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EXKLUZIVNÍ TEST

 Hrátky s  karbonovým vláknem představují nekonečný příběh 
o tom, jak dosáhnout s nejmenším množstvím materiálu ideálních 
vlastností stroje. Lapierre v  tomto ohledu s  precizností pavouka 
snovajícího dokonalou síť pro lapení i té nejmenší mušky dokáže 
pracovat hned se třemi úrovněmi uhlíkové pleteniny. Jejich roz-
dílné vlastnosti mají zajistit nejen maximální tuhost sestavy, ale 
současně nechat tam, kde je to třeba, nějakou tu energii z otřesů 
zmizet. 

VZORY Z MASA I KARBONU
Dlouho před zrodem fi nální podoby stroje se na budoucí geomet-

rii podílel tým FDJ, což vedlo ke změnám úhlů a délek trubek s jas-
ným cílem vylepšení ovladatelnosti v rozhodujících fázích závodu.

Rychlost, výkon a ovladatelnost, 
to je nekompromisní zadání, které 
muselo být splněno při zrodu nové 
generace aerodynamického stroje 
z produkce francouzské značky 
Lapierre. Pokud bychom tvrdili, že 
jsou změny ve srovnání s předchozí 
generací modelu Aircode rázu čistě 
kosmetického, narostl by nám 
po této lži nos jako Pinocchiovi.

 Jak ostří nože
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U předchozí verze totiž jezdci v nejednom případě volili namísto Air-
codu model Xelius, který byl v tomto ohledu lepší. Nová generace už 
bude jejich požadavky na obratnost splňovat. 

Současně byla pozornost zaměřena na aerodynamiku, zde měl Aircode 
trochu usnadněnou práci, v lecčems mohl využít poznatky ze stavby spe-
ciálu Aerostorm. Sedlová trubka kopírující zadní pneumatiku stejně jako 
kapkovitý průřez sedlovky s integrovaným zámkem uvnitř horní rámové 
trubky jsou toho jasným důkazem. Dost podobně je tomu také u křivek 
hlavové partie, která byla ve srovnání s předchozí generací o něco snížena 
a dokonale navázána na přední vidlici. Ne nadarmo na kole převládá pro-
fi l Kamm Tail, označení zdomácnělé pro kapkovitý průřez s „odstřiženou“ 
špičkou. Nakonec zmiňme montáž brzd na čepy Direct Mount stejně jako 
další pro tohoto francouzského výrobce typickou konstrukci Powerbox, 
tedy tvarování středu pro ideální přenos energie.  

Dlouhou cestu přes oceán musely, obrazně řečeno, urazit některé 
díly. Nejpodstatnější vybavení bylo přivezeno z  ostrova Honšú, kde 
v dílnách Shimana vznikla nová podoba sady Ultegra. Skoro stejně da-
leko cestovaly součásti kokpitu z produkce amerického Zippu. V tomto 
ohledu to měla takřka „za rohem“ zapletená kola Mavic Cosmic Elite 
i sedlo fi ´zi:k Arione.  

TŘI, DVA, JEDNA, START
Zapletený set ze samého základu řady Mavic Cosmic o  hmotnosti 

na hranici 1800 gramů zůstával v lehkosti rozjezdu za očekáváním. Vy-
lepšení pocitů se naštěstí dostavilo s  rychlejší rotací kol – celek ožil 
a jízda nabrala na svižnosti. K velmi příjemnému dojmu napomáhalo 
stabilní vedení směru dané nejen nižší hlavovou partií, ale i sportovně 
delším posedem. Ve vyšší rychlosti se Aircode cítil ve svém živlu a ne-
byl pražádný důvod jej brzdit. Pokud ale bylo potřeba zpomalit, čelisti 
brzd si dokázaly s úkolem poradit. Stejně tomu bylo ostatně s funkcí 
celé výbavy Shimano Ultegra, která se projevem velmi přiblížila své se-
střičce Dura-Ace a nebýt log na komponentech, dala by se s ní funkčně 
snadno zaměnit. V tomto ohledu je prostě Shimano na technologické 
špičce a u osazení kola s ním nelze šlápnout vedle. 

Jako dominantní vlastnost stroje jsme vnímali tuhost. Masivní mo-
noblok středu si doslova liboval ve spolupráci s klikami a jízda ve spor-

LAPIERRE AIRCODE 
SL 600
materiál rámu Aircode SL Carbon
vidlice Aircode 100% Carbon, kónický sloupek 
1 1/8–1 1/4“
zapletená kola Mavic Cosmic Elite, pláště Continental 
Ultrasport 2 SL, 25 mm, hmotnost kol 1375/1780 g 
(P/Z, včetně plášťů, rychloupínáků a kazety) 
sada Shimano Ultegra R8000 (11 rychlostí, 
kazeta 6800 11–28 zubů)
kliky Shimano Ultegra 8000 (52/36 zubů) 
doplňky představec Zipp Service Course (110 mm), řídítka 
Zipp SC80 (440 mm), sedlovka Lapierre Aeropost Carbon 
(aero), sedlo fi ´zi:k Arione R5 (ližiny CrMo)
velikosti XS–XL (460, 480, 503, 543, 574 mm)
hmotnost 8,1 kg (velikost L, bez pedálů) 
cena  83 990 Kč

tovním rytmu byla kolu naprosto přirozená. Tento efekt jsme si užívali 
zejména na rovinatých úsecích. Jak naskakovaly kilometry, stále častěji 
jsme se přistihli při myšlence, že ostré tempo je stroji daleko bližší než 
výletní. Že by tedy dokázal naplno odhalit možnosti jeho střihu ryzí tu-
rista, je velmi nepravděpodobné, zato sportovec si v sedle Arione bude 
kvapík Aircodu užívat déle, než měl původně v plánu. 

POHODLÍ ZARUČENO
Velmi příjemnou stránkou společně absolvovaných jízd byla míra 

komfortu, kterou stroj disponuje. Jen malý pružicí segment zakompo-
novaný do  sedlovky v  prostoru těsně pod zámkem sedla opravdu do-
kázal velkou míru otřesů pochytat a do skořepiny sedla fi ´zi:k jich tak 
pokračovalo pramálo. 

V  dobrém světle se předvedla i  ovladatelnost kola. Prezentovaná 
úprava geometrie se odrazila ve snadném pilotování v členitých úsecích 
serpentin směrem nahoru, kde stroj sice postrádal absolutní lehkost 
práce s řídítky, jak je tomu u vrchařských speciálů, na druhou stranu 
nebylo třeba se při zdolávání kopců tolik soustředit na udržování smě-
ru. Ve sjezdech z kola v zatáčkách čišela pocitová jistota a klid. 

PALEC NAHORU
U  novinky pro letošní sezonu Lapierre opět ukázal, že svému obo-

ru dobře rozumí a uživatelům nabízí spolehlivé náčiní. I když se cena 
tohoto modelu nepohybuje v  závratných výškách, coby spolehlivého 
pomocníka k provozování svého koníčka jej může využít nejeden spor-
tovně založený cyklista. Snad jediné, co by Aircodu slušelo, by byla 
lehčí kola. Inu, vzpomínky na testování s celokarbonovým zapleteným 
setem, který jsme okusili loni při ofi ciálním představení kola, z hlavy 
jen tak nezmizí.  Eda Pinkava 

Foto: David Stella    
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hlasujte na www.iVelo.cz/kolo-roku/

VYBERTE KOLO ROKU 
A DESIGN ROKU 2018! 

Design roku 2018
■    současně s anketou Kolo roku 2018 proběhne soutěž Design roku 2018

■      vítězné kolo vyberou hlasující z kol nominovaných v anketě Kolo roku 2018

■    prezentace, trvání ankety a vyhlášení výsledků je shodné s anketou Kolo roku 2018

Vyhlášení výsledků
■    v časopisech Velo 4/18, 53x11 2/18 a Cykloturistika 2/18 

(včetně představení vítězných modelů)

Jak hlasovat?
■    ELEKTRONICKY – prostřednictvím formuláře na www.iVelo.cz/kolo-roku/

Trvání ankety
■       od 15. prosince 2017 do 28. února 2018

KATEGORIE: 
• MTB pevná 27,5“ • MTB pevná 29“ 

• MTB celoodpružená 27,5“ 

• MTB celoodpružená 29“ 

• fatbiky/plusové biky 

• krosová/městská kola • silniční kola 

• cyklokrosová kola/gravel biky 

• MTB elektrokola • městská elektrokola 

• dětská kola • odrážedla


