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řitom karbonových silniček, které
jsou hlavním výrobním artiklem
značky, pomalu přibývá, hlavně
kolem Brna, kde sídlí importér, firma
Sportimport. Ale gravelu Torus by na první
pohled holandský původ nikdo netipnul.
Přidat tam italskou trikoloru, mnozí by
významně pokyvovali hlavou, že takový
design umí jenom umělci z Apeninského
poloostrova. Chyba! I v zemi dřeváků a tulipánů mají očividně smysl pro eleganci, takže
ať se ke kolu blížím z jakéhokoli úhlu, spouští
se podvědomá reakce mozku „to chci“!
Rozhodl jsem se však podrobit stroj kritickému zkoumání. Karbonový rám je luxusní, horní a dolní trubka z profilu velmi štíhlé, podobné velmi populárním ocelovým gravelům, sedlová a hlavová silnější, ty zase slibují pohodlnější svezení, je na
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Schválně, kolik z vás slyšelo o značce Isaac. Kromě těch,
kteří se pohybují v zemích Beneluxu nebo někde potkali
nizozemské cyklisty, asi skoro nikdo. A kolik z vás už
u nás v Česku Isaaca vidělo? Potkat jeho gravela, to už
byste museli mít velké štěstí. Žhavou novinku nizozemské
stylovky jsme měli tu čest sedlat jako jedni z prvních.
nich dost materiálu, aby pobraly nežádoucí
vibrace. Vpředu zakončeno elegantní vidlicí,
vzadu štíhlounkou stavbou. Sada Sram Rival včetně kotoučovek a pláště Gravel Grinder s béžovou bočnicí, vše v duchu současných trendů, přesto jde vlastní cestou.

Elegantní silueta.
Nejen Italové jsou
mistři designu,
i v Nizozemsku umí.

První svezení probíhá jen tak kolem řeky,
hliněná cesta, sem tam kořen nebo šutr. Po
chvilce nejistoty, kterou ve mně automaticky vyvolá kombinace nezpevněného povrchu a „beranů“, začínám zjišťovat, že to vážně drží, do zatáčky se můžu položit. To vše

ve sportovním posedu a s maximální účinností šlapání. Na nabírání formy začátkem
sezony úplný ideál.
Tempo postupně narůstá a ukazuje se, že strategie „vše z karbonu“ nese své
ovoce. Zatímco mnoho výrobců osazuje své gravely komponenty, na kterých je
na první pohled vidět, že mají za úkol tlumit otřesy, typicky sedlovky s elastomerem à la Roubaix a podobně, Isaac se
drží čistých tvarů a o pohodlí se stará výhradně materiál samotný.
A odvádí svou práci znamenitě, ani na
hodně rozbitých asfaltkách, ani na kobercích z kořenů jezdci nezačnou cvakat zuby,

kvalitě poslední úder dřevorubci při svážení
dřeva z kůrovcové kalamity. Horší kombinace děr, drolící se vozovky, bláta, větví a rozsypané kůry ve spojení se zabijáckým sklonem je k nalezení málokde.
Už v první prudší části narážím na limity
nejlehčího převodu, v místech 18% stoupání si musím vstát, aby to trošku jelo, ale nejpozoruhodnější je, že na všem tom nepořádku ani jednou nepodklouzl plášť. Vzorek
drží jako přibitý.
Dolů se vracím stejnou cestou, abych dal
trochu zabrat brzdám, šlapu po nich trochu
více než normálně, ale nedají se. I po třech
kilometrech prudkého sjezdu mají síly dost,

„Kdo by si chtěl Torus pořídit, může si být jistý, že na
silnici bude dost rychlý, v lese a rozbitém terénu dost
suverénní a večer, až si sedne někam na zahrádku
na espreso nebo pivko, nebude ho nic bolet. “
kolo i pláště toho poberou až neuvěřitelně a
čisté tvary nejsou ničím rušeny.
Zkouším si vyjet strmější kopec, tedy hned jeden z nejprudších zpevněných v
Beskydech, cestu k chatě na Prašivé, horská silnička je rok od roku v horším stavu,
odvodňovací korýtka široká a letos zasadili

koneckonců časy, kdy byly 160mm kotouče
normou i na MTB a nikdo si nestěžoval, že to
málo brzdí, nejsou zase tak dávnou historií.
V gravelovém terénu i prudkých kopcích
se Torus vyznamenal, do kopce umí cyklistovi pošetřit síly a z kopce zase zbytečně necuchá nervy, ruce a záda nebolí ani po

Nenápadně ukrytý šroub sedlovky.
Vizuálně čisté řešení, ale s klíčem se pěkně
zapotíte.

Sedlo z vlastní produkce.
Povedený kompromis mezi pohodlím
a sportovností.

Ochrana rámu.
Efektně začleněný ochranný plech
za převodníkem.

Posedlost integrací.
Už i do vidlice se schovávají kabely
a hadice.

Isaac Torus Xplore
Cena

72 790 Kč

Váha

8,7 kg (vel M)

Rám

Isaac HM Nano Quad (karbon)

Vidlice/
zdvih

Isaac Torus Xplore/–

Měnič/řazení

Sram Rival/Rival (1×11)

Kliky/
přesmykač

Sram Rival (42z)

Kazeta

Sram (11 až 36z)

Brzdy

Sram Rival 160/160 mm

Sedlovka

Isaac Carbon 30,9

Kola

DT Swiss C1800 DB

Pláště

Gravel Grinder Race 38 mm

Sedlo

Isaac Premium

PředstaIsaac Pro/Isaac Pro Gravel
vec/Řídítka
parádní design
poměr rychlost/komfort
svižná akcelerace
těžký převod do strmých kopců

větší porci kilometrů. Ocitáme se nad sjezdovkou, ze které teprve před pár dny zmizely poslední zbytky sněhu. „Tam dole to
vypadá dobře“, prohlašuje fotograf na fullu.
Polknu naprázdno a vydám se za ním, přece to neponesu.
Technická sekce s velkými balvany Isaa
covi vážně nechutná. Po trávě dolů, mezi
krtinci a občas přeskočit korýtko po hadici zasněžování, zkouším si obřák jako na lyžích, a když vysmátý dorazím pod kopec,
chlapi připravující sněžná děla k uskladnění po konci sezony se jenom divně koukají.
I odborníkům na zasněžování je jasné, že tahle řídítka nejsou úplně sjezdová.
Vzali jsme Torus do terénů, kam papírově patří, i do terénů, kam nepatří. Těch druhých bylo dohromady asi 50 metrů, protože všechno kromě balvanovitých downhillových úseků je pro něj spíše výzva než problém. Kdo by si chtěl Torus pořídit, může si
být jistý, že na silnici bude dost rychlý, v lese
a rozbitém terénu dost suverénní a večer, až
si sedne někam na zahrádku na espreso nebo pivko, nebude ho nic bolet.
Jedno negativum by se však našlo. Jakmile si sednete do té kavárny nebo hospůdky,
máte tak maximálně minutu nebo dvě času
sám pro sebe a k rozjímání. Pak se dostaví
první zvědavec se slovy: „To je krásné kolo,
co to je? Kdo to vyrábí? Kde se to prodává?
Jak to jezdí?“ Na další hodinku až dvě bude o
zábavu postaráno.
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