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S hlavou plnou otázek po několikahodinovém letu přistávám na letišti v Las Palmas, abych se vrátil na mís-

ta, kde se vloni prezentoval zcela nový projekt značky Campagnolo, sada Potenza. Co představí Italové 

letos? Dvanáctipolohové kazety, systém 1x11, opětovné zařazení MTB komponentů do portfolia nebo jiné 

futuristické technologie, se kterými se v poslední době roztrhl pytel? Realita ale byla zcela v duchu konzer-

vativního přístupu značky. Vše je postaveno na stabilních základech bez jakékoli známky „střelby naslepo“. 

ČAS NÁVRATŮ
Překvapením pro mnohé je reinkarnace sady Centaur, která byla z nabídky vyřazena v roce 2015. A zde má 

značka zcela jasno, již žádná rozpolcenost mezi hliníkovými i karbonovými klikami, stejně jako hned čtyřmi 

možnostmi provedení řadicích pák, kde ve dvou opět fi guroval karbon. Tomuto míchání materiálů je konec, 

Centaur bude nyní nabízen pouze v hliníkové podobě, i když samozřejmě v černé a stříbrné povrchové úpravě. 

Nad letošním pozváním od Campagnola se do poslední chvíle 
vznášela řada otazníků. I přes podrobné hledání, zda neunikla nějaká 
kusá informace, co se v italské Vicenze pro silniční gurmány chystá, 
se nepodařilo najít žádné obrysy toho, co poslední dubnový víkend 
na novináře čeká. 

Stálice 
v souhvězdí 
neztrácí 
lesk
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Ale soustřeďme se na hlavní benefi ty sady, která je zařazena do skupiny kom-

ponentů operujících s jedenáctipolohovými kazetami. 

K nejdůležitějším dílům patří kliky. To, že budou obdařeny čtyřramenným 

unašečem pro univerzální využití s kompaktní a semikompaktní skladbou 

převodů (50/34 a 52/36 zubů), je nabíledni, ale nechybí jim ani technolo-

gie Rev11+. Pozitivní informací je i volba středových „poloos“ Ultra–Torque 

nevyžadujících pro montáž a  demontáž žádných speciálních přípravků. 

Hmotnost klik je 875 g (50/34 z., 170 mm) a cena 4122 Kč. 

U pák bylo využito služeb vnitřního mechanizmu Power–Shift a nového 

materiálu těla pro vyšší pevnost. Pro řadicí páčky posloužil kompozit, od-

řazovací páčky jsou tvarovány po vzoru elektronických řad EPS. U levé páky 

mechanizmus pracuje se třemi polohami při přesouvání řetězu na  větší 

převodník, odřazení probíhá jediným stisknutím páčky. Ergonomie zpra-

covaná po vzoru nejvyšších řad Campagnola je samozřejmostí, u návleků 

byla využita při míchání směsi technologie Vari-Cushion pro vyšší komfort 

při delších jízdách a prodloužení životnosti. Hmotnost pák je 373 g a cena 

3664 Kč.  

Technologie Rev11+ nechybí ani přesmykači a přehazovačce. U přední-

ho měniče je tak užito prodlouženého paralelogramu k docílení citlivěj-

šího řazení, navýšení tuhosti je pak slibováno přítomností jednodílného 

ocelového vodítka řetězu. I přehazovačka se viditelně zhlédla v nejvyšších 

patrech nabídky. Současně u ní došlo ke změně trajektorie posunu kladek 

podél kazety, ale i úpravě tvarování kladek. Zatímco spodní využívá kvůli 

měnícímu se úhlu náběhu řetězu velmi nízkého profi lu, horní kladka velmi 

připomíná prodloužené zuby MTB převodníků pro systémy 1x11. Samo-

zřejmostí je využitelnost pro kazety s maximálním počtem 32 zubů. Hmot-

nost přesmykače/přehazovačky činí 103/230 g, cena pak 1191/1832 Kč. 

Několik úprav najdeme i u dalších dílů sady. U kazet složených z osmi 

dílů (první trojice na společném unašeči, zbytek po jednom pastorku) je 

na výběr ze sestav 11–29, 11–32, 12–32 zubů (hmotnost 291 g, 11–29 z./

cena 2137 Kč). Sada dostala vlastní řetěz (147 g/916 Kč) a nechybí ani 

čelisti v typickém tvaru, ale s novou konstrukcí botek ke snadnější mani-

pulaci při výměně špalků. I ty byly obdařeny novým materiálem k vylepšení 

brzdného efektu (hmotnost páru 325 g/1418 Kč). 

Spolu se sadou byla upravena i vizáž zapletených kol Scirocco. Těm byl 

dán do vínku profi l C17 pro kompatibilitu se širším obutím až do 28 mm. 

Aerodynamicky tvarovaný ráfek o výšce 35 mm je ve spoji pro vyšší tuhost 

nýtován. Zadní kolo je napleteno na asymetrický ráfek s vložkami pomo-

cí 21 drátů (14/7, P/L), předek sází na 16 radiálně umístěných paprsků. 

Hmotnost páru činí 1654 g a cena je stanovena na 9150 Kč.

TEST: DOBA KOVU NENÍ HISTORIÍ
Novou sadu Centaur jsme si mohli i vyzkoušet. Hmotnost 2484 g 

a cena dle specifi kace začínající na necelých 15 tisících je velkou výzvou 

nejen pro amatérské cyklisty. Testovací stroj z dílen italské značky Sarto, 

doplněný současně o nový zapletený set Scirocco, byl totiž ve spolupráci 

s novým Centaurem ochoten splnit jakékoli přání. Ocenili jsme zejména 

práci řazení. Pravá páka umožňující změnu až o tři pozice nahoru v kom-

binaci s odřazováním v designu EPS, snadno ovladatelným z libovolné po-

zice rukou na řídítkách, nedává prostor jakékoli výtce. Stejně tomu bylo 

u ovládání přesmykače, delší krok se dvěma polohami na malém a jednou 

na velkém převodníku byl dostatečný pro všechny podmínky a zařazené 

kombinace. Stejně jako řazení se v tom nejlepším světle předvedly i brz-

dy. I když jsme se nesetkali s žádným extrémem počasí, citlivost nové 

směsi špalíků v kooperaci se stěnami ráfků Scirocco si zasloužila nejvyšší 

hodnocení. Ostatně stejná známka byla přiřknuta i projevu kol, dostateč-

ná tuhost je neopustila v žádném sklonu stoupání.  

DISKY MÍŘÍ NA TRH
Již vloni byl představen prototyp hydraulického brzdového systému 

Campy Tech Lab. Ten nyní dostal jasné obrysy a  světlo světa tak spat-

řily komponenty označené H11. Vzhledem k absenci zkušeností s  tímto 

typem brzd byla navázána spolupráce se značkou Magura, která se tak 
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podílela na vývoji některých 

součástí. Finální podoba 

je však zcela v  rukou Cam-

pagnola. Samozřejmostí je 

přítomnost specifi ckých pák 

pro mechanické i elektronic-

ké řazení, ale je toho mno-

hem více. 

Na  první pohled zau-

jme tvarování pák, majících 

ve  srovnání s  ráfkovou „kla-

sikou“ o osm milimetrů vyšší 

hlavici. Tato tvarová úprava je 

dána potřebou prostoru pro 

expanzní nádržky minerál-

ního oleje. K  její konstrukci 

patří poznámka, že je nádob-

ka identická pro pravou i levou páku a současně využitelná pro mechanické 

i elektronické provedení. Páky nabízí možnost úpravy kroku AMS (Adjustable 

Modulation System) šroubem na boku těla. Další šroub, přístupný skrze ot-

vor v hlavní brzdové páce, je následně připraven regulovat vzdálenost páky 

a řadicí páčky. Současně vsadilo Campagnolo na lehkou úpravu ergonomie 

úchopu, viditelnou v lehkém vytočení spodků pák vně řídítek. 

Hliníkové třmeny využívají standard Flat Mount bez potřeby jakýchkoli 

adaptérů. Tím je zajištěna minimalizace hmotnosti, ale i docílení tuhosti 

uchycení. Vnitřním 22mm pístkům nechybí povrch z teplotě odolávajícího 

materiálu, magneticky stabilizované destičky pak drží neměnnou pozici. 

Organická směs destiček, nanesená na kovových základech, je doplněna 

o  indikátory životnosti v  podobě tenkých kovových plátků s  přesahem 

k destičkám, které jsou současně patentovaným systémem pro zamezení 

hlučnosti a vibracím mezi deskou a pístkem, bez negativního vlivu na cit-

livost ovládání. Udávaná životnost destiček je podle stylu brždění okolo 

14 000 kilometrů. Ke  třmenům je k dostání několik délek stabilizačních 

šroubů pro kompatibilitu se všemi konstrukcemi rámů bez potřeby doplně-

ní o adaptéry. Cena pák včetně třmenů je stanovena na 22 800/25 942 Kč

mechanika/EPS.   

Vlastní kotouče značky, které spoléhají na průměry 160 mm u předku 

a 160/140 mm u zadku, mají za jediný základ ocel. Dvojdílná konstrukce 

sází na nýtované spojení základu unašeče s vlastním rotorem. Jako zcela 

původní myšlenku Campagnolo prezentuje zaoblení vnější hrany rotoru 

pro podporu bezpečnosti jezdce při pádu. Tento rádius byl vybrán po tes-

tech z více jak deseti variant jako nejbezpečnější. Standard uchycení AFS 

(Axio Fixing System) spoléhá podobně jako konkurenční Shimano (Cen-

terLock) na tisícihran a je s ním kompatibilní. Cena kotouče je 1219 Kč. 

Ke komponentové řadě H11 jsou připraveny i nové kliky. Ty jsou odpově-

dí na časté spojení kotoučových systémů se standardem zadních nábojů 

širokých 142 mm, pro které mají specifi cky upravenou pozici převodní-

ků, aby dokázaly zachovat ideální řetězovou linku a současně optimální 

Q-faktor. Cena klik je 15 148 Kč. 

Kromě karbonové řady komponentů H11 jsou připraveny do  prodeje 

i shodně koncipované páky úrovně Potenza, stejně jako hliníkové kliky této 

úrovně pro standard zadních os 142 mm. Cena pák včetně třmenů/klik je 

stanovena na 19 066/6217 Kč

NOVÝ SYSTÉM ŽÁDÁ NOVÁ KOLA
Když již Campagnolo začalo s  produkcí kotoučových sad, pustilo se 

s vervou i do úpravy zapletených setů. Pod drobnohled si vzalo modelové 

řady Bora a Shamal. 

Bora One DB má kompletně přepracovaný plášť ráfků a  je dodávána 

ve výšce 35 mm v galuskové i plášťové variantě, 50mm ráfky jsou k dostání 

pouze v galuskové verzi. U  ráfků je volen výrobní postup laserového ře-

zání materiálu a následné ruční výroby. Díky absenci brzdné plochy došlo 

ke změnám vnitřní konstrukce ráfků, mající za výsledek i hmotnostní úspo-

ru setu 200 gramů. Technologie MoMag se zde podepsala na absenci děr 

v horní stěně ráfku, niple jsou do svých pozic umístěny pomocí magnetu. 

Tento postup podporuje v ráfku i udržení vlastností průběžného karbono-

vého vlákna. Sázka na asymetrický výplet G3 předního kola je odpovědí 

na potřebu zajištění vyvážených vlastností, daných rozdílným úhlem drátů 

na  levé a pravé straně, ale i nutnosti odolávání brzdným silám kotouče. 

U zadního kola zůstal výplet v designu let minulých, potřeba tuhosti pravé 
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strany pro bezeztrátový přenos síly je zde prioritou. Změn doznalo pouze 

tvarování přírub pro dráty s přímou hlavičkou, kde byly optimalizovány úhly 

drátů. V  kontextu s  konzervativním přístupem Campagnola zde zůstala 

klasická kuličková ložiska. Kola budou standardně nabízena s  pevnými 

12mm osami 100/142 mm (P/Z), k dispozici budou i sestavy pro přestav-

bu na klasické upínáky. 

Hmotnost kol je 1297 g (35mm galusková verze), 1509 g (35mm plášťo-

vá verze) a 1364 g (50 mm galusková verze). Cena pak 45 500/50 990 Kč 

(galusky/ pláště). 

Shamaly mohou kdekoho mást tělem. Vize Campagnola byla zachovat 

jejich původní vzezření. Úpravy ale svědčí o snaze udržet krok s vývojem. 

To se odrazilo na využití standardu C17, tedy rozšíření ráfku na 22 mm pro 

ideální spojení s obutím šíře 25–28 mm. Technologie Momag se pak spolu 

s absencí potřeby děr v horní stěně ráfku podepsala na celkem očekáva-

nému rozšíření o úpravu 2Way Fit, tedy možnost přeměny na bezdušový 

systém bez potřeby použití dalších vložek a pásek. Z konstrukčních spe-

cifi k doplňme rozdílnou výšku ráfků 27/30 mm (P/Z), jejich asymetrické 

tvarování a Mega G3 Design zadního náboje. V  kontextu s ním je třeba 

doplnit, že na  rozdíl od  ráfkové verze u něj absentuje karbonový střed, 

zde si kotoučová verze vybrala svou daň. Uhlíková pletenina je tak k vidění 

pouze na předním náboji, ale ani u něj nechybí rozdílný počet drátů na pra-

vé a  levé straně pro zajištění vyváženého chování při brzdění. Hmotnost 

setu je při použití pevných os 12x100/142 mm (P/Z) 1540 g. Doporučená 

cena činí 30 990 Kč. 

TEST: VÝKON I CITLIVOST
Střemhlavý útok stíhaček, tak by se dal charakterizovat test nového 

hydraulického systému. Citlivost a reakce na stisk byly naprosto čitel-

né, odpor páky prakticky nulový. Myšlenka značky, že stačí kotouče 

o průměru „pouhých“ 160 nebo 140 mm, se neprojevila nijak nega-

tivně. Testerových devadesát kilo nečinilo kombinaci těchto průměrů 

(160/140 mm, P/Z) pražádné potíže ani v  klikatém klesání z  Barran-

quillo Andrés, čítajícím desítky zatáček. Dávkování za  jakékoli situace 

bylo bezchybně přesné. V tomto kontextu musíme ještě jednou připo-

menout udávanou životnost 14 000 km pro destičky a 30 000 km pro 

rotory, což jistě ocení zejména vyznavači dlouhých tratí. Ani při dešti-

vém několikasetkilometrovém závodě se nebudou muset bát o jistotu 

zastavení. Stejnou chválu si vysloužilo i tvarování pák, které díky pro-

dloužení hlavice a úpravě ergonomie dokázalo zajistit perfektní jistotu 

zapření se v prudkých klesáních, stejně jako variabilitu úchopu. A řaze-

ní? Kdo zná projev Campagnola, nebude vnímat žádné rozdíly, v mecha-

nickém Super Recordu jsme si po celou dobu testu mohli užívat jasný 

a ostrý krok bez náznaků pochybností o dokončení řadicího úkonu. 

Eda Pinkava, Playa de Mogán, Gran Canaria
Foto: autor, Campagnolo 


