
Dnes je téměř 
povinností mít 
v kolekci silničních 
kol model, který 
nabídne vyšší 
míru komfortu 
pro rozbité 
tratě některých 
silničních podniků, 
případně pro 
maratony či 
každodenní jízdu 
na horším povrchu. 
A pokud jej 
značka nabízí, pak 
nutně pod tlakem 
módních trendů 
nesmí zapomenout 
ani na kotoučové 
brzdy.
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Jméno Mount Vision je ve spo-
jitosti s kalifornskou značkou 

Marin téměř legendární, tento mo-
del tradičně nabízí povahu zdařilé-
ho všeuměla, schopného najet větší 
množství kilometrů a současně zvlá-
dajícího zdolání i velmi tvrdého te-
rénu. Zdvih sto čtyřicet milimetrů 
na obou osách bývá v tomto směru 
hraniční hodnotou, na níž se dá ješ-
tě postavit celkem „jezdivý“ bike, 
Marin však dokazuje, že nemusí 
být o kompromisech. Každopádně, 
poslední generace modelu Mount 
Vision, postavená na „sedmadvacít-
kových“ kolech a využívající kon-
cepčně jednoduchý, ovšem technic-
ky propracovaný systém odpružení, 
je na hony vzdálena původním 
strojům s týmž jménem. Marin se 
nadobro oprostil od zbytečně složi-
tých, byť opticky nezaměnitelných 
konstrukcí, a v sezóně 2015 nabíd-
ne především čistou funkci. Ovšem 
i tak zabalenou do pohledného, spí-
še decentnějšího hávu.

My jsme otestovali druhou nej-
nižší specifi kaci modelu Mount Vision s dodatkem XM6, již od to-
pmodelů odlišuje primárně použití duralového rámu nebo třeba 
absence teleskopické sedlovky. Na druhou stranu, za cenu 58 690 
korun nabídne bike hodně muziky, především z hlediska jízdního 
projevu. A již na samém začátku testu prozradíme, že svého majitele 
bude XM6 neskutečně bavit, ať už s ním bude kličkovat po točité 
pěšině, nebo se třeba spustí vyschlým korytem potoka. Přejezdy mezi 
podobnými pasážemi Mount Vision zvládne takříkajíc s prstem v no-

Pokračování na str. 9 

Obojí v sobě spojuje osvědčený model 
Ride s přepracovaným designem rá-

mu, který kromě komfortu počítá i s odliš-
ným zatížením vidlice a zadní stavby kvůli 
diskovým brzdám.

Inovace přínosem? 
Typické tvary si model Ride ponechal 

u rámů bez kotoučovek, takže níže posa-

Když se dnes zeptáte fanoušků MTB, 
kdo stojí za vynálezem horského kola, 

většinou vám poví, že to byl Gary Fisher. 
Není to tak úplně špatně, protože výstřed-
ní Gary byl částečně sám sebou a částečně 
okolím pasován do role stvořitele, ovšem 
horské kolo je kolektivním dítkem. To 
totiž tvrdí další z velikánů bikové scény, 
mnohem skromnější a naprosto nenápadný 
chlapík, kterým není nikdo jiný než stavitel 
legendárních Breezerů, Garyho současník, 
Joe Breeze. 

Když jsme vloni testovali bike Breezer 
Repack, popovídali jsme si chvilku s jeho 
tvůrcem, který stál na stánku v tričku a kšil-
tovce a jen málokdo tušil, že jde o jednoho 
z několika účastníků legendárního závodu 
Repack, kteří stáli u počátků bikingu. A byl 
to právě Joe Breeze, který jako jeden z prv-
ních začal stavět bikové rámy, takže nejen 
Gary Fisher, Otis Guy, Charlie Kelly nebo 
Tom Ritchey, ale i Joe, a možná hlavně on, 
patří mezi stvořitele kola, které dodnes stále 
nabývá na popularitě.

zené sedlové vzpěry v této řadě nechybí. 
Námi testovaná verze je ovšem od zákla-
du překopaná, protože zde na rám pů-
sobí další síly navíc. Přední rámový troj-
úhelník má dominantní hlavovou partii, 
zaměřenou na maximální tuhost, což se 
projevilo na dokonalé odezvě při vedení 
kola. Spodní trubka směrem ke středo-
vému pouzdru lehce nabývá na objemu, 
kdežto u té horní je tomu právě naopak. 
Její profi lace je za hlavou hodně široká 
a směrem dozadu zeštíhluje i zužuje svůj 
průřez, aby elegantním obloukem přešla 

Merida Ride Disc 3000

do sedlových vzpěr. Ty přinášejí zcela nový 
pohled na konstrukci, než na co jsme by-
li v posledních letech nadvlády subtilních 
trubiček pro maximální tlumení zvyklí. 
Boční pohled tolik neprozradí, ale zezadu 
ukážou vzpěry i můstek hodně poctivou 
šířku, která nemá s aerodynamikou mno-
ho společného. Solidní výška řetězových 
vzpěr a napojení v hodně dimenzovaných 
patkách pak prozrazuje, že proti krouti-
vým silám od kotoučové brzdy bude tato 
zadní stavba dokonale imunní.

Marin Mount Vision XM 6
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Breezer, vždy jiný
Joe Breezer se narodil v roce 1953 a už 

od dětství jej zajímala kola, protože jeho 
otec na kole pravidelně jezdil do práce. Joe 
začal později závodit na silnici za Velo Club 
Tamalpais, a když si v roce 1973 koupil za pět 
dolarů starého cruisera z roku 1941 s balono-
vými plášti, bylo o budoucnosti rozhodnuto. 
Na tomhle kole se s kamarády spouštěl z hory 
Mt Tam a stal se členem komunity prvních 
terénních cyklistů. Repack závody na kolech 
se širokými plášti, výměna zapečeného mazi-
va v zadním torpédu a postupné vylepšování 
stařičkých cruiserů-klunkerů. 

Tahle historie je obecně známá a spojuje 
hodně současných konstruktérů, i těch, kteří 
se v MTB dál nijak neprosadili. Joe měl ov-
šem to štěstí, že absolvoval 125 vyučovacích 
hodin výroby rámů kol u stavitele Alberta 
Eisentrauta, takže na přání svých kamarádů 
vytvořil v roce 1977 první rám Breezer #1. 
Další rok postavil ještě osm takových oce-
lových rámů s dvojitou středovou trubkou, 
jejichž historie je poměrně zajímavá.
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se, přesto se ale bude jeho majitel těšit především na techničtější úse-
ky, třeba i s lávkami a lehčími skoky – tam je totiž tento bike doma.

V případě rámu odvedli hoši od marinu skvělou práci, z hlediska 
funkce pružení, tuhosti při záběru či celkové odolnosti, která z jed-
notlivých partií přímo sálá. U předního trojúhelníku je nepřehléd-
nutelný zesílený spoj sedlové a horní trubky, což je jeden z typických 
znaků současné generace fullů Marin.


