
LIDÉ, ELEKTRIFIKUJTE!
Dlouhodobý test kitů pro přestavbu na e-kolo
Text a foto: Zdeněk Dokoupil, Ondřej Vysypal

S
ady pro elektrifikaci jízdního kola, někdy také nazývané 
konverzní kity nebo jednoduše elektrosady, v dnešní 
době představují jednu z cest k cenově dostupnému 

a zároveň kvalitnímu elektrokolu. Ceny elektrosad jsou totiž 
obvykle výrazně nižší než ceny kompletních elektrokol a na-
víc – ačkoli stále bojují s mýty a předsudky v očích zákazní-
ků i prodejců – jejich kvalita je mnohdy na vysoké úrovni!

Celé kouzlo elektrifikace spočívá v tom, že člověk se roz-
hodne k nákupu elektrokola a své současné běžné šlapací 
přibližovalo anebo sportovní kolo použije jako základ. Takže 
nemusí připlácet za nový rám a další komponenty a nadále 
používá to kolo, na které je zvyklý. A má možnost si navolit 
elektrosadu a další příslušenství v podstatě úplně na míru.

MOTOR I BATERIE NA MÍRU
Když k tomu připočtete snadnou instalaci, možnost volby 

konkrétního typu a výkonu motoru, kapacity baterie a v ne-
poslední řadě také snadnou dostupnost náhradních dílů 
a jednoduchý servis, může být pro mnohé tzv. elektrifikace 
lákavým řešením. Zvlášť když máte na výběr, zda si chcete 

k motoru pořídit pouze lehkou baterii, která vám stále umož-
ní jezdit svižně a pomůže pouze ve stoupáních či k udržení 
více než solidního cestovního průměru, anebo si necháte 
postavit vysokokapacitní baterii, díky které si dopřejete 
úžasnou elektrojízdu třeba až na vzdálenost dvou set nebo 
více kilometrů!

Jednotlivé sady mají rozhodně svá specifika a řídit se při 
jejich výběru pouze cenou nemusí vždy znamenat správnou 
volbu. Ve své podstatě je to velmi podobné jako v případě 
elektrokol. Zjednodušeně řečeno – některé elektrosady se 
více hodí pro jízdu po městě, jiné naopak pro sportovní vyu-
žití či horskou elektrocyklistiku.

INFORMACE DOSTANETE U NÁS!
Jako před každým výběrem a koupí, tak i v případě, že 

zvažujete elektrifikaci svého běžného jízdního kola, je nanej-
výš žádoucí opatřit si na toto téma co nejvíce informací, ne-
chat si poradit v cyklo obchodě, zjistit uživatelské zkušenosti 
a recenze. Jedním ze spolehlivých zdrojů vám může být prá-
vě náš časopis anebo web www.electricbikeaction.cz, kde 

TEST }

inzerce

Ukázky jízdních kol, ze kterých se díky konverzním kitům stala elektrokola. Podobně budeme postupovat i my v rámci 
dlouhodobého testu a představení konkrétních sad pro elektrifikaci.



tento dlouhodobý test a představení různých možností 
elektrifikace dostane velký prostor!

Jsme na začátku, a proto nám dovolte představit naše 
úmysly a aktéry této velké redakční akce. Nepouštíme se 
do ní sami, ale uskutečňujeme ji se zásadní technickou 
pomocí, zkušenostmi a odborným poradenstvím týmu 
Rebel Bike a jmenovitě Zdeňka Dokoupila. Ten má coby 
prodejce, mechanik a jezdec-závodník dostatek zkuše-
ností jak s montáží elektro kitů, tak s jejich ovládáním 
a jízdními vlastnostmi. Záleží nám na tom, abychom 
dokázali předložit věrohodné a praktické poznatky, které 
mohou být důležité pro vaše další rozhodování.

NEBUDEME BODOVAT, ALE BUDEME 
DŮKLADNĚ ZKOUŠET!

Náš test se dá označit za osvětově-technický projekt 
zaměřený na dlouhodobé testování sad pro elektrifikaci 
jízdních kol dostupných na našem trhu. Nebudeme ho 
ale pojímat konfrontačně, nebudeme srovnávat, bodovat 
a určovat nějakého „vítěze“. Každý kit pro elektrifikaci je 
jiný, má jiný účel, odlišné parametry a je vhodný pro růz-
né typy uživatelů. Nechceme porovnávat jablka a hrušky 
a zbytečně tak mást vás, čtenáře.

Řekněme, že se bude jednat o celkové představení 
fenoménu a trendu sad pro elektrifikaci jízdních kol, do-
plněné popisem instalace, technickými poznatky a v ne-
poslední řadě také našimi praktickými zkušenostmi 
z jízdy, zátěže a používání. Naším hlavním cílem je udělat 
službu čtenářům, pomoci zbořit mýty a předsudky a uká-
zat cestu všem potenciálním uživatelům, kteří o elektrifi-
kaci svých běžných jízdních kol uvažují.

Každou elektrosadu představíme, a to včetně vhod-
ného typu jízdního kola pro elektrifikaci, doporučíme 
varianty baterií, názorně ukážeme způsob a náročnost 
instalace včetně potřebného nářadí, popíšeme nastave-
ní a obsluhu a závěrem provedeme praktický test elek-
trosady v rovinaté krajině i kopcovitém horském terénu. 
Nebudete ochuzeni ani o názory našich testovacích jezd-
ců, celkový přehled s parametry elektrosady a také o in-
formace o ceně a dalších poznatcích.

Zajímá vás náš projekt? Zajistěte si další vydání naše-
ho časopisu, sledujte www.electricbikeaction.cz! A po-
kud máte vlastní zkušenosti anebo dotazy, pište nám je 
na info@ebaction.cz. Třeba bude prostor na jejich publi-
kaci v rámci tohoto tématu!

P O S L E D N Í  T I S K Á R N A 

S V É  V E L I K O S T I 

V  C E N T R U  P R A H Y

Jsme zákaznicky orientovanou firmou, 

poskytující komplexní polygrafické služby 

v oblasti archového ofsetu. Smyslem naší 

práce je uspokojení i těch nejnáročnějších 

klientů. O tom, že se nám naše práce daří, 

svědčí nejen řada spokojených zákazníků, 

ale i ocenění za polygrafické zpracování, 

která jsou nám každoročně udělována.

Tel.: +420 227 018 273

Mobil: +420 773 975 867

E-mail: info@tiskneme.cz 

TISKÁRNA LIBERTAS, a. s.

Drtinova 10, 150 00 Praha 5

www.tiskneme.cz

in
z
e
rc
e

Gearsensor se stará o hladký chod řazení na kolech 
se středovými pohony. K bližšímu představení této důležité 
součástky při přestavbě na elektrokolo se dostaneme.



BionX je kanadskou značkou, která už 
mnoho let vyvíjí a vyrábí jeden z nejdokona-
lejších elektromotorů pro jízdní kola na svě-
tě. Na českém trhu ji zastupuje společnost 
Azub. BionX kromě prokazatelné vysoké 
kvality nabízí několik unikátních vlastností, 
které jen těžko najdete u jiných výrobců 
elektrosad. Obrovská přednost elektrosad 
BionX je především v komplexnosti, celkové 
kvalitě zpracování, jednoduchém ovládání 
a v neposlední řadě také maximální možné 
míře nastavitelnosti.

Máme v úmyslu dokonale prověřit 
„tradiční“ model nesoucí označení BionX 
P250 RX s výkonem motoru 250 W a ba-
terií v zadním nosiči o kapacitě 422 Wh. 
Naší pozornosti neunikne ani „top“ model 
s označením BionX D250 DV s výkonem 
motoru 250 W a baterií do rámu o kapacitě 
555 Wh.

Česká značka Apache, respektive spo-
lečnost BP Lumen je největším dodavate-
lem elektrokol na našem trhu. V její široké 
nabídce lze kromě kompletních elektrokol 
jen těžko přehlédnout rovněž elektrosady 
s motorem ve šlapacím středu, v předním 
náboji, anebo v náboji zadního kola.

Elektrosady Apache Power jsou varia-
bilní, a tak se snadno přizpůsobí nejen va-
šim potřebám, ale konstrukci vašeho kola. 
Výrobce se netají ani tím, že elektrosady 
Apache Power jsou totožné s elektrickou 
výbavou kompletních elektrokol Apache.

Do našeho testu jsme vybrali elektrosa-
du s motorem ve šlapacím středu Apache 
Power BBS 250 W v kombinaci s baterií 
do rámu o kapacitě 522 Wh a elektrosadu 
s motorem v zadním kole Apache Power 
Silent v kombinaci s baterií v zadním nosiči 
o kapacitě 468 Wh.

Mezi významné hráče na našem trhu 
v oblasti elektrosad patří také česká 
značka EV BIKE společnosti i4wifi a.s. 
Základ její nabídky tvoří „tradiční“ motory 
v předním nebo zadním kole a nechybí 
ani v posledních letech stále oblíbenější 
elektropohony ve šlapacím středu navr-
žené pro sportovně laděné jezdce.

Můžete se tedy těšit na test silného 
středového pohonu s označením EV Bike 
Central Kit 750 W v kombinaci s bate-
rií do rámu o kapacitě 430 Wh a také 
test letošní novinky EV Bike Central Kit 
1000 W.

Pište nám vaše zkušenosti s kon-
verzními kity na info@ebaction.cz.

JAKÉ ELEKTROPOHONY BUDEME TESTOVAT
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