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Lapierre Overvolt HT529
Jestliže rám konstrukčně díky profi lacím 

a  šíři patek hlásá víru v  tuhost, pak před-
ní vidlice v boostovém provedení s 34mm 
průměrem vnitřních nohou podporuje 
totéž. Kdo by si před rokem či dvěma po-
myslel, že dostupnější „suntourovské“ XCR 
bude jednou v  takovémhle rozměru. Aby 
toho směrem k  odolnosti nebylo málo, 
ráfky mají také odpovídající šíři, a  i  když 
bychom možná dali přednost štíhlejší sed-
lovce schopné absorbovat část otřesů, prů-
měr 31,6 hraje primárně opět na tuhost, ne 
na  komfort jezdce. Jako by bytelnost, tu-
host a stabilita byly jasným zadáním práce 
na téma Overvolt HT529. 

Stabilita pro nováčky
Bike v testované druhé největší velikosti 

L (19,5") jasně ukázal, že značka ctí dlou-
hou geometrii napříč kategoriemi. Přední 
trojúhelník je znatelně delší, totéž platí 
i  pro rozvor, ale díky krátkému představ-

ci není jezdec zase tak extrémně natažený. 
Tenhle kousek padne na  190cm postavu 
jako ulitý a  šířka řídítek hned od  začátku 
nastolí jistotu v ovládání. 

Posed není z  těch, který by to přehá-
něl s  možnostmi rozhlížet se pohodlně 
po  kraji. Jezdec je lehce natažený a  ruce 
má na pomezí sportovní a komfortní výšky 
řídítek. Šlapání jen lehce před sebe nedo-
stává jezdce v těžišti tolik dozadu, takže je 
spíše uprostřed kola, nebo jen lehce vpře-
du. Geometrie tedy není úplně výletní, ale 
počítá s  brázděním terénu a  trochu tvrdší 

jízdou. Pro začátek tedy test bez pomoci 
motoru, kdy se provedení bez převodovky 
postará o  celkem realistický dojem ze šla-
pání. Zapnutí motoru tlačítkem ovladače 
v  dosahu levé ruky nabídne režimy +Eco, 
Eco, STD (Standard) a High, vše příjemně 
zobrazené na rozměrném displeji s  indiká-
torem baterie, aktuální síly asistence, rych-
losti a dalšími funkcemi. 

Necháváme základní +Eco, ale to je 
opravdu nuda, protože na displeji je vidět, 
že asistence motoru na  sloupku popoleze 
sotva o desetinu při silovém záběru, byť pl-

ná baterie slibuje dojezd 160 km. Dáváme 
Eco, slibovaný dojezd je pod stovkou a zá-
běr znatelně lepší, i když ne až na vrcholu 
indikačního sloupku. Takže STD, což po-
važujeme za  plnohodnotný sportovní re-
žim, na nějž už je radost brázdit terén, tedy 
pokud se nenecháte rozmazlovat a  nedáte 
rovnou High, jenž vaši čtyřstovkovou ba-
terku vycucne poměrně brzy. Motor nepa-
tří mezi nejtišší typy a provází jej slyšitelný 
bzukot i při slabším záběru. Překvapí jediný 
převodník, protože Yamaha je jinak známá 
dvoupřevodníkovou kombinací, ale neva-

dí. Výborné jsou jeho zuby 
v  provedení široký/úzký, 
takže se nám z něj nepoda-
řilo ani ve sjezdu dostat ře-
těz dolů. Šlápnutí do pedá-
lů provází nezvyklé klapnutí 
převodníku, jehož dostane 
aktivace motoru do záběru, 
ale po pár kilometrech už to 
neregistrujete. Motor dáv-
kuje poměrně plynule, byť 
je akcelerace celkem sluš-
ná, ale na ukazateli je vi-
dět, jak je asistence motoru 
odměřovaná přesně dle zá-
běru do klik, takže žádný 
výstřel kupředu na pouhé 
polechtání pedálů. Není 
ale problém s lehčím pře-
vodem a přišlápnutím do-
stat okamžitě maximum 
a vyjet strmější výjezd, mo-
tor prostě poslouchá per-
fektně a má i dostatečnou 
razanci na sportovní jízdu. 

Na  rovině si jezdec uží-
vá plynulé jízdy a  stabilní 

geometrie jej neohroženě navádí kamkoliv 
řídítka poručí. Bike je projevem spíše ta-
kový stabilní tank, byť s ochotou ke změně 
směru, podporované úhlem vidlice v ideál-
ně zvoleném kompromisu jak pro jistotu 
ve sjezdech, tak točivost. Na tvrdém povr-
chu tomu nahrávají i pláště svým výborným 
vzorkem, v  blátě ale už tak jisté nejsou. 
Overvolt není hravým a obratným kolem, 
které by cílilo na dovádění v terénu, je 
spíš dříčem, který dokáže valit všude, na-
bídnout velkou porci jistoty a jezdce i bez 
zkušeností provést všemi nástrahami teré-
nu. Do zatáček se ochotně naklápí, ale uza-
vřenou točku přece jen nezvládne tak mršt-
ně. Silný je ve  výjezdech, kde se v  režimu 
STD krásně projevila síla motoru a hodně 
ostré stoupání s přesunutím těžiště razantně 
nad řídítka místy i tak pocitově zvedalo pře-

dek do vzduchu. Tohle je opravdová radost, 
zkusit vyjet extrém, kde byste na  normál-
ním kole skoro neměli šanci. To Overvolt 
umí a  vůbec mu nevadí, že má vzadu jen 
dvaačtyřicítku, lehčí převod jsme téměř 
nepotřebovali a  motor netrpí ve  výjezdu 
cukáním nebo tendencí umrtvit záběr těsně 
před nulovou rychlostí. Ve sjezdech pak sice 
převody stačí maximálně do čtyřicítky, pak 
už je frekvence šlapání dost rychlá, ale není 
to závodní bike, takže těžší převod rovněž 
není nutností.

Sjezdařské schopnosti kola jsou odvoze-
né od jeho stabilní geometrie, takže jistota, 
delší poloměr zatáčky a schopnost sjet po-
řádnou hranu, aniž by se jezdec bál pádu 
přes řídítka. Sice to není moc o hravosti 
a nějakém odskakování hran po zadním, 
tady zadní stavba přece jen délkou není 
úplně vstřícná, ale do vzduchu jde kolo 
docela rozumně. Jen tuhost rámu je zde 
nevýhodou v celkově slabé absorpci rázů 
a jezdec si na sedle ani ze sedla moc kom-
fortu neužije. Zadní partie prostě dávají 
přesně tušit, jaký povrch pod námi zrovna 
ubíhá a i přes devětadvacítku a celkem po-
hodlné sedlo tak jezdec značnou část rázů 
pocítí. Vidlice kopíruje nerovnosti celkem 
spolehlivě, takže zde nemáme připomínky, 
byť proti její štíhlejší variantě je nepatrně 
imunnější na drobné rázy. 

Co se týče komponentů, řazení Deore 
v  desítkovém provedení šlapalo na  výbor-
nou a  brzdy s  odpovídajícím průměr ko-
toučů nabídly rozumné dávkování výko-
nu. Jejich delší páka výkon trochu navýší 
a  na  rovině, v  blátě i  v  mírných sjezdech 
k  jejich účinnosti nemáme připomínky, 
spíše naopak. Jde ale o  nejlevnější model 
Shimana, což se projeví v dlouhých těžších 
sjezdech, kde už by přece jen mohl být vý-
kon trochu silnější. Vzhledem k  povaze 
a určení kola to ale bude i tak dostatečné.

Overvolt nás při jedné z  jízd v  režimu 
STD provázel nejdříve 18 km po rovinách, 
kdy z desítky dílů indikace baterie zmizely 
sotva čtyři, abychom pak s mírným stoupá-
ním začali postupně ztrácet kapacitu rych-
leji. Vše se zobrazuje, takže jezdec má čas 
předvídat dojezd. Pět kilometrů táhlého 
stoupání s převýšením 300 metrů ale z po-
loviny baterie vytáhlo další čtyři dílky, tak-
že fi nální dojezd po  rovině na  posledních 
dvacet procent kapacity a celkově najetých 
36 km bylo v  daném režimu maximum. 
Dodejme jen, že jezdec měl i  s vybavením 
sto kilo, teplota se nedostala přes šest nad 
nulou a všudypřítomné bláto rovněž nájez-
du moc nepřidalo. 

Overvolt HT 529 je sportovně-rekreač-
ním elektrokolem, sem bychom jej zařadili, 
protože nemá ambice být přehnaně hravým 
v terénu, ani zbytečně pohodlným a líným 
na  nějaký výlet. Je to univerzál, který na-
bídne optimální výkon, skladbu převodů, 
naprosto jisté ovládání a nadstandardní tu-
host. 

Technické specifikace

Rám: Alloy Supreme 5, Boost
Vidlice: SR Suntour XCR, Boost, 120 mm
Kliky: Lapierre Yamaha, 34 z.
Brzdy: Shimano BR-M315, 203 /180 mm
Řazení: Shimano Deore, 1×10
Přehazovačka: Shimano Deore
Ráfky: Rodi TRYP25
Pláště: Maxxis Ardent, 29×2.4"
Náboje: Formula, Boost
Kazeta: Shimano HG-500, 11– 42
Sedlo: Lapierre by Velo
Sedlovka: Lapierre
Řídítka: Lapierre (760 mm)
Představec: Lapierre (50 mm)
Motor: Yamaha PW, 250W
Baterie: Yamaha, 400 Wh
Hmotnost: 21,3 kg
Cena: 65 990 Kč
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Dokončení ze str. 1 

Mezi cyklodoplňky a  oblečením Author 
nalezneme hned několik odlišných 

provedení návleků na  tretry, od  teplejších 
neoprenových až po  ty membrá-
nové. Právě protivětrná membrá-
na, konkrétně s  označením Ultra 
3 Tech, byla použita u  návleků 
Winterproof, jež jsme vyzkoušeli 
od  loňského podzimu až do  zimy, 
nejčastěji v  teplotním rozmezí jen 
od pár stupňů nad nulou až do cca 
deseti stupňů Celsia. Hned na  za-
čátek prozradíme, že zkoušené 
softshellové návleky poskytly ne-
jen naprosto příkladnou ochranu 
proti chladnému vzduchu, ale 
současně také dostatečný tep-
lotní komfort. Je zde však ještě 
další pozitivum, a  sice nad-
standardní elasticita, ulehčující 
natahování a  navíc zaručující 
dokonalé tvarové obepnutí tretry 
a kotníku.

Membránová textilie, jež vedle skvělé 
odolnosti proti větru nabízí i  neméně důle-
žitou vodoodpudivost, vyhovovala svou ter-
moizolační schopností. Přestože jsme zvyklí 
membránové návleky střední gramáže nej-

častěji vozit spíše při teplotách okolo deseti 
stupňů, a  jen těsně nad nulou upřednostnit 
neoprenové modely (či zimní tretry), návleky 

Winterproof s  jemným vnitř-
ním zateplením dobře po-
slouží i v podobně nízkých 
teplotách.

Z hlediska střihu ozna-
číme návleky za  klasiku 

kategorie, využívající o  něco vyšší vytažení 
nad kotník, rozepínání se standardním zi-
pem (s  uzamykacím jezdcem), praktické 
zesílení špičky a  celkově otevřenější spodní 
část. Díky tomu je možná také kombinace 

návleků s  MTB tretrou – ani hodně hrubý 
vzorek podešve bikových treter se na  návle-
cích při dlouhodobém použití nepodepíše 
tak destrukčně, jak bývá u  podobných ná-
vleků zvykem. Přesto doporučíme případnou 
chůzi omezit na  minimum. Díky elasticitě 
materiálu a  schopnosti rozevření zadní části 
(po  rozepnutí) je natažení snadné a  rychlé, 
zvlášť při kombinaci se silničními tretrami. 
Usazení je tedy otázkou chvilky, pochvalu si 
odnáší rovněž výše zmíněné obepnutí nohy 
nad kotníkem. Natažení přes bikovou tretru 
vyžaduje větší preciznost při usazování spod-
ního okraje, hodně však pomůže praktický 
středový spojovací díl podrážky sestávající ze 
dvou pevných nylonových pásků se suchým 
zipem. Díky nim je možné návlek upravit 
v  závislosti na  šířce podešve, případně i výš-

ce našeho nártu. Právě díky této zdánli-
vé drobnosti jsou návleky variabilní. 
Navíc nás přesvědčila také kvalita 
suchého zipu a výhodou je i vyztuže-

ní nejzatěžovanějších partií či bohaté 
využití refl exních prvků.
Cena návleků Author Windproof je 

650 korun. V  nabídce je dvojice barevných 
variant, černo-bílá a černo-zelená/neonová.
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