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{ BIKE TEST }

Enduro mullet, který chce řádit a užívat si!

Text: Petr Chaloupka,
foto: Martin Půlpán, www.scottmtb.cz
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Domácí značka Rock Machine vládne českým enduro tratím 
(anebo prostřednictvím svých závodníků minimálně hra-
je první housle), ale stejně tak je oblíbená u rekreačních 

a hobby jezdců, kteří nemají zrovna závodní ambice a chtějí si 
pouze užívat v terénu na kvalitních, i když o něco méně luxusně 
vybavených kolech. U elektrických kol je to podobné. Špičkový 
celoodpružený stroj Rock Machine Blizzard INT e90-297 RZ se 
středovým motorem Shimano EP8 je vrcholem nabídky a vlaj-
kovou lodí celé řady elektrokol kopřivnické značky (a mimo jiné 
na tomto stroji pravidelně jezdí i špičkový univerzální biker, mistr 
světa a pořadatel závodů Michal Prokop). Ovšem tento model je 
pouhou třešinkou na dortu. Pod ní se skrývá široká základna pří-
znivců značky a majitelů elektrokol Rock Machine, kteří jezdí na 
levnějších strojích. Nicméně i zmíněný vrcholný model se dá koupit 
a je také předmětem našeho testu. A jak vidíte z fotografi í, pustili 
jsme se do toho opravdu s vervou! 
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KONCEPCE MULLET BIKU
E-bike je postaven na koncepci 

mullet biku, to znamená 29palcové kolo 
vpředu a menší 27,5palcové vzadu – to 
vše v zájmu zlepšení jízdních vlastností, 
snadnější průjezdnosti terénem a lepší 
trakce. Už toto ho předurčuje pro kro-
cení trailů, zdolávání technických pa-
sáží a překonávání různých nerovností 
a překážek. Rám je vyroben z hliníku 
6061 s pokročilou trailovou geometrií 
a originálním zavěšením zadní stavby 
s propracovanou kinematikou. Odol-
nost a tuhost rámu je zde na prvním 
místě, takže všechny detaily na rámu 
působí mimořádně bytelně. Hlavový 
úhel je příjemně položený s hodnotou 
64°, sedlovka má sklon 74°. Na první 
pohled je vidět, že pozice za řídítky 
tohoto gravity univerzála na pomezí 
sjezdu, endura a trailu bude lehce vzpří-
mená, s perfektní kontrolou řízení a do-
statkem místa pro práci kolen i horní 
poloviny těla nad rámem.

JEDNA BARVA, TA TÝMOVÁ
Co se týká designu a barevné kom-

binace, dává značka jednoznačně naje-
vo, že tohle není žádný obchoďák, kde 
se můžete přehrabovat, vybírat a zase 
vracet zboží do regálu, tady se ctí fi -
remní barvy a bere se to, co je! Vrchol-
ný model tudíž disponuje pouze jedinou 
barevnou variantou, ovšem velmi elek-
trizující. Agresivita radioaktivní zelené 
barvy odpružení DVO s tlumivými prvky 
stříbrné a černé je v reálu opravdu 
hezkou kombinací. Velkou měrou se na 
designu podílejí i vyladěný kokpit a mo-
tivy zelené na detailech rámu. Milovníci 
elektrokol při pohledu na stroj ihned 
zpozorní, neboť motor Shimano EP8 
letos zažívá na trhu svou první ostrou 
sezonu a je dostupný na elektrokolech 
mnoha značek, včetně domácí značky 
Rock Machine. Samozřejmě si jízdu 
s tímto pohonem nenechá nikdo ujít! 
Jeho kultivovaný chod, okamžitý záběr, 
dostatek síly, možnost nastavení, nízká 
hlučnost a přirozený jízdní zážitek (jste 
to stále vy, jen o pár set wattů silnější) 
– to vše je u této motorizace na velmi 
vysoké úrovni. Příjemný jízdní projev 
a absolutní kontrola síly je skutečně to, 
co na takovémto enduro stroji potřebu-
jete, abyste ho zkrotili.

KOMPONENTY
Blizzard je osazen de facto komplet-

ně od značky Shimano. Počínaje výše 
zmíněným motorem EP8, konče brzda-
mi a náboji. Najdeme zde řadicí sadu 
Shimano Deore XT, která je druhou nej-
vyšší v hierarchii značky. Baterie Darfon 
s kapacitou 630 Wh je tou správnou 

Celkem subtilní rámová trubka s baterií.

Vodítko řetězu zamezuje jeho spadnutí.
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variantou, která nabídne potřebný do-
jezd a opakovanou energii do prudkých 
výjezdů, 500 Wh už by bylo málo. Inte-
grace akumulátoru do spodní rámové 
trubky se povedla. Brzdy a jejich účin-
nost v kombinaci s kotouči o průměru 
203 mm jsou opravdu vynikající. Při 
prudkém stisku ostré sebejisté, při jem-
ných korekcích perfektně dávkují úči-
nek. Dovolí zastavit na fl eku, smykovat 
– zkrátka co jen chcete. Přehazovačka 
XT funguje v kombinaci s řazením ze 
stejné sady spolehlivě a s chirurgickou 
přesností vodí řetěz po dvanáctirych-
lostní kazetě Shimano Deore s dosta-
tečným rozsahem. Ráfky od WTB jsou 
určené přímo pro trailová elektrokola 
a k tomu se přidávají vysoce odolné 
terénní pneumatiky od stejné značky 
s rozdílným vzorkem vpředu a vzadu, 
které jsou častou volbou enduristů 
a vždy spolehlivě podrží. A v pluskové 
šíři na takový e-bike vyloženě patří. 
Odpružení od DVO je se zdvihy 
160/140 mm skvělé, velice jemné a po-
citově nabízí snad ještě vyšší zdvih. Prá-
vě i díky speciální vidlici DVO E2 je jízda 
na Blizzardu příjemná, neboť je připra-
vena speciálně pro takováto elektrokola. 

Pružinový zázrak od DVO.

Kokpit s krátkým představcem (nahoře) 

a ovladač motoru na řídítkách (dole).
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Kluzná pouzdra uvnitř noh vidlice jsou 
ve srovnání s klasickým modelem DVO 
D2 rozšířená a celá vidlice je designově 
propracovaná s širokou možností nasta-
vení. A také patřičně tuhá pro absorpci 
nárazů od terénu a sil při brzdění. Vzadu 
na postu odpružení na první pohled za-
ujme pružina pod horní rámovkou. Tlu-
mič DVO je opravdovou lahůdkou. Má 
zdvih 140 mm a pohltí kdeco, časem 
v terénu i samotného jezdce.  

MOTOR
Nový motor, nový rozměr, nová 

koncepce. Shimano EP8 je s 85 Nm to-
čivého momentu opravdu skvělým po-
honem, na kterém se jen těžko hledají 
chyby. Možnost přípomoci na Boost
režim až do hodnoty 400 % výkonu 
jezdce je opravdu více než příjemná, ale 
ve skutečnosti ten nejsilnější režim po-
užíváte nejméně, neboť stačí první dva. 
Alespoň v kruhu našich testerů a také 
při mých jízdách to tak bylo. První, co 
mi udělalo radost hned při samotném 
spuštění e-biku, je skutečnost, že nyní 
už se mohu rozjet i s vypnutým mo-
torem a spustit ho libovolně za jízdy, 
i s tlakem na pedál. Ano, opravdu ne-
nahlašuje dříve obvyklou chybu W013, 
která signalizovala to, že při spuštění 
elektropohonu byl současně stlačen 
tlakový senzor. Možnost propojení 
celé jednotky s aplikací od Shimana 
E-Tube funguje dobře a dává to uži-
vateli možnost provést individuální 
nastavení, dokonce ve dvou různých 
profi lech (například pro různé typy vyjíž-
děk anebo pro dva různé jezdce). Lze si 
tedy pohrát s nastavením síly přípomo-
ci, reakce na záběr a projevu motoru ve 
všech režimech. Ovládání na Blizzardu 
je nenápadné u levého gripu, uživatel-
sky příjemné a vhodně umístěné – tento 
typ ovladače mám nejenom já v oblibě. 
Motor šlape jako hodinky a do kopce 
jede jako pila. Při překonání rychlosti 
25 km/h si nelze nevšimnout, že se 
znatelně snížil odpor při šlapání, pokud 
motor už nepomáhá. Akustika motoru 
je také výrazně lepší a je slyšet hlavně 
při vysokých otáčkách, ovšem tak nějak 
potichu a celkem příjemně. Režimy mo-
toru jsou Off, Eco, Trail a Boost. Celý 
tento koncept je zobrazován (a náležitě 
podbarven) na subtilním řídítkovém 
displeji vedle představce. Projev poho-
nu je hodně sportovní, prostě jako na 
normálním biku, když nohy poslouchají 
a mají sílu. K opravdu přirozenému pro-
jevu a kýžené zpětné vazbě je potřeba 
držet kadenci na hranici minimálně 80 
otáček za minutu. A nezapomeňte, že 
při této frekvenci šlapání se rozhodně 
zapotíte a spíše než jako turisté budete Brzdová soustava funguje.

Roční pojištění 
proti zničení 

nebo krádeži: 

7695 Kč
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vypadat jako závodníci… Kapacita 
630 Wh je vhodná i pro jezdce, kteří 
z Boost režimu necuknou ani o krok 
zpět a chtějí to dlouhodobě drtit na nej-
vyšší dopomoc. Kdo ale bude mít „lehčí 
nohu na plynu“ a udrží apetit v reži-
mech Eco nebo Trail, může se těšit na 
opravdu dlouhý dojezd. Je evidentní, 
že spotřeba energie je ve srovnání 
s modelem E8000 podstatně nižší. 

JÍZDNÍ DOJMY A VERDIKT
Několikrát jsem zmínil slovo enduro, 

které nezbývá než podtrhnout. Kolo 
Rock Machine Blizzard INT e90 je zkrát-
ka pro ty, kteří vyhledávají adrenalin 
a radost z jízdy na kole směrem dolů. 
Pro ty, kteří chtějí vyjet a prozkoumat 
všechna místa v lese a na okolních 
trailech. Jede rychle a jistě jakýmkoli 
terénem. Komponenty a celé osazení 
jsou připraveny snést tu největší zátěž 
a hrubé zacházení v terénu. E-bike jsme 
vyzkoušeli na mokru, v bahně i na praš-
ných trailech a všude byl jako doma. 
I přes perfektní jistotu ve sjezdech je 
naopak zase v pomalejší rychlosti hravý, 
obratný a dá se s ním blbnout. Motor 
Shimano vypadá i funguje výtečně a do-
veze vás bez problémů, kamkoli si uma-
nete. Poté už je pouze na jezdci, kudy se 

Kdo to umí a má odvahu, 

může létat i na e-biku!
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dostane dolů z kopce a jak rychle. S tím 
pomůže mimo jiné hlavně pružení od 
DVO, které po nastavení reaguje tak, jak 
má. Bylo možné projet jakoukoliv díru 
a drop bez sebemenšího pocitu nejisto-
ty. Setkal jsem se s touto značkou popr-
vé a myslím, že rozhodně nezaostává za 
svými konkurenty, spíše naopak. Brzdy, 
teleskopická sedlovka i řazení fungovaly 
na jedničku. Rozdílný průměr kol podtr-
huje hravost e-biku a společně s jasně 

deklarovanou „gravity“ geometrií je to 
vážně pecka. Kvalitní zpracování a bov-
deny vedené vnitřkem dodávají elekt-
rokolu krásný vzhled. Agresivní zelená 
barva na sluníčku i v lese skvěle vyniká 
a vy se tak můžete cítit nezastavitelní. 
S konkurencí se Blizzard popral stateč-
ně a v kategorii do 150 000 Kč je velmi 
dobře vybaveným strojem se zajímavým 
poměrem ceny a výkonu. S těmito všemi 
klady je stroj od Rock Machine super 

alternativou pro jezdce, kteří se chtějí 
bavit a užívat si volných chvilek v lese 
i na vzdálenějších trailech anebo v bike-
parku. Z praktického hlediska je potřeba 
u e-biku typu mullet vozit s sebou dvě 
duše rozdílného průměru pro případ de-
fektu, takže doporučujeme přejít raději 
co nejrychleji na bezdušový systém, pří-
prava na to je. To je ale detail, který lze 
řešit za pochodu a rozhodně to zájemce 
o tento stroj v nákupu nezastaví. 

Všichni umíme jezdit na elektro-

kole, ale někteří to mají prostě 

víc v ruce a zúročují dlouhé roky 

strávené za řídítky nejrůzněj-

ších kol. Mistrem svého oboru 

je BMX a MTB freestyle jezdec 

Jirka Frydrych, hlavní postava 

a duše pardubického dirtparku. 

Že je to talent od přírody, 

vidíte na fotografi ích. Naskočil 

na testovačku Rock Machine, 

udělal pár koleček a pak už sá-

zel jeden trik za druhým. Triky 

jako table top a condor (na této 

straně) anebo tobogan a back-

fl ip (vpravo), jsme sledovali se 

zatajeným dechem. K jeho pří-

běhu se vrátíme někdy jindy, až 

zase budeme potřebovat vyslat 

do vzduchu další e-bike...

Jirka Frydrych v akci na svých 

domácích dirtech v Pardubicích.
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Cena: 149 990 Kč
Motor: Shimano Steps EP8, 85 Nm
Baterie: Darfon integrovaná 630 Wh, 

36 V, 17,5 Ah, Lithium-Ion
Displej: Shimano SC-EM800
Maximální dopomoc: 25 km/h
Dojezd: až 150 km
Hnací ústrojí: Shimano Deore XT, 

převody 1 × 12, kazeta Shimano 
CS-M6100-12, 10–51 zubů, 
kliky Shimano FC-M8150, 
převodník 36 zubů 

Brzdy: Shimano BL-M8100, 
hydraulické, čtyřpístkové, kotouče 
203/203 mm

Kola: WTB KOM Trail i29" a 27,5", 
náboje Shimano SLX

Pláště: WTB Vigilante TCS Tough/
High Grip 29 × 2,5" vpředu, WTB 
Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling 
27,5 × 2,6" vzadu 

Vidlice: DVO Diamond E2, 
zdvih 160 mm

Tlumič: DVO Jade X Coil, 
zdvih 140 mm 

Rám: Alloy Al-6061, T6 Custom 
tubing, trail geometry

Hmotnost: 23,5 kg (ve velikosti M)
Velikosti: M, L, XL 
Výrobce: www.rockmachine.us/cz 
Distributor: www.cyklomax.cz 

Když manželé sdílejí extrémní 

životní styl aneb Jirka Frydrych 

se svou partnerkou Sabinou při 

jednom ze skoků…

www.electricbikeaction.cz   33


