. Poté se 
přebytečná část odlomí 
kleštěmi a již stačí jen 
zkontrolovat, zdali je čep 
dostatečně volný. Pokud ne, 
rozpohybujeme jej podle výše uvedeného postupu.  

7. Při použití rychlospojky 
naměříme a zkrátíme řetěz na 
správnou délku tak, aby na 
obou jeho koncích byly vnitřní 

stránka 2 z 3Tipy: domácí servis kol, Dvakrát měř, jednou spojuj: výměna řetězu, VELO-cyklisti...

24. 3. 2007http://www.ivelo.cz/domaci-dilna/vymena-retezu?tisk=1

158 z 162

http://www.ivelo.cz/domaci-dilna/vymena-retezu?tisk=1


články. Do každého konce vložíme jednu polovinu spojky.  

8. Nasadíme čepy do 
protilehlých částí a 
zatáhneme za řetěz. Čepy by 
se měly usadit v uložení. 
Pokud byl postup správný, 
není zapotřebí řetěz více 
rozhýbávat. U některých typů 
spojek je k usazení čepů 
zapotřebí prohnutí řetězu 
namísto zatažení za něj.  

9. Při rozpojování není 
vhodné používat kleště, 
protože hrozí poškození 
spojky. Řetěz kolem ní 
prohneme do tvaru „U“ a 
prsty stiskneme protilehlé 
kraje spojky. Poté čepy 
vyvlékneme.  
 
Tip: I přesto, že používáte 
rychlospojku, je nýtovač 
mezi nářadím pod sedlem nezbytný. To v případě roztržení řetězu.  

Připravil: André Vebr 
Foto: Velo  

   

Magazíny Velo, Cykloturistika a Outdoor vydává společnost V-Press s.r.o.  

Copyright © 2006 V-Press  
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Tichý záběr: detekce a odstranění nepatřičných zvuků z oblasti 
šlapacího středu 

VELO 2005/12, Domácí dílna: 45. díl 
  

Cvakání, povrzávání, skřípání. Zvuky, které nikdo neslyší rád, zvláště když 
vycházejí za jízdy z kola a nelze s určitostí detekovat jejich původ. Někdo 
mávne rukou a dál vesele se zvukovými efekty brázdí krajinu, jiného popadá 
amok. Tyto zvuky jsou téměř vždy (kromě mikroskopických prasklin na rámu 
či komponentech) dílem nečistot, které proniknou na kontaktní plochy spojů. 
Typickými příklady takových míst jsou sedlovka v sedlové trubce, středové 
složení v rámu, uchycení převodníků na klikách či řídítek v představci. Pro 
eliminaci těchto zvuků je zapotřebí tato místa udržovat v čistotě a hlídat 
dostatečné dotažení. 
 

1. Jednou z mnoha příčin 
praskání či cvakání bývají 
nečistoty v závitech mezi 
klikami a pedály. Ty proto 
demontujeme (oba pedály 
povolujeme při klice ve 
vodorovné pozici otočené 
dopředu směrem dolů) a 
ocelovým kartáčem očistíme 
závity na osách. Pro vyčištění 
závitů v klikách použijeme 
silnější jehlu, kterou 
důkladně odstraníme 
usazeniny, poté závity 
namažeme vazelínou, pedály 
namontujeme a pevně 
dotáhneme. Dotažení ještě 
překontrolujeme zhruba po 
100-200 km.  

2. Středové pouzdro, zvláště 
jeho uložení v rámu, taktéž 
dokáže zahrát na jezdcovy 
nervy. Po stažení klik jej 
proto demontujeme, řádně 
vyčistíme závity jak na 
miskách, tak i v rámu. Poté 
řádně namažeme vazelínou a 
pevně dotáhneme.  

stránka 1 z 3Tipy: domácí servis kol, Tichý záběr: detekce a odstranění nepatřičných zvuků z obl...

24. 3. 2007http://www.ivelo.cz/domaci-dilna/odstraneni-zvuku-ze-slapaciho-stredu?tisk=1

160 z 162

http://www.ivelo.cz/domaci-dilna/odstraneni-zvuku-ze-slapaciho-stredu?tisk=1


3. Dalšími kritickými místy 
jsou kliky a uchycení 
převodníků. Převodníky 
demontujeme z unašeče a 
vyčistíme veškeré styčné 
plochy (včetně otvorů pro 
šrouby a jejich závitů). Tip: 
Při demontáži střed. složení 
pamatujeme na rozdílné 
závity misek, kdy pravá je 
opatřena levým závitem a 
levá pravým, obě tedy 
povolujeme ve směru jízdy. 
Výjimku tvoří italský závit, 
kde jsou na obou miskách pravé závity (obě povolujeme doleva). Tato 
středová složení se ale objevují již jen sporadicky.  

4. Při zpětné montáži 
můžeme použít vazelínu, 
ovšem jako účinnější řešení se 
osvědčilo fixační lepidlo 
(například Loctite či Bison), 
které zamezí vnikání nečistot 
do spojů a přitom nebrání 
další případné demontáži.  

5. Jestliže se pravá klika 
skládá ze dvou 
demontovatelných kusů (klika 
+ unašeč), části od sebe 
oddělíme (buď pomocí 
stahováku či povolením 
šroubů), styčné plochy 
vyčistíme a taktéž namažeme 
fixačním lepidlem. Spoj pak 
pevně dotáhneme.  

6. Kliky namontujeme zpět na osu, pevně, ale s citem dotáhneme a dotažení 
(taktéž jako u pedálů) překontrolujeme ještě jednou zhruba po 100-200 km.  

7. Jestliže je unašeč s klikami pevně spojen například lisováním bez možnosti 
rozebrání, může i toto místo být zdrojem nepatřičných zvukových projevů. Zde 
kromě reklamace či výměny klik zřejmě nic nepomůže – snad jedinou možností 
je tento spoj pouze propláchnout odmašťovadlem (technický benzín, aceton a 
podobně) a důkladně vyfoukat stlačeným vzduchem. Poté spáru můžete vyplnit 
fixačním lepidlem, které má při aplikaci poměrně řídkou konzistenci a je tak 
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určitá šance, že se dostane co nejblíže středu spoje.  

Připravil: André Vebr 
Foto: Velo  

   

Magazíny Velo, Cykloturistika a Outdoor vydává společnost V-Press s.r.o.  

Copyright © 2006 V-Press  
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