ISAAC TORUS XPLORE

O
L
SÓ
Když krása
střídá nádheru
Jsou kola, která už jsme si v terénu navykli potkávat, a bereme je tudíž jako běžnou
součást našich cyklistických životů. A pak jsou značky, jimž se daří udržet si auru
nevšednosti. Které nemíří do světa v obřích sériích a desítkách modelů pro každého
a pro všechny příležitosti. Isaac patří do druhé skupiny, mezi kola s příchutí, kterou lze
těžko identifikovat, která je však právě tím přitažlivá. Gravel bike Torus je toho důkazem.

U holandské firmy Isaac Cycle najdete
hned tři různé typy gravelu; pomineme-li
elektrický Saros, je tu karbonový Torus
v nádherné barvě Emerald Green, který tva-

rově silně připomíná aerodynamickou silničku, a hliníkový, o poznání méně robustní Hadron Xplore. A po jejich boku silničky
a MTB hardtail.

UNIVERZÁL
Jakkoliv výkonnostně
kolo vypadá, rámu
a vidlici Torusu nechybí
několik montážních
bodů pro doplňky. Přes
svůj sportovní vzhled se
tedy nebrání třeba ani
bikepackingu, a to nejen
montážními body, ale
i geometrií. Univerzalitě
využití navíc nahrává
i možnost použít pláště
široké až 45 mm.
Výrobce u rámu
velikosti L udává
hmotnost 1250 g,
v daném vybavení jsme
ve velikosti XL navážili
8,68 kg, což je slušné.
Hodně ukrajují lehká
karbonová kola.

SOUTH LIMBURG
Právě tady, dle vlastních slov zástupců značky
v nejinspirativnějším cyklistickém regionu Holandska, najdete
sídlo Isaac Cycle. Firma začala psát svou historii v roce 2001
vývojem inovativních karbonových vidlic, díky jejich prověřené
kvalitě se později odhodlala i k výrobě vlastních karbonových
rámů. Isaac Cycle o sobě hovoří jako o kompletně holandské
značce, celý proces vývoje, testování, ruční stavby rámů
a skládání kol probíhá právě v této zemi.
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Karbonový Torus jsme sice testovali v konkrétní komponentové sestavě, ale smysl
celého testu můžeme ještě předtím, než vůbec začne, vlastně shodit. Naše hodnocení

DRŽÁK
Multifunkční pomocník HideMyBell si poradí nejen
s computery Garminu, ale jak název napovídá, myslí i na
zvonek, věc v provozu i na stezkách veskrze praktickou.

SRAM FORCE
Výborně brzdí i řadí, ostře a bez prodlevy, tady není co říct. Jen ten
tvar a umístění odřazovacích páček – při brzdění při úchopu za páky
odřazovací páčky „stříhají“ prsty, i když pod pákou necháte jeden.
Ještě že už je tu Sram se sadami pro gravel biky, kde tohle odpadá…
Přehazovačka testovaného kola neměla „brzdu“, takže v terénu řetěz
hodně mlátil do zadní stavby, takovému rachotu jsme se sadami pro
gravel biky a s jednopřevodníky odvykli. Tady jsou navíc převodníky
dva, což rozhodně není špatně – a pro silniční použití, které je
praktikováno majitelem, je to zcela na místě.

jednotlivých dílů a s nimi i celku nemusí nic znamenat – kolo si totiž lze velmi
snadno nakonfigurovat k obrazu svému.
A možností je spousta. Našinci se přitom
vyplatí vynechat ze hry globální web firmy a zamířit na lokalizovaný český web
(www.isaac-cycle.cz), jehož konfigurátor jde
dál, nabízí širší možnosti výběru u některých důležitých položek.
Základním rozcestím je při tomto procesu
Shimano (sedm sad na výběr) a Sram (šest
sad), pokračujeme přes sedm párů zapletených setů (po jednom Shimano a DT Swiss,
zbylých pět FFWD, z toho tři karbonové –
FFWD alias Fast Forward patří do portfolia
stejného dovozce Isaacu pro ČR a SR) a rozsáhlou nabídku obutí, kde má své zastoupení i domácí Tufo, galusky nevyjímaje, až
k řídítkům, představcům, sedlům, klikám,
převodům a plášťům. Pořídit lze samozřejmě i jen rámovou sadu. Český konfigurátor
je krásně jednoduchý – snadno vyberete jednotlivé položky, každá změna se ihned promítne do výsledné ceny.
A ještě jedno doplnění – Torus přesně v té
do detailu shodné testované specifikaci už
nepostavíte, ale jak je patrné, je bohatě čím
jednotlivé komponenty nahrazovat.
Ať tak nebo tak, s Torusem jsme mohli
strávit téměř tři týdny. Jaký je? Začnu od posedu. Jestliže ho označím za delší, budu mít
pravdu, ale subjektivně zabarvenou. Rám je
velikosti XL, já běžně používám L, jenže…

Tempo na polních a lesních cestách, a samozřejmě i na asfaltu, to je jednoznačně
radost. Nejenže to skvěle odsýpá a jízda je
lehká, ale Isaac je v rychlosti stabilní. Skoro
bych řekl příkladně. To samé platí pro rychlé sjezdy – i když vedou stezkami s rozbitým
povrchem, kde to drncá a kola odskakují, Torus neznervózní, je spolehlivou oporou. Můžete na něm bezpečně „pálit“ dolů značnou
rychlostí, ke kritické situaci povede chyba
jezdce, ne kolo.

s geometrií, pak bychom v terénu nebyli
tolik objevitelští, čekali bychom to – vidlice
nikoliv silničního úhlu, ale trochu více položená, a hlavně dlouhá zadní stavba a spolu
s tím i rozvor.
Když jízda zpomalí, hovoříme o opravdu
malé rychlosti, ne o moc vyšší než svižná
chůze, typicky v prudkých stoupáních, přední kolo začne vlivem daného střihu vykreslovat ve stopě drobné vlnky, na vedení směru
je tu nutné se o něco více soustředit. Anebo
taky ne, ale… Delší představec tu má své výhody. Stačí přijmout charakter kola a zůstat
i při těchto prudkých šplháních sportovně
skloněný nad představcem – zatíží se předek a z před chvílí uvedeného už toho moc
neplatí. Pokud jsem tu ale řídil kolo ze vzpřímeného posedu, při úchopu u představce,
byl drobný neklid trochu cítit. Ale upřímně,
kdyby se člověk pro potřeby testu nesoustředil na každý detail, asi bych to nikdy nijak
neřešil a prostě si Toruse užíval.

Když přijde na zatáčky, objeví se dělítko.
Ty rychlé, do nichž není třeba brzdit, anebo
jen lehce, kde stačí pracovat s náklonem,
jsou další skvělou disciplínou Isaacu. Vykrojení oblouku je jisté, kolo nijak netěká, ale
jasně vede směr. V točkách více utažených,
na pěšinkách mezi stromy nebo třeba kameny, už ale je Torus delší, v reakcích na impulzy řídítek rozvážnější. Karbonový gravel
Isaacu prostě upřednostňuje stabilitu jízdy.
On by teoreticky stačil pohled do tabulky

A že má co nabídnout! Rám i vidlice jsou
nekompromisně tuhé. Co se zrychlení týká,
tady není co řešit. Můžete se jen spolehnout
na to, že jakákoliv porce vynaložené síly
bude po zásluze odměněna svižným zrychlením bez absence pocitu, že vás někde něco
drží při zemi, zpomaluje, brzdí. Velký díl zásluh na tom má rám, ten je opravdu postaven s důrazem na tuhost jak při záběru, tak
při řízení. Navíc je jezdec optimálně usazen,
„rozprostřen“ nad rámem, takže mimo jiné

Horní trubka patří se svými 570 mm ke kratším, spíš odpovídá rámu rozměru L. I proto
jsem se na kolo bez problémů poskládal,
sedlo mi a jeho reálná velikost pro mne byla
trochu překvapením.
Každopádně je jisté, že do lehce sportovnější pozice tu jezdce nepokládá střih rámu,
ale delší, 110mm představec. Konfigurátor
nabízí možnosti od 70 po 130 mm, potřebám jednotlivců se meze nekladou.

ISAAC TORUS XPLORE

rám karbon Triad 40, pevná osa 12×142 mm
vidlice karbonová Isaac, pevná osa 12×100 mm
řazení/přehazovačka Sram Force, 2×11
kazeta Sram Force (11–32 zubů)
kliky Sram Force (převodníky 50/34 zubů)
brzdy Sram Force (kotouče 160 mm)
zapletená kola karbonová, FFWD Drift, výška ráfku
36 mm, vnitřní šířka 24 mm
pláště Tufo Thundero, 40 mm, tubeless ready
sedlovka Isaac carbon, průměr 27,2 mm
sedlo Selle San Marco Shortfit Racing Narrow
řídítka Isaac Pro Gravel, 420 mm
představec Isaac Pro, 110 mm
hmotnost 8,68 kg (vel. XL, bez pedálů)
hmotnost kol (P/Z) 1440/1850 g (včetně plášťů,
tmelu, kazety, kotoučů, bez pevných os)
cena 130 000 Kč (rámová sada 56 690 Kč)

GEOMETRIE (vel. XL)
570 mm
175,5 mm

602 mm

495 mm
73,5°
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nešlape před sebe, ale spíš pod sebe, pocitově velmi efektivně.
No a pak je tu další velký pracant, zapletený set kol FFWD Drift, specialista
na gravel s karbonovými ráfky vysokými
36 mm a s vnitřní šířkou 24 mm (hodí se pro
pláště široké 30 až 60 mm). Náboje DT Swiss
240, dráty stejné značky, uváděná hmotnost
setu v nejlehčí konfiguraci 1550 g. Myslím,
že i kdyby rám nebyl dostatečně tuhý, tahle kola by svým výkonem zvládla leccos
zamaskovat. Jenže rám je tuhý bezchybně,
a tak se místo maskování slabin dostavuje
souhra dvou silných hráčů. A Isaac Torus
pak žene vpřed s takovou chutí, s jakou
vyprahlý poutník hltá v horké poušti první
doušek vody po dlouhých hodinách.
Obutí Tufo Gravel Thundero je výborné –
jemný střed krásně odvaluje, přitom není bezzubý při brzdění a záběru, boční vzorek je spolehlivý v zatáčkách i na mokru. Trochu jsme jen
tančili na mokrých kamenech, nejspíš vlivem
použité směsi, která tu není příliš přilnavá.
V bezdušovém provedení přidejme komfort.

Šířka 40 mm obutá na širokých ráfcích pak
ukázala, že rám opravdu nemá problém s prostupností běžných šířek plášťů – i při 42 mm
by zde zbyl dostatek prostoru. Výrobcem určených limitních 45 mm tak zní věrohodně.
Komfort můžeme označit jako lehce nadprůměrný, tady Torus na špičku nesahá.
A musíme dodat, že v hodnocení je dost znát
přispění bezdušového obutí. Zadní část je
na tom o něco lépe, i když máme podezření,
že nejvíc práce tu odvádí karbonová sedlovka malého průměru, rám tolik ne. Nicméně
po padesátce v náročném terénu jsme se
rozhodně necítili tak, že další už bychom
nezvládli. Naopak. A pokud snad opravdu
ne, tak jedině kvůli chabé fyzičce, ne pro
nepohodlí. Pomáhá i sedlo Selle San Marco
Shortfit Racing – i přes jeho kratší střih není
problém se změnou pozic a s přílišným tlakem na genitálie při posedu na špičce, také
velký středový otvor je plně funkční.
To přední vidlice přenáší rázy výrazněji, je
masivní, stavěná na tuhost. Lehká dysba-

Klidně i silnička
V testu zaznívá, že Isaac a zapletené sety FFWD mají stejného dovozce pro ČR a SR, a tak se
nabízí jedinečná možnost – k páru kol pro gravel přihodit ještě pár silniční a sloučit dvě kola do
jednoho. Takto jsme Toruse i vyzkoušeli, konkrétně s modelem Ryot (karbonové ráfky vysoké
33 mm, vnitřní šířka 21 mm, vhodné pro pláště široké 23–42 mm, cena 38 290 Kč) obutým plášti
Tufo Comtura Duo (25 mm, duše Tubolito). Ráfky používají technologii LAW, design optimalizující
aerodynamiku a tuhost zejména při použití se širším obutím. Kolům s obutím, tedy bez kotoučů
a kazety, jsme navážili 960/1090 g (P/Z), plášti a duši 225 g, respektive 45 g. A pak jsme je dali
do vidlic a vyrazili na silniční švih.
Už tak rychlému Torusu jako by někdo vetknul do rámu
motor. Choval se jako plnohodnotná kvalitní silnička. Kola
se velmi snadno roztáčí, a co bylo stejně citelné, širší ráfky
podporují vlastnosti obutí, kola se chovají velmi stabilně
na rovině stejně jako ve velkém náklonu v zatáčce. Tím
tato cesta zcela důkladně eliminuje potřebu vlastnit dvě
kola, silniční a gravel. Stačí jedno se dvěma zapletenými
sety, které rychle prohodíte. Pokud vám tedy nevadí o něco
větší rozestupy trubek vidlic přece jen gravelového Torusu
a opravdu dlouhá zadní stavba – o 30 mm v porovnání
s ryze silničním Isaacem Boson. A abychom nezapomněli,
hlasitý cvrček ořechu je lahůdka.
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lance mezi přední a zadní částí kola je znát.
Zvláštní byla řídítka. V oblasti u představce
jsou zploštělá, dobře se o ně opírají dlaně.
Komfortní omotávka Selle San Marco Dynamic doslova pohlcuje vibrace, pomáhá.
Majitel kola ale na horní část řídítek použil
gelové podložky, které vedly k velkému průměru, úchop připomínal spíš tenisovou raketu. Mezi plochou částí a brzdovými pákami navíc vznikl tvar na výšku orientovaného
oválu – pokud jste zvyklí mít zde položené
dlaně, pocítíte i přes měkkou omotávku větší tlak do nich. Ale tady hovoříme o osobním
vyladění kola, majitel jistě dobře ví, proč se
vydal touto cestou, a že nám nesedla, pro
něj nemusí vůbec nic znamenat. Proč by
taky mělo…
Isaac Torus tedy prolétl naším testem
s čistým štítem. No a pak je tu věc osobní,
ryze subjektivní, ale důležitá. Isaac je podle
nás prostě nádherné kolo. Krása (kvalita) tu
tak opravdu střídá nádheru (design). Anebo
opačně, ale to je jedno.
Rudolf Hronza
Foto: Tomáš Král

