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Trailový 
e-bike v karbonu
Jestli je v Evropě nějaké místo extra 
proslavené mezi bikery, je to oblast 
kolem jezera Lago di Garda. Od tohoto 
středobodu není příliš vzdálené menší 
jezero Lago di Ledro, k němuž nás pozval 
Ghost na mezinárodní přestavení svého 
nového elektrokola. 

Lago di Garda se nachází v oblasti Tren-
tino, jíž dominuje město Trento. Na  jihu 
hraničí s  regionem Verona, přičemž Riva 
del Garda, kde se každý rok odehrává cy-
klistický festival, už spadá právě do Tren-
tina. Gardské jezero se nachází na  úpatí 
Alp, jeho severní část už je sevřená mezi 
vysokými horami, které nezřídka přesa-
hují 2000 m, zatímco jižní partie už patří 
do  Pádské nížiny. Tolik trocha geografi e 
na začátek. 

Němci to mají do Alp blízko, není se pro-
to čemu divit, že se velká řada německých 
značek soustředí na  elektrokola. Ruku 
na srdce, absolvovat převýšení většiny alp-
ských kopců si umí mnoho lidí bez elektro-
kola jen těžko představit – znamenalo by to 
dlouhé hodiny strávené šlapáním na  nej-
lehčí převody, často i tlačením. Takové jsou 
úvahy Ghostu, který proto má většinu své 
nabídky i  v  provedení s  elektrickou asis-
tencí. Představení řad HybRide SL AMR 

a SL AMR X bylo jen dovršením celistvosti 
sortimentu. V  případě těchto novinek jde 
o trail biky s osvědčeným čtyřčepovým za-
věšením zadní stavby a zdvihy 140 mm.

Inspirace z vlastních řad
Při vývoji nového e-biku se konstruktéři 

německé značky hodně inspirovali už ho-
tovým elektrokolem HybRide Lector, které 
vychází ze závodního hardtailu s karbono-
vým rámem. Společnými rysy jsou použití 
uhlíkového kompozitu na základním rámo-
vém trojúhelníku, semi-integrace baterie 
pro snadné vyjmutí, chlazení a  nabíjení. 
Spolupráce se Shimanem jen kvete, nejvyš-
ší model japonského elektromotoru i bate-
rie najdete na všech modelech. Společným 
rysem je také použití konceptu MXer – 
přední kolo o velikosti 29“ doplňuje menší 
zadní s  parametrem 27+. (Stejnou cestou 
se vydal například i  Canyon na  svém no-
vém elektrokole Spectral:ON, pozn. red.). 

Důvodem k takové volbě je nižší hmotnost 
předního kola, vyšší prostupnost terénem, 
zachování vysoké trakce a komfortu u zad-
ního kola. 

Všechny nové e-modely jsou osazeny 
čtyřpístkovými brzdami pro potřebný vý-
kon a  především pak pružinovým zadním 
odpružením. Ghost přímo spolupracuje 
s fi rmami Cane Creek a RockShox, dobrým 
zvykem kvalitních značek totiž je mít pre-
cizně vyladěné tlumiče. Ještě poznámka 
k brzdění – zadní třmen je uchycen na spe-
ciálním adaptéru, který se jedním bodem 
opírá o  sedlové vzpěry, druhým o  pevnou 
boostovou osu náboje. Samozřejmostí vý-
bavy vzhledem k typu kola je teleskopická 
sedlovka. Hlavové složení omezující proto-
čení řídítek už je jen „třešní na dortu“.

Faktor X
Rozdíl mezi řadami SL AMR a verzí s pís-

menkem X v  názvu navíc spočívá v  něko-
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lika detailech, které mají své opodstatnění. Nejhmatatelnější 
je zdvih vidlice. Standardní verze SL AMR má 140 mm, zatímco 
SL AMR X disponuje 160 mm s možností snížení na 130 mm pro 
snazší výjezd. To má pochopitelně i vliv na geometrii. 

Druhým technickým detailem, který stojí za zvýraznění, jsou 
155mm kliky vlastní značky Ground 51 u  modelu SL AMR X, 
u verze bez X naměříte délku 160 mm. Stabilita je pro nový elek-
trický SL AMR jednou z klíčových vlastností, takže aby měl rám 
těžiště (středové složení) nízko a přitom nedocházelo ke kontak-
tu klik se zemí, inženýři Ghostu je zkrátili na minimum a sami si 
je nechali vyrobit. Možnou menší efektivitu záběru kratší pákou 
maže ze seznamu námitek motor. 

SL AMR X je nabízen ve dvou komponentových specifi kacích, 
standardní verze ve třech. Chystají se i dostupnější celohliníková 
provedení. 

PRVNÍ TEST
Ghost SL AMR X S7.7+ HybRide

Němečtí hostitelé si pro nás novináře připravili program vskut-
ku neočekávaný. Den nultý, příjezdový, jsme odevzdali pedály 
a  helmy, absolvovali jen hodně stručné představení bez sebe-
menšího náznaku, jaké kolo na nás bude další den vlastně čekat. 
A nečekalo dlouho – budíček lehce po čtvrté, rozlepit oči, obléci 
se a vyrazit na spoře osvětlený sraz před stany Ghostu. Průvod 
neprobuzených těl od hotelu ke kolům připomínal chůzi zombií. 
Na helmách už čekalo výkonné osvětlení a naše pedály byly na-
montovány na elektrokolo s nejvyšším osazením. V mém případě 
šlo o velikost L, která mi perfektně vyhovovala všemi rozměry. 

Snažím se soustředit na jednotlivé parametry, ale cifry zatím 
můžeme jen hádat. Zpětně mohu napsat, že jsem se pocitově 
docela trefi l. Sedlová trubka o délce 460 mm svírá se zemí úhel 
75,3°, horizontální délka horní rámové trubky činí 636 mm, 
reach má 466 mm, to rozhodně řadí výsledek mezi ty spíše del-
ší. Abych kompletně doplnil rozměry spojené s délkou posedu 
a  úchopu, představec čítající 45 mm držel 780mm řídítka. Vše 
z  vlastní produkce Ghostu pod logy Ground51, jejichž grafi c-
ké provedení nápadně připomíná nápis Ghost, což byl záměr. 
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Mezi další důležité parametry patří 120mm 
hlavová trubka a  její sklon 65,7°, snížení 
středu 23 mm a délka zadní stavby 455 mm, 
jež se podepisuje na celkovém rozvoru kola 
1252 mm. Verze bez přidaného X má střed 
o 7 mm níže, současně má hlavový úhel 66,5
a sedlový 76,1°.

Po  praktické stránce je verze s  X spíše 
delší, velmi stabilní ve vyšších rychlostech. 

A  že příležitostí docenit sjezdové vlohy 
bylo bezpočet. Velké množství různě tvaro-
vaných zatáček a  vlnek dalo dost prostoru 
ke zhodnocení chování právě v nich. Méně 
náročné zatáčky, tedy s větším poloměrem, 
se dají projet bez okolků, žádné škrtnutí 
klikou nehrozí, vlastně jsem nezaznamenal 
jediný kontakt klik se zemí, a to ani při bro-
dění se vyschlým korytem potoka. Do zavře-

nějších toček už stojí za to si nadjet a pečlivě 
vybírat stopu, hlídat vedení předního kola. 
Při náklonu do klopenky je cítit vyšší těžiště 
kola kvůli baterii, ta trochu stahuje jezdce 
dovnitř klopenky.

Co se týče ochrany rámu, zespodu je prak-
ticky jen plastová ochrana motoru a  to je 
vše, cinkání štěrku o spodní rámovou trub-
ku se nelze vyhnout. Trochu pogumování 

má i  zadní stavba, aby případné rozevlátí řetězu nenechávalo 
následky v laku. 

Konec rychlé prohlídky kola, mihotání světel na  začátku 
procesí dává vědět, že had cyklistů se dal do  pohybu směrem 
do  kopce, na  jehož úpatí rychlým hmatem k  levé noze vidlice 
snižujeme zdvih pro snazší stoupání. Část z nás zamyká rovnou 
i tlumič páčkou na jeho vršku. Pohodlně krájíme stovky výško-
vých metrů, tma zvolna ustupuje, pohledy se boří do dálky, do lí-
bivé krajiny stále zahalené stínem, trčí z  něj jen pár okolních 
vrcholů, do svítání je stále času dost. Posledních pár stovek me-
trů už jen málokdo jede na ekonomický mód pohonu nebo jiný 
než 48zubý pastorek osmirychlostního řazení Sram EX1. Pokud 
někdo chce jet více za vlastní energii, zcela jistě narazí na velké 
skoky mezi převody. 

Otvírá se před námi nevelká rovná planina, kde už čeká hos-
tina. Snídaně na kopci, za svítání, kilometry na biku v nohách, 
tomu říkám ráno! Následoval první sjezd toho dne, lesní cestou 
s  mnoha serpentýnami a  dojezdem po  silnici. Ti méně šťastní 
ochutnali zdejší oschlé lupení, když jim volný kámen nastavil 
stopku, ti šťastnější si jen zajeli brzdy Sram Code R až k proni-
kavé vůni rozžhavených destiček. Brzy ráno, ale už za světla se 
vracíme zpět k základnímu táboru Ghostu, kde si necháváme do-
bít baterie před dalším pokračováním. Necelé dvě hodiny poté už 
objíždíme Lago di Ledro a míříme k dalšímu šplhání za pomoci 
motorů Shimano Steps E8000. 

Ke Stepsu se přiklání stále více výrobců elektrokol, důvodem 
jsou pravděpodobně nejen odběry od stejného výrobce, od něhož 
pochází většina komponentů na  sériových kolech výrobců, ale 
i malé rozměry motoru. Baterie se moc zmenšit nedá, aniž by to 
omezilo kapacitu. Zatím! Jak ukázala naše další zkušenost, Shi-
mano navíc umí perfektně pracovat s  příkonem, tedy asistencí 
v  závislosti na  „krutu“ vyvolaném jezdcem. Žádné cukání, ne-
nadálé či nechtěné zrychlení, to Steps prostě nedělá. Na hrátky 
s aplikací E-Tube nebyl na prezentaci čas, více jsme se ale na dru-
hou stranu mohli zaměřit na výdrž baterie. Kdo měl po ranním 
prologu znovu plně nabito, tomu vydrželo dost energie na celý 
den s více než 1000 výškovými metry. Samozřejmě nešlo jet pořád 
na nejsilnější mód Boost, ale střídat Eko a Trail bylo možné, a bez 
plného vyčerpání baterie. Kdo si chtěl zajezdit více, nafasoval no-
vou baterii, nebo počkal na nabití po pozdním obědu.

Poslední stovky metrů na horu Monte Carone s výškou 1621 m 
dávají motorům zabrat, stejně tak i bateriím. Prověřujeme také 
stabilitu při jízdě do kopce. Těžiště je na jednu stranu snížené vý-
robcem, na druhou je tu baterka, která jeho část stále drží výše. 
Sjezd nabídl široké spektrum podkladu i typu stezky, od široké 
cesty štěrkové i hliněné až po technické zatáčky na kamení, kde 
hrozil pád desítky metrů hluboko. Utažené zatáčky už bylo nut-
né si trochu nadjet a využít každý centimetr šíře řídítek k ukočí-
rování správné stopy a nezapomenout včas pořádně zatáhnout, 
když se blížil seskok. Hmotnost kola zůstala poslední nezodpo-
vězenou neznámou. 

Pochválit musíme citlivost zadního odpružení s vinutou pruži-
nou, žádná překážka nezůstala přehlédnuta, trakce zadního kola 
je mimořádná, stejně tak pohodlí, které tlumič nabídl. Vidlice 
RockShox Lyrik RCT3 Dual Position se 160 mm zdvihu na výkon 
tlumiče nestačila, přesto ji lze označit za příjemně citlivou a při-
měřeně progresivní – tvrdý doraz jsem nezaznamenal ani u jed-
noho z tlumicích prvků, to už spíše šly na doraz pláště Maxxis, 
zvláště zadní, plusový s menším tlakem. 

Pokud jde o odolnost plášťů, prověřila je skoro třicítka jezdců, 
často to odskákal i  ráfek zapletených kol DT Swiss H1700 pro 
pevné boostové osy (zadní má o  5 mm větší šíři než přední se 
30 mm). Defekty zacelilo až dostatečné množství knotů našich 
hostitelů, a že jich bylo potřeba za cestu dolů asi dvacet. Karbo-
nové rámy obstály všechny, ač několik z nich padlo mezi velké 
kameny i s jejich pány.

Petr Štuka
Foto: Ghost
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