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Tuzemská značka Apache se na elektrokola specializuje již celou dekádu, 
a tak nepřekvapí její široký záběr – od dětských elektrokol přes skládačky, 
krosy, městská kola až po hodně ostré mountainbiky. A pestrá není jen 
nabídka kategorií, výrobce sahá po několika různých systémech pohonu, aby 
v dané cenové relaci a v daném segmentu vždy přišel s ideálním řešením. 
Nás pro test zaujal pevný trail bike Payat s pohonem česko-japonské značky 
Comp Drive.

Na poli elektropohonů se již vyprofi lovali velcí globální 
hráči diktující trendy a přinášející zaručený funkční stan-
dard, vedle nich jsou ale úspěšní i menší výrobci bodující 
šikovnými inovacemi. Jejich typickým zástupcem je znač-
ka Comp Drive z  podhůří Orlických hor. A  když už jsme 
do testu vybírali nevšední stroj, sáhli jsme rovnou po kole 
s nestejným průměrem ráfků. Tady bude o čem psát!

Mechanická klasika
Nudnější stránkou kola jsou standardní komponenty, 

k  těm se těžko něco dodává. Kombinace řazení Shimano 
SLX s přehazovačkou XT a s kazetou 11–46 zubů je totiž 
stejně osvědčená a bezproblémová jako brzdy ze sady Deo-
re. Ty mohou být vzorem spolehlivosti, dobrého dávko-
vání a se 180mm kotouči i oslnivého výkonu. Vzduchová 
vidlice SR Suntour Raidon nabídne 130 mm zdvihu, což je 
mezi hardtaily jednoznačně nadprůměr. Fanoušky oprav-
du terénního ježdění potěší teleskopická sedlovka nesoucí 
logo Spec Soil. Kvalitní náboje Formula, oba pro dostatek 
tuhosti v provedení Boost, jsou výpletem spojeny s ráfky 
Remerx širokými 27 mm. Navýšená šířka ráfku je zde nut-
ností, aby poskytly stabilní základnu pro objemné pláště 
Schwalbe Nobby Nic – přední má 2,35 palce, zadní dokon-
ce 2,8 palce.

Výrazný rozdíl v šířce plášťů je umožněn volbou menšího 
zadního kola. Zatímco vpředu je použita klasická devěta-
dvacítka, vzadu je zapleten ráfek 650b a vnější obvod kola 
je téměř dorovnán právě výrazně větším objemem obutí 
(tzv. 27,5+). Toto zdánlivě bláznivé řešení je sice vzácnější, 
ale už léta si s ním pohrává více značek, protože svou logi-

ku má. V našem případě vysoký zadní plášť, nahustí-li se 
na nižší tlak, přinese jistotu dobré trakce, pohodlí a také 
ochranu před defektem, když se vám v  terénu nepodaří 
kolo včas nadlehčit. To se u  obecně těžšího elektrokola 
hodí dvojnásob.

Pohodové trailování
Tvůrci biku se snažili skloubit uvolněnou jízdní pozici 

s dobrou ovladatelností v náročnějším terénu a udělali pro 
to maximum. Na kole sedíte vzpřímeně, vedle kratičkého 
představce tomu napomáhá i vyšší vidlice zvedající spolu 
s přeci jen trochu menším zadním kolem příď. Při poma-
lé jízdě to přináší náznak vratkosti, ale jakmile se pláště 
roztočí a stromy kolem stezky začnou mizet za zády, Pay-
at se zklidní a zkrotne. Zážitkem je proplétání se klikatým 
trailem i překonání vyšší terénní hrany. V prvním případě 
snadnému naklápění kola pod jezdcem pomůže hmotnost 
pohonu koncentrovaná ke  středu, v  druhém potom tele-
skopická sedlovka ovládaná z  řídítek. Při sjezdu prudké 
skalky jsme dvakrát zavadili motorem o  kámen, ale ka-
potáž vše ustála bez poskvrny. Z  hlediska ovladatelnosti 
nás mrzelo jen osazení testovacího kola řídítky širokými 
680 mm namísto ve specifi kaci slibovaných 740 mm. Širší 
řídítka by takto laděnému kolu slušela mnohem lépe a do-
dala by mu další porci jistoty na stezce. Výhrady naopak 
nemáme k plášťům, jejichž objem a vzorek toho umí za-
chránit opravdu hodně.

Brzdy a řazení zaslouží hodnocení „výborný“, vidlice SR 
Suntour je potom „dobrá“. V  chladnějším počasí během 
testu neoplývala citlivostí, nerozmazlovala pohodlím a její 
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– omezená nabídka velikostí

+  jízdní vlastnosti v terénu, 
odladěný projev motoru, 
dobrý dojezd, poměr výkon/
cena 

projev působil celkově trochu mdle. Na  druhou stranu 
byla vzorně tuhá, nepropadala se nadměrně do  zdvihu, 
„nekopala“ do rukou ani nevydávala žádné pazvuky, takže 
v  dané cenové kategorii ji lze přijmout bez rozpaků. Po-
chvalu si zaslouží sedlo a gripy od Ergonu, zde se nešetřilo 
a na komfortu jízdy je to znát.

Uhlazený drajv
Už první šlápnutí napovídají, že volba systému Comp 

Drive C18 nebyla důsledkem nějakého iracionálního patri-
otismu. Motor se zapojuje ihned po šlápnutí a činí tak vel-
mi pozvolna a kultivovaně, což platí i pro jeho odpojování 
při dosažení rychlosti 25 km/h. Takto to má vypadat! Chví-
lemi se nám zdálo, že by jeho aktivita mohla být u trailo-
vě laděného biku „ostřejší“, že by mohl ochotněji využívat 
maximum krouticího momentu 80 Nm. Ale bez okamžité-
ho přímého srovnání s konkurencí se těžko hodnotí. Takže 
zpět k faktům – vedle kultivovaného projevu potěší i při-

měřená hlučnost a dobré odstupňování pěti asistenčních 
módů. S přibývajícími kilometry jsme zjišťovali, že čárky 
na ukazateli stavu 576Wh baterie dodané přímo výrobcem 
Apache ubývají příjemně pozvolna. Efektivita hospodaření 
s energií je tedy stejně jako kultivovanost pohonu na srov-
natelné úrovni jako u velkých globálních hráčů.

Tuzemský systém Comp Drive může 
všemi svými parametry konkurovat 
globálně rozšířeným výrobcům.

Ze tří variant ovládací jednotky je zde 
zvolena ta nejkompaktnější. Počítá 
i s propojením s mobilní aplikací.

Vnitřní vedení kabeláže podtrhuje dojem 
celkově dobrého zpracování kola. 
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Oproti nim ale nabízí Comp Drive několik funkcí na-
víc. Zmiňme ty nejzajímavější – první je systém snižování 
výkonu motoru v průběhu řazení za účelem prevence po-
škození řetězu a prodloužení životnosti převodového sys-
tému. Tato technologie využívá snímač gearsensor GSGI 
umístěný na  řadicím bovdenu, ale i  data kadence šlapá-
ní, snímače krouticího momentu a podobně. Ve výsledku 
tak systém umí snížit výkon motoru jen v nezbytné míře 
a na nezbytně krátkou dobu. Tento sytém nijak neruší při 
jízdě z kopce nebo po  rovině, ale v prudkých stoupáních 
bylo snížení výkonu motoru méně příjemné. Už jen proto, 
že rychlost, kterou během tohoto, byť krátkého okamžiku 
ztratíte, v technickém výjezdu nikdy nezískáte zpět. Taky 
nohy si napoprvé musí zvyknout na propad výkonu, který 
následuje po stisku řadicí páčky. 

Konzultace s  výrobcem motoru ale odhalila důvod. 
Na testovaném kole byla nastavena redukce ze 100 % vý-
konu před momentem změny převodu na  20 % v  době 
momentu změny převodu. Její hodnotu si lze pomocí pře-
hledného ovládacího displeje s dostatečně velkými tlačít-
ky nastavit například na 30 nebo 40 % v momentu změny 
převodu (maximum je 50 %). Pak ten pocit z propadu výko-
nu nebude tak výrazný, ale i tak se budou šetřit převodové 
mechanismy proti mechanickému poškození (prodloužení 
životnosti). Tedy toto nastavení umožnuje personalizovat 
kolo pro dané potřeby. Dále je také možné před displej 
nastavit délku momentu, po  který je pohon redukován. 
Pokud je tedy jezdec pro sportovní jízdu nespokojený se 
současným nastavením, tak si chování pohonné jednotky 

v momentu přeřazení může upravit jednak změnou délky 
časového úseku, kdy je pohon redukován, a  jednak změ-
nou nastavení síly redukce výkonu.

Druhou zajímavostí systému Comp Drive je zobrazování 
zařazeného převodu, a také doporučení přeřazení prostřed-
nictvím symbolu šipky. Ani tahle „vychytávka“ nám při 
sportovní jízdě nepadla do noty, protože nám neustále do-
poručovala těžké převody. Toto doporučení ke změně pře-
vodu je založeno na tom, že pokud jezdec bude následovat 
doporučení systému, dosáhne delšího dojezdu elektrokola 
na  jedno nabití baterie, jelikož elektromotor bude opero-
vat v pásmu optimální účinnosti. Záleží pouze na  jezdci, 
zdali bude toto doporučení následovat, hlavní uplatnění 
je samozřejmě mimo těžký terén. Třetím bodem pro Comp 
Drive je příprava aplikace pro mobilní telefony, která bude 
sloužit nejen k  nastavení systému, ale také jako chytrý 
cyklocomputer se spoustou funkcí.

Dobrý s vizí lepšího
Payat Comp 1 je velmi zajímavě osazený elektrobike pro 

ty, kteří rádi provětrají kolo v techničtějším terénu. V tom-
to prostředí mu lze stěží něco vytýkat, jeho osazení, ale na-
konec i samotný koncept rozdílné velikosti ráfků funguje 
velmi dobře. Připomínky nelze mít ani k hmotnosti nebo 
základní funkci motoru, jehož projev je dobře vyladěn, tak-
že jízdu neruší žádnými vrtochy a vy na něj rychle zapome-
nete. Ke kolu jako celku je snadné přilnout, nejen pro jeho 
povedený design.

 ■ 

Apache Payat Comp 1
rám hliníková slitina 6061 vidlice odpružená, SR Suntour Raidon 34 
LO-R, pevná boostová osa, zdvih 130 mm, uzamykatelná z korunky
kliky Spec, převodník 38 z. řazení/přehazovačka Shimano SLX/XT
kazeta Shimano SLX, 11 rychlostí (11–46 z.) brzdy Shimano Deore, 
kotoučové, kotouče 180/180 mm ráfky Remerx RX2027 (27 mm)
pláště (P/Z) Schwalbe Nobby Nic 29x2,35/27,5x2,8“
velikost M/L hmotnost 22 kg (vel. L) cena 64 990 Kč

Technické parametry (motor)
motor Comp Drive C18
napětí systému 36 V
jmenovitý výkon motoru 250 W
maximální točivý moment motoru 80 Nm
kapacita baterie 576 Wh


