
V  minulých číslech jsme se pravi-
delně věnovali článkům o novém 
českém středovém pohonu 

Comp Drive Systems a tato zkušenost 
už se dá označit jako dlouhodobý test. 
Najezdili jsme na něm přes tisíc kilome-
trů a zpočátku jsme se ve spolupráci 
s výrobcem podíleli na ladění jízdního 
projevu a vychytávání drobných mušek. 
Na jaře nastal čas vyrazit „za hranice 

všedních dnů“ a Jizerky jsme tentokrát 
vyměnili za strmé kopce nad italským 
jezerem Lago di Garda. Po nahlédnutí 
do kalendáře doslova nabitého akcemi 
opravdu nebylo nad čím váhat a kam 
jinam vyrazit testovat a sbírat zkuše-
nosti než na legendární Bike Festival 
Garda Trentino odehrávající se každým 
rokem na březích tohoto malebného je-
zera. Vypsaný závod elektrokol s účastí 

světových hvězd měl pak být třešinkou 
na dortu. (Nakonec ho vyhrál náš endu-
rista Jirka Fikejz a více se dozvíte v roz-
hovoru s ním na jiném místě časopisu.) 

TESTUJEME NEJEN POHON
Abychom to pojali trochu komplex-

ně a připravili se co nejlépe technicky, 
rozhodli jsme se kromě samotného 
pohonu Comp Drive Systems důkladně 
otestovat další vybrané komponenty. 
Do našeho projektu jsme tedy zapojili 
i další partnery. Baterii Apache Bat-
tery R7 o kapacitě 576 Wh (36 V / 
16 Ah) a odpruženou vidlici SR Suntour 
Auron dodala společnost BP Lumen, 
o pevné komponenty a další doplňky 
se postarala společnost JMC Trading 
se sortimentem své značky BBB, řazení 
a brzdy dodala společnost Cycology, 
rám Achilles a zbývající důležité díly pak 
zajistila společnost Elektrokola s.r.o. 
Posledním významným partnerem je 
společnost Pedalsport, která nás vyba-
vila nezbytným servisním nářadím Park 
Tool. 

VÝBORNÉ ZÁZEMÍ
Sehnat vhodné a cenově dostupné 

ubytování v tomto jarním termínu, a při-
tom nebýt od městečka Riva del Garda, 
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{ NA VLASTNÍ KŮŽI }

JARNÍ 
TESTOVÁNÍ 
NA LAGO 
DI GARDA
Prověřili jsme techniku 
v e-bikovém ráji 
a také na závodní trati 

Text a foto: Zdeněk Dokoupil

Achilles jde do akce.
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kde se festival odehrává, příliš daleko, 
může být nečekaný problém. Proto jsme 
si s dostatečným časovým předstihem 
rezervovali dvoumístný mobilní dům 
v kempu v nedalekém Limone sul Garda 
za přijatelnou cenu necelých 50 eur za 
noc. Jenom pro zajímavost – totožný 
mobilní dům v hlavní sezoně se pronají-
má za 120 eur na jednu noc. K dispozici 
jsme tak měli nejenom kvalitní ubytová-
ní, ale i důležité technické zázemí s mož-
ností umytí a případného servisování 
našeho testovacího elektrokola.

NABITÝ PROGRAM
Kdo někdy bikoval na Gardě, moc 

dobře ví, že výlety je potřeba plánovat 
s dostatečným předstihem a rozhodně 
plánování nepodcenit. Obvykle totiž ráno 
vyjedete a až pozdě odpoledne se vra-
cíte na základnu. Nezbývá tedy než do 
batohu sbalit vše potřebné včetně jídla 
a pití a nezapomenout při tom přibalit 
i rezervní oblečení. Přestože nadmořská 
výška jezera Lago di Garda je kolem 
65 m metrů nad mořem, při většině vý-
letů se obvykle dostáváte o zhruba tisíc 
metrů výše.

První den vyrážíme omrknout místo 
konání festivalu ve městě Riva del Gar-
da. V Limone sul Garda nasedáme na 
loď a za cenu pěti eur za osobu a tří eur 
za kolo po zhruba pětačtyřicetiminutové 
plavbě přistáváme v cíli.

Festival se odehrává pod širým ne-
bem s technickým zázemím ve velké 
výstavní hale. Žádné vstupné se neplatí 
a hned na první pohled je jasné, že celé 
město touto akcí žije. Cestou k hale 
míjíme i stánek značky Rock Machine 
a dáváme se do řeči s Jaromírem „Spa-
cemanem“ Spěšným – hlavní hybnou 
silou skrytou za vývojem terénních elekt-
rokol této značky. 

Následující den je na programu start 
v pořadí prvního ze závodů horských 
elektrokol Bosch eMTB Challenge patří-
cího do série čítající celkem čtyři závody 
v různých alpských zemích. Registraci 
jsem si zařídil on-line již před naším 
odjezdem, nyní tedy stačí vyzvednout 
startovní číslo. Přitom se dozvídáme, že 
schůzka závodníků se bude konat dnes 
večer. Vše potřebné víme, a můžeme tak 
s klidem poprvé vyrazit na vyjížďku.

JEZERO NAD JEZEREM
Zhruba ve výšce 550 m n. m. a po 

necelých 10 kilometrech jízdy od Riva 
del Garda je jezero Lago di Tenno, které 
je jedním z nejkrásnějších jezer v Itálii 
ležících v regionu Trentino. A je vyhlá-
šené výraznou světle modrou barvou 
vody. Tedy ideální cíl pro můj první výlet. 
Po asfaltové vedlejší silnici stoupám 

Pár snímků z expo-zóny festivalu 

u jezera Garda.
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kilometr za kilometrem a cestou míjím 
opravdu hodně cyklistů. Dobrá polovina 
z nich je „elektrifi kována“ a výjezd si 
užívá podobně jako já.

Poslední metry jedu po zpevněné 
lesní cestě a poté následuje technicky 
středně náročný test. Již při výjezdu 
se ubezpečuji, že můj před odjezdem 
narychlo sestavený e-bike Achilles 
Rebel Race Comp funguje, jak má. Tři 
režimy asistence jsou i v nejprudší části 
výjezdu dostatečné a nejvyšší z nich 
pod označením Boost ani nevyužívám. 
Sjezd od jezera Lago di Tenno mě 

poprvé dostává do varu a nádherné 
výhledy na jezero Lago di Garda z více 
než půlkilometrové výšky prostě nemají 
chybu!

Po večerní schůzce závodníků vy-
rážím zpět do kempu. Chci se však 
vyhnout asfaltu, a proto po trailu ve-
doucím nad jezerem Lago di Garda 
vyjíždím nejprve do výšky 550 m n. m. 
do vyhlášené Pregasiny a následně 
vystoupám až do výšky 1000 m n. m. 
Poté mě čeká přenádherný, ovšem 
technicky náročný sjezd přímo do kem-
pu v Limone sul Garda.

JAK SE JEZDÍ V CIZINĚ
Druhý den našeho pobytu nás čekal 

závod. Start je plánovaný na pravé po-
ledne a stále nevíme, co nás čeká. Ná-
lada mezi téměř 150 závodníky je však 
neuvěřitelně uvolněná, bez nervozity, 
a spíše než závody připomíná velkou 
společnou vyjížďku. Mezi známými 
tvářemi poznávám třeba legendárního 
biketrialistu Hanse Reye a také mnoho 
bývalých profíků.

Až teprve na samotném startu každý 
závodník dostává na ruku čip a do ruky 
mapu. Na té je vyznačených deset 

{ NA VLASTNÍ KŮŽI }

Lago di Tenno před námi...

Plně vybavení elektrocyklisté na startu.
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kontrolních bodů, které je potřeba 
projet, a šest samostatných stanovišť 
– měřených rychlostních zkoušek – 
s jednotlivými parametry, jako například 
uphill, downhill, trial a podobně.

Pár desítek metrů po startu potká-
vám první skupinku e-bikerů postávají-
cích u břehu jezera a studujících mapu. 
Teprve nyní mi dochází, že se bude jed-
nat o jakýsi druh orientačního závodu 
na horských elektrokolech, bez označe-
ní trati, na které jsme zvyklí ze závodů 
u nás. Protože se v mapách příliš ne-
vyznám a v těch italských už vůbec ne, 
nebývá mi nic jiného než se k nějaké ze 
skupinek e-bikerů přidat. Dalším pře-
kvapením je pro mě naprosto pohodové 
tempo všech zúčastněných – rychle mi 
dochází, že na prvním místě rozhodně 
není pořadí, ale hlavně zážitek.

Po necelých 40 kilometrech a čtyřech 
hodinách jízdy přijíždím do cíle, kde se 
dozvídám, že jsem sice projel všech 
deset kontrolních bodů, ale samostatná 
stanoviště s měřenými úseky pouze 
tři. Přiznám se, že jsem je v mapě asi 
úplně přehlédl. Jeden z organizátorů mi 
potvrdil mou diskvalifi kaci, ale jedním 
dechem a úsměvem na tváři dodal, že 
jde přece především o zábavu! 

MONTE BALDO NENÍ 
PRO KAŽDÉHO

Mezi cyklisty se říká, že kdo byl na 
Gardě a vynechal vyhlášenou horu 
Monte Baldo, je jako ten, kdo byl v Pa-
říži, ale vynechal návštěvu Eiffelovy 
věže. Proto naše volba na závěrečný 
výlet byla jasná. Vyzbrojeni rezervní 
baterií o kapacitě 360 Wh vyrážíme 

směrem na Malcesine. To je od Limone 
sul Garda vzdálené necelých 30 kilo-
metrů a cesta vede podél jezera Lago 
di Garda. Za hodinu jsme na místě 
a dělíme se na dvě skupiny – jedna vy-
jíždí po vlastní ose a druhá lanovkou.

Měním baterii za novou s kapacitou 
576 Wh a v očekávání začínám ukrajo-
vat první výškové metry. Výjezd jsem si 
pomyslně rozdělil na dvě části. V té první 
se záchytným bodem stala přestupní 
stanice lanovky ve výšce 460 m n. m. 
I přesto, že jedu na e-biku, vnímám, že 
kopec můžeme v klidu označit velkým 
písmenem K. Zároveň sleduji, jak si s ním 
poradí energie v baterii. Po téměř ročním 
testování pohonu Comp Drive Systems 
ani v nejmenším nepochybuji o síle 
motoru, protože ani během extrémních 
výjezdů v předešlých dnech jsem neza-
znamenal jeho sebemenší zaváhání.

Na ovládací jednotce nastavuji režim 
Tour a pokračuji ve stoupání. Zpevněná 
cesta končí zhruba po osmi kilometrech 
a zbývající necelé dva kilometry vedou 
po vysokohorském chodníku. Chvílemi 
tak nezbývá nic jiného než z elektrokola 
sesednout a na rameni ho poponést. 
V tom okamžiku mě povzbuzují paragli-
disté, kteří mi létají doslova nad hlavou. 
A dokonce rozumím jejich pokřiku, že 
do cíle to mám už opravdu jen kousek!

Po dosažení vrcholu kontroluji ba-
terii, která je z více než 80 % vybitá. 
Kochám se neskutečnými výhledy 
a nakonec oblékám teplejší oděvy a za-
čínám sjíždět. Třikrát na krátkou dobu 
zastavuji, abych nechal ruce trochu od-
počinout od brutálního brzdění. Tenhle 
sjezd je opravdovým zážitkem!

VERDIKT

Na Gardu jsem se vrátil po více než 
sedmileté pauze. Předtím jsem ji na-
vštívil asi desetkrát, především jako vý-
konnostní jezdec na klasickém horském 
kole anebo jako milovník downhillu se 
svým sjezďákem. Nyní nově jako 
e-biker. Od mé první návštěvy se toho 
hodně změnilo. Více cyklistů dnes jezdí 
do kopců po vlastní ose a nechybí jim 
přitom ani úsměv na tváři. Pro většinu 
z nich se tak cyklistika díky elektroko-
lům stala skutečnou zábavou. Je to 
trend a fenomén, který se nedá zasta-
vit. Rozhodně u toho chci být i příští 
rok, takže Gardě nyní zůstanu nejspíš 
zase věrný. Byla by opravdu škoda sem 
znovu nepřijet… 

Těsně pod vrcholem legendární 

hory Monte Baldo.
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