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V portfoliu takřka žádné značky nesmí chybět model, který 
je schopen splnit veškeré požadavky sportovně zaměřeného 
uživatele. A právě do takové škatulky by měl patřit i stroj 
s označením Element Disc, který je součástí nabídky holandské 
značky Isaac. Co ale přesně znamená informace, že vám dokáže 
splnit doslova vše, co si usmyslíte? Měl by být rychlý na rovině, 
hbitý v kopcích a dostatečně jistý ve sjezdech.
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Že při testu nepůjde o  žádnou nudu, naznačuje informace 
o hmotnosti rámu pouhých 750 gramů (velikost L). To je ale tepr-
ve začátek, hmotnost přeci není univerzálním zaklínadlem doko-
nalosti. To, že značka pracuje s  technologií HM Nano Quad Car-
bon a materiálem Advanced Carbon Tech Quad 60, dá odpověď jen 
malé skupince specialistů na složení karbonu, my ostatní budeme 
vnímat spíše podporu vlastností tvarováním základu. Začněme 
u předku kola, ložiska hlavové partie totiž operují v horní i spodní 
partii s průměrem 1,5“. Za touto úpravou stojí potřeba ukrytí hadic 
a kabelů do nitra rámu. A tento prostor je zajištěn právě prostorem 
mezi ložiskem a kónickým sloupkem v horní části. Jen odhadovat 
pak můžeme cestu těchto ovladačů brzd a  řazení uvnitř masivní 
spodní rámové trubky dosahující ve své dolní části prakticky stejné 
šíře jako středové pouzdro Press Fit 86,5/41 mm. Tato tvarová úpra-
va je sázkou na jistotu namísto snahy o originalitu, stejně jako na-
vazující sedlová roura od středu se kónicky zužující až na kruhový 
průřez. A pokud jsme zmiňovali osvědčené tvarové úpravy, nejinak 
je tomu i u horní části, kde naleznete horizontálně zploštělou rouru 
směrem od hlavy dozadu se postupně zužující. Velmi zajímavé je 
tvarování zadní stavby s podsazenými sedlovými vzpěrami, stejně 
jako přední vidlice. Kromě komfortu totiž bylo u těchto částí bez-

pochyby myšleno i na aerodynamiku. A pokud jsme již zmiňovali 
tuhost zhmotněnou v masivní středové partii, její vysokou úroveň 
by měla zajistit i příprava patek pro 12mm pevné osy zapletených 
kol. Ty jsou ostatně takřka automaticky voleny ve chvíli, kdy je rám 
určen pro kotoučové brzdy.

STAVEBNICE NA PŘÁNÍ
Pro zajištění absolutní jistoty funkce bylo vlastním konfi guráto-

rem značky na stránkách českého dovozce do sestavy vybráno kom-
bo řídítek s  představcem Airfl ow. Průřez obdélníku u  jeho „před-
stavce“ by měl být zárukou potřebné tuhosti a současně nabídnout 
bohatý prostor pro zmiňované hadice a kabely tak, aby nebylo tře-
ba ostrých změn jejich dráhy. Horní plocha řídítek je pak tenká jako 
křídla stíhačky a ani puntičkář by na ní nenalezl prakticky žádné 
místo jakkoli ovlivňující jejich dokonalou aerodynamiku. Díky této 
konstrukci tak budete marně hledat byť jen kousek vedení hyd-
rauliky a elektriky mezi pákami a zbytkem osazení. O dokonalou
funkci systému se zde stará druhá nejvyšší řada Shimano Ultegra 
v elektronické podobě Di2, dle očekávání doplněná o vlastní hyd-
raulické kotoučovky. Univerzalita využití je podpořena semikom-
paktní skladbou převodníků a  kazetou v  dostatečném rozsahu 



134 padesáttřijedenáct2022

11–30 zubů. Rámový základ vznikl v zemi tulipánů, proto není pře-
kvapením, že byl doplněn zapleteným setem ze stejné země. Fast 
Forward dodal pro tuto sestavu model Ryot 44 s vysokými plášťo-
vými karbonovými ráfky, na které pak byly dle přání budoucího 
majitele nasazeny pláště domácího Tufa.

SPOKOJENÉ BLOUDĚNÍ
Před vlastním testem jsme si nějaký čas pohrávali s myšlenkou, že 

trochu upravíme nestandardní nastavení pák, dokonce i imbus už se 
v prstech zaleskl. Nakonec ale ohleduplnost k majiteli kola zavelela, 
abychom vše ponechali v původním stavu. A bylo to dobře, přes nut-
nost počátečního návyku na jejich usazení pod úhlem ke středu řídí-
tek jsme takové nastavení nakonec museli pochválit. Ale popořádku, 
hlavní soustředění samozřejmě směřovalo k rámu. A ten se zde uká-
zal v nejlepším světle. Jeho střih pracoval se středně vysokým před-
kem, což znamená, že jsme se nemuseli lámat v pase jako při hledání 
drobných na zemi, ale současně jsme si mohli užít dokonale vyladě-
ný sportovně aerodynamický posed. Takové nastavení se odrazilo na 
velmi kvalitní reakci na povely a nebyla to jen podpora materiálu při 
navyšování rychlosti, ale i slušná ovladatelnost. První úkol dokonale 
zvládal tuhý spodek rámu ve spojení s komponenty Shimana, nová 
dvanáctipolohová Ultegra bez známky zaváhání potvrdila pověstnou 
tuhost této značky, a to zejména u klik. Že by mohl nějaký ten watt 
zmizet bez užitku, jsme si nemysleli ani na okamžik, ba naopak jsme 
si díky její přítomnosti mohli užívat dokonalou kooperaci rámového 
základu se zbytkem stroje.

A  pokud již zmiňujeme spolupráci, nesmíme zapomenout na 
odezvu zapleteného setu FFWD. Výška karbonových ráfků 44 mm 
zde nebyla ani v nejmenším li-
mitem využitelnosti v kopcích 
a současně jsme se mohli spo-
lehnout na jejich podporu i ve 
zvlněném profi lu silnic. Ono to 
ostatně bylo očekávané již ve 
chvíli, kdy jsme tento set po-
stavili na váhu. Jeho hmotnost 
totiž mohla snadno konkuro-
vat provedením určeným prá-
vě pro souboje s vrstevnicemi, 
navíc byl obutý do plášťů Tufo 
Comtura s hmotností pouhých 
240 gramů. Takové dispozice 
by bylo škoda nevyužít na sto 
procent, a tak naše cesty mířily 
nejčastěji právě do zvlněných 
a kopcovitých lokalit.

NIC NENÍ ZADARMO
Pocitová lehkost jízdy byla 

dána nejen hmotností a vlast-
nostmi rámového základu ve spojení s koly, ale i ostatním vyba-
vením, zmiňme především speciální vodítko kladek přehazovač-
ky. Značka Kogel zde nechala vyniknout hliníkového provedení 
vybroušeného do fi nální podoby CNC strojem. Dle informací pak 
tento komponent nabízí spolu se snížením tření a tedy wattovou 
úsporou provozu až 2x vyšší tuhost ve srovnání s originálním vo-
dítkem Shimano. Současně ale tento doplněk o něco navýšil zvuko-
vý doprovod změny na převodech, i když na přesnost a spolehlivost 
změny to vliv nemělo. To další z  komponentů si vysloužil pouze 
slova chvály. Řídítka Airfl ow z  vlastní produkce Isaacu nabízela 
díky kompaktnímu oblouku a ploché horní části poměrně velkou 
variabilitu držení, pokud jsme tedy zrovna netřímali v intenzivním 
tempu netradičně nastavené brzdové páky. Vždy bylo kam odložit 
dlaně, abychom zajistili spolehlivé ovládání a současně komfort. 
A navíc ta estetická čistota bez jakýchkoli kabelů! Náš subjektivní 
pohled na tvarování samozřejmě nemusí vyhovovat každému, před 
konečnou volbou je dobré zvážit výhody a omezení.

Co by to bylo za hodnocení, kdyby zde chyběla kolonka komfort. 
A  zde naleznete jen pozitiva. Jednoduchý kulatý průřez karbonové 
sedlovky je po léta osvědčený na zajištění potřebné pružnosti, navíc 
měla díky slopingové konstrukci rámu dost prostoru pro pohlcování 
otřesů. Podobné hodnocení si vysloužilo i sedlo Selle San Marco. Krat-
ší střihy sedel si již mnoho jezdců oblíbilo, nejinak tomu bylo s námi, 
tvarování a materiál modelu Shortfi t byly absolutně bez výhrad.

KLASIK
Tento test opět přesvědčil, že není třeba extravagantních tvarů, 

aby bylo dosaženo vyvážených vlastností pro všechny typy nasaze-
ní a požadavky jezdců. Na pohled jednoduchý design kola, z jehož 
decentního vzezření vystupovalo pouze zlatavě se lesknoucí vodít-
ko kladek, v sobě skrýval rychlost na rovinkách a současně lehkost 
ve stoupáních, kterých si ve své domovině příliš neužije.

Eda Pinkava
Foto: Lubomír Severin
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GEOMETRIE
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ISAAC ELEMENT DISC
materiál rámu Advanced Carbon Tech Quad 60 vidlice Advanced Car-
bon Tech Quad 60, kónický sloupek 1 1/8–1,5“ zapletená kola FFWD 
Ryot 44, pláště Tufo Comtura Duo, 25 mm, duše Tubulito, hmotnost kol 
1110/1590 g (P/Z, včetně kotoučů 140/140–P/Z, plášťů, duší a kazety) 
hmotnost plášťů/duší 225/45 g sada Shimano Ultegra Di2 (12 rychlos-
tí, kazeta 11 –30 zubů) kliky Shimano Ultegra (převodníky 52/36 zubů) 
doplňky kombo představec/řídítka Isaac Airfl ow (420/110 mm), sed-
lovka Isaac Carbon (27,2 mm), sedlo Selle San Marco Shortfi t 2.0 Car-
bon FX (ližiny karbon), vodítko kladek Kogel Kolossos velikosti S–XXL 
váha 7,3 kg (velikost XL, bez pedálů) cena 198 796 Kč


