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Testováno „on the road”
Řetězovka od ČZ Chains
Tady není co řešit. Řada 530 s X-kroužkem 
má pěkné zlaté provedení. Jedenáct tisíc 
kilometrů včetně prašných a písčitých  
šotolin na ní nezanechalo příliš známek 
opotřebení. Vůle na rozetě je opravdu  
malá. Proto odhadovaná životnost bude 
přes šestnáct tisíc kilometrů.
Závěr: Příště ji bereme znovu!

Stan Jurek 2KM
Tyto české stany využíváme již léta.  
Celou Afriku fungoval opravdu skvěle 
model Atak 2. Nyní jsme testovali špičku 
nabídky, model 2KM. Počasí nám nedo-
přálo jediný lijáček, ale nepromokavost 
Jurků je pověstná a ověřená z dřívějších 
cest. 2KM ale vyniká kromě vysoké kvali-
ty zpracování velmi praktickou dispozicí. 

Koncovka Sharon
Výhodou v kombinaci se svodem 2 do 1 je 
úspora váhy přes sedm kilo, a to se počítá. 
Navíc provedení v nerezu spolu s karbono-
vým víčkem je parádní. Věcí chuti je hluč-
nost. Osobně bych bral o úroveň nižší, ale 
to prý není problém upravit. Piha na kráse 
tohoto prototypu je menší ochota motoru 
brát šestku pod 100 km/h. U jiného převo-
du problém nebyl, naopak motor zabírá 
plynule už od dvou a půl tisíc. Nejsem si jis-
tý, jak je vliv přímý, ale spotřeba byla 6,5 l 
na 100 km. Závěr: Pro sérii by to chtělo 
poladit. Prototyp je o hmotnosti, zpraco-
vání a vstřícném přístupu.

Pohodlně se vejdete s celou motovýba-
vičkou a přitom je stále kompaktní ve 
sbaleném stavu. Akorát se vejde na víko 
hliníkových kufrů. Postavení stanu zvlád-
ne jedna osoba, jen proti dvouprutým 
Jurkům  trvá asi o dvě minuty déle. To 
znamená pět namísto tří.
Závěr: Kvalita, co se vyplatí…

R E D A K C E T E S T U J E

Mitas E-10
Před dvěma lety jsem měl jedny z prvních 
„desítek“ a zkušenosti byly spíše rozpači-
té. Po úpravách Mitas sliboval zlepšení, 
které jsme otestovali na cestách i neces-
tách v Jižní Americe. Rozdíl je cítit v při-
lnavosti na asfaltu, kdy podrží a nebylo 
problém zadní gumu sjet až do kraje. Sta-
bilita v přímém směru i při sto padesáti je 
dobrá a hlučnost je minimální, ale s tím 
problém nikdy nebyl. Na štěrkových šoto-
linách boční vedení dodává důvěru v za-
táčkách. Kladné body si získává jejich 
odolnost proti průrazu a defektu při jízdě 
po neuvěřitelných šutrech. Diskutovatel-
ný zůstává opět nájezd. S plně naloženou 
motorkou a spolujezdcem (KTM 950 Lc8) 
byl mezní nájezd 7000 kilometrů (viz fo-
to). To je srovnatelné s TKC.
Závěr: Kdyby se Mitasu podařilo nájezd 
prodloužit o dva tři tisíce kilometrů, 
nebylo by co řešit.


