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SÓLO
TEST

ZAPLETENÁ KOLA
Do sériové výbavy patří zapletená kola DT Swiss M1900 
s 30mm ráfky, ale testovaný kousek měl upgrade na lehčí 
set kol M1700 s 25mm ráfky a plášti WTB Ranger 2,4“.

BRZDY
Čtyřpístkové třmeny se 
mohou zdát na 115mm 
fullu jako zbytečné, ale 
až kolo poznáte, zjistíte, 
že přijdou vhod i se 
svými 180mm kotouči.

VODÍTKO ŘETĚZU
Není zde přítomno, 
není ani potřeba, 
ale kdo by na něm 
trval, může dokoupit 
jakékoli s uchycením na 
standard ISCG05. I na 
to výrobce myslel.

RÁM
Karbonový rám, hliníková 
vahadla a systém zavěšení 
zadní stavby s virtuálním 
čepem jejího otáčení Switch 
Infi nity, to je Yeti. Vnitřní 
vedení kabeláže, ochranné 
pogumování a oplastování, 
boostová osa, to už jsou 
pak jen praktické detaily 
platné v současné době.

TLUMIČ
Stejně jako dobře naladěný 
tlumič nás zaujalo i jeho 
upnutí do rámu přes pár 
zapouzdřených ložisek místo 
kluzných pouzder. Tady se 
někdo vyřádil na detailech, které 
umí udělat rozdíly.

Sněžný muž 
bez hranic
Co že to tu máme? Kolo se zdvihem 115 mm? Kam 
ho zařadit? Jaké je a jaké není? Dovolte, abych vám 
představil Yeti SB115, nástupce odchozího modelu 
SB100. Už ten měl svou geometrií našlápnuto mimo 
škatulku XC. A stopatnáctka? Ta jde v jeho stopách, 
avšak s větším potenciálem pro trailbikování – a ještě 
dál! Kam tedy patří? Jak ji zařadit?
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První indicií je osazení kola a  výsledná 
hmotnost dosahující 14 kilogramů včetně 
pedálů. Škrtám tedy škatulku striktně zá-
vodních XC strojů; to bych si dal, trápit se 
na těžkém kole v kopcích a nechat se zahan-
bit kdejakým ortodoxním XC fullem, co má 
i o čtyři kila méně.

Univerzalita, to bude to správné slovo! 
Potvrzují to už jen komponenty, jejich vol-
ba a skladba. Na fakt odpudivé kopce je tu 
kladivo v  podobě 52zubého pastorku „orlí“ 
kazety Sramu. Sada Sram GX Eagle roku 
2021 přináší různá dílčí vylepšení. Jak se 
to pozná? Řazení chodí hladce a  bez větší-
ho odporu i při přeřazení o několik pastorků 
najednou, lehce se změnila barva, design 
a  v  neposlední řadě kromě už zmíněného 
rozsahu kazety s největším pastorkem o dva 
zuby větším byla upravena i přehazovačka, 
která s takovým ozubením umí pracovat.

Dalším dílem, který se zaměřuje spíše na 
sílu než na gramy, jsou čtyřpístkové brzdy 
Sram G2, tedy druhá generace guidů. Ale 
jak už bývá u Sramu zvykem, radši se zřekl 
jména Guide. Výsledek je stejný, excelentní 
nástup síly, dávkovatelnost, obstojná maxi-
mální síla, kterou však některé jiné značky 
snadno přebijí.

No a pak je tu teleskopická sedlovka Fox 
Transfer se zdvihem 175 mm, která se ani 
v chladu nezastavila, nezpomalila a hladce, 

bez nutné síly na páčce fungovala v průbě-
hu celého testování bez chyby.

Druhou odlišností od ranku XC jsou kola 
DT Swiss M1700 obutá do plášťů WTB Ran-
ger 29×2,4“ s tvrdou směsí Fast Rolling. To 
slovo Fast bych dvakrát podtrhnul, dal do 
ohraničení a  ještě začervenil. Když jsem 
sundával bike z  digitální váhy, moc jsem 
se na něj netvářil, obával se zklamání z kol 
podobného ražení, která si hrají na jezdivá, 
ale pak to zabijí těžkými koly s  plášti, co 
nejedou, modely někde na hranici lepivých 
enduro/sjezdových kol. Blbost! Čím více 
času jsem trávil v sedle Yeti, tím slastnější 
jsem měl dojem z toho, jak uhání. Dokonce 
jsem měl pocitově rychlejší tempo než na 
několika hardtailech s  horším obutím. Že 
kola váží jako trailbiková konkurence? Ani 
tři sta gramů proti hliníkovým XC výple-
tům s  XC plášti najednou nejsou problém. 
Teď, po několika dnech v terénu, už koukám 
na SB115 jako na plnohodnotnou náhradu 
XC modelu SB100. Skutečné rozčarování 
z vlastních předsudků! Kola odvedla neuvě-
řitelnou práci, tady jsme skutečně na hrani-
ci XC a trail biků, ale spíše ve prospěch XC.

Spíše nižší vzorek plášťů pochopitelně 
nemá velkou šanci proti vrstvě listí nebo 
slizkým kořenům, kamenům či řídkému blá-
tu, ale stabilitu jsem neztratil ani jednou, 
nedošlo na pěší vsuvky.

K nejsilnější stránce Yeti se ale dostáváme 
až nyní. Odpružení. Tady se naopak vše za-
měřuje na trail, bike vlastně jde i dál, zvlád-
ne mnohem více.

O  vidlici nebudu vést dlouhou řeč, není 
proč, 130 mm je prostě trailbikový parametr,
v podání Foxu pak zaručuje kvalitní zpraco-
vání i  nejdrobnějších překážek, zhruba od 
jednoho, dvou centimetrů, přitom hospo-
dárné nakládání se zdvihem a ve fi nále i na-
stavitelnou odolnost proti dorazům. Stručně 
a jasně, tahle vidlice září, kudy projede.

Ale co rám, který má zdvih nižší? Rovnou 
doplním, že zdvihem pokulhává jenom pa-
pírově, v  reálu bych mu na základě pocitů 
z  jízdy přiřknul klidně stejný zdvih, ať už 
šlo o  průjezd kamenným polem, výskoky 
z roklin a následných skoků nazpátky nebo 
„přehopsání“ přes padlé větve a stromky. Ani 
jednou jsem nezaznamenal, že by mi zdvih 
nestačil, že jsem dal tvrdý doraz. Gumička 
na pístnici tlumiče se dostala až k okraji, ale 
od toho tam ten zdvih je a bylo by špatně ho 
nevyužívat. A Yeti s ním nakládá skvěle.

S plně otevřeným tlumičem jsem se pouš-
těl jen do míst, kde jsem tušil, že na mě něco 
čeká, jinak bych s každým šlápnutím putoval 
do zdvihu. Miniaturní pohupování tu je jako 
daň za perfektní zpracování všech překážek 
s  odpovídající progresí v  průběhu zdvihu. 
Nejčastěji jsem tedy měl páčku regulující 
útlum pomalé komprese ve střední pozici, 

YETI SB115 C2
rám karbon C
vidlice Fox 34 Float Performance, 
boostová pevná osa
tlumič Fox Float DPS Performance
řazení/přehazovačka Sram GX Eagle (1×12)
kliky Truvativ Stylo 6K Eagle Dub 
(převodník 30 zubů)
brzdy Sram G2, čtyřpístkové (kotouče 180 mm)
zapletená kola DT Swiss M1900 Spline, 30 mm 
(sériově, na testovacím kole nasazeny DT M1700, 
25 mm)
pláště (P/Z) Maxxis Minion DHF/Agressor, 
29×2,5/2,3“ (sériově, na testovacím kole nasazeny 
WTB Ranger 2,4“)
sedlovka Fox Transfer, zdvih 175 mm
sedlo WTB Silverado
řídítka RaceFace Aeff ect R, 780 mm
představec RaceFace Ride, 50 mm
zdvihy 130/115 mm (P/Z)
hmotnost 13,71 kg (vel. L, bez pedálů)
hmotnost kol (P/Z) 2040/2610 g (včetně plášťů, 
tmelu, kazety, kotoučů, bez pevných os)
cena 151 000 Kč

GEOMETRIE (vel. L)
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kdy se odpružení v reakci na šlapání nepohu-
povalo vůbec, přitom stále efektivně požíralo 
vše výše uvedené. Tvrdší „zamykání“ bylo už 
pak kontraproduktivní. Pevné kolo jsem z to-
hohle mazlíka nemusel dělat ani na zpevně-
ných cestách, nebyl k tomu důvod.

U rámu se konstruktéři nepustili do žád-
ných odvážných spekulací, není to novodo-
bý skřipec s  předlouhým posedem či spíše 
reachem a  vyloženě položenou vidlicí, ale 
ani ortodoxní XC stroj. Geometrie je střiže-
na tak, aby se bike zalíbil co nejvíce lidem 
a  každému sedl do ruky. Výsledkem tedy 
není paskvil, ale neutrální projev se spíše 
kratším posedem, což ovlivnil i  trailový, 
50mm představec. Kdo chce ze 115ky udělat 
kolo spíše na dálkové výpravy, nasadí delší 
představec. Řídítka mají už standardních, 
univerzálních 780 mm.

A  právě dojem kratšího rámu, ač veli -
kosti L, vnukl kolu hravého ducha. Trefi l jsem 
se Yetimu do noty, když jsem ho provedl svým 
oblíbeným trailem s velkým množstvím ma-
lých skoků, klopenek i  brázd různých veli-
kostí. Však i na sešupy došlo a tam jsem byl 
rád za hravější, ovladatelnější kolo, stability 
poskytlo stále dostatek, žádné mihotání říze-
ní nebo tak, hezky jelo, kam se řeklo.

To stejné platí i o výjezdech, 52zubý pas-
torek a  spíše delší zadní stavba, taková 
kombinace je vítězná, když jde o zdolávání 
vrstevnic. Jak už bylo psáno, Yeti SB115 je 
univerzální všeuměl pro masy, co zaručí zá-
bavu i zdolání sportovních výzev. Mimocho-
dem rám není čistě bílý, jde asi o 15% šeď.

Ach jo, už teď mě mrzí, že to kolo musím 
vracet, dobře jsme si se sněžnou obludou 
sedli, porozuměli; však jsme s Yeti i stejný 

ročník, 1985! Na výsledné váze kola se pode-
psalo osazení spíše traibikovým způsobem, 
kdo by chtěl notně odlehčit, vymění vidlici, 
kola a pláště, třeba i řídítka, a je o kilo níže. 
SB115 je nástupce SB100, jen s větším zdvi-
hem a upraveným rámem, ale pořád bych jej 
neoznačil jako XC bike, spíše něco mezi XC 
a trail bikem, kterým je v provedení americ-
ké značky model SB130; takové kategorii se 
začalo nově říkat DownCountry, tedy kolo 
rychlé jako XC, ale s potenciálem skutečné-
ho trail biku. Nebojím se říci, že pro českou 
krajinu je tohle ideál. Myslím, že v případě 
tohoto kola je nutná osobní zkušenost. Více 
než kdy jindy. Na papíře nevypadá tak zají-
mavě, ale v praxi přesvědčí o smyslu střádá-
ní peněz na něj.

Text a Foto: Petr Štuka

Servis Switch Infi nity
V první řadě Yeti používá dvě trubičky vodící čep po vertikální ose, a právě 
pohyb nahoru a dolů po těchto trubičkách připomíná ležatou osmičku, 
proto onen odkaz na nekonečno v názvu technologie. Od roku 2020 mají 
tyto vodicí prvky povrch Kashima od Foxu, tedy jen kvalitnější modely 
rámů s přívlastkem Turq, základní modely C nabídnou černou povrchovou 
úpravu. Stejně jako v sortimentu Foxu. Každý zákazník dostává k novému 
kolu pistoli s mazivem, aby si mohl sám v průběhu roku přimazávat 
tento systém – pomocí dvou maznic, které rozvedou mazivo všude okolo 
trubiček a pomáhají vytlačit nečistoty ven. Pak už vše jen otřít. Takový 
několikaminutový servis stačí jen párkrát do roka. Yeti SB115 je prvním 
fullem značky, který má trubičky otočené o 90°, tedy stále jsou svisle, 
ale už ne v ose kola, jako mají ostatní systémy. Blatník pak vše důkladně 
kryje před zbytečnými nánosy bahna od zadního kola.
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