
H
orská kola se širokými plášti, 
obecně známá pod označením 
fatbike neboli „tlusté kolo“, jsou 

mezi uživateli stále oblíbenější. Opro-
ti standardním horským kolům mají 
spoustu zajímavých vlastností navíc: 
výrazně větší průchodnost terénem, 
lépe drží v zatáčkách, při výjezdech 
prakticky nepodkluzují a v bahně, písku 
či na sněhu se v porovnání s běžnými 
horskými koly tolik neboří. Určitou daní 
za tyto přednosti je jejich vyšší váha 
a také značný valivý odpor skutečně 
obrovských, až 4palcových pneuma-
tik. Tuto jejich lenost, neohrabanost 
a těžkopádnost však můžete eliminovat 
v případě, že zvolíte fatbike s elektro-
pohonem. Zde máte dvě možnosti: buď 
sáhnete po kompletním e-fatbiku od 
kteréhokoli výrobce (například od zna-
ček Felt, KTM, Bulls, Haibike), anebo 
svůj klasický fatbike bez pohonu elektri-
fi kujete, tedy vybavíte motorem. Tento-
krát jsme se rozhodli otestovat druhou 
variantu a řekneme vám, jak na to.

SÍLY BUDE PŘEBYTEK!
Fatbike Galaxy Bafang BBS-HD je 

zajímavý hned z několika důvodů. Tím 
prvním je fakt, že byl sestaven z jednot-
livých komponent na přání zákazníka 
s požadavkem na co možná nejnižší 
cenu a zároveň maximální výkon. Tou 
druhou pozoruhodností je pak extra 
silný středový pohon EV Bike Central 
Kit s nominálním výkonem 1000 W 
(maximální výkon 1250 W – poznámka). 
A také disponuje – ano, čtete správně – 
krouticím momentem až 160 Nm! Takže 
síly pohonu budete mít přebytek. Teď 

ho jen správně nainstalovat a doplnit 
vhodným zdrojem energie.

Při tomto výkonu středového poho-
nu je zcela nepochybně velmi důležitá 
právě správně zvolená baterie. Ta totiž 
musí umožňovat krátkodobé vybíjecí 
proudy atakující hranici až 30 A (běžně 
středové pohony používají 15 až 18 A, 
poznámka). Nová baterie EV Bike Bat-
tery 48 V/13 Ah toto splňuje, a proto 
byla nakonec také použita. Samotná 
váha fatbiku je v porovnání s běžným 
horským kolem vyšší, a připočteme-li 
k tomu ještě váhu středového pohonu 
a baterie, výsledná hmotnost celku bez 
problémů pokoří i hranici 23 kilogramů. 
Fatbike by se tak stal v terénu hůře 
obratným, a proto jsme nakonec zvolili 
uložení baterie do batohu na záda jezd-
ce. Tím se hmotnost uvedeného Fatbi-
ku Galaxy dostala pod 20 kilogramů.

CESTOU NECESTOU
Již při prvním šlápnutí do pedálů 

jsme si uvědomili, že v mnoha ohledech 
sedláme výjimečné elektrokolo. Ne-
kompromisní krouticí moment pohonu 
vás totiž doslova žene kupředu stylem 
„hlava-nehlava a cestou-necestou“. 
Žádný, i sebevětší kopec ho prakticky 
neunaví. Takže najít pro něj sklon sva-
hu, na který by se ochotně nevyškrábal, 
je unikum. Dávkování výkonu pohonu 
je plynulé a jezdec si může volit z cel-
kem devíti režimů asistence, přičemž 
rozestupy mezi nimi činí 10 %. V praxi 
to znamená, že jezdec má možnost 
upravit dopomoc elektrického pohonu 
přesně podle svých potřeb.

Prvotní obavy z uložení baterie 
v batohu o celkové váze na zádech 
s hodnotou 3,5 kg se již při prvním 
sjezdu ukázaly být jako zbytečné. Po 
pár kilometrech jsme správně a pevně 
uchycený batoh přestali vnímat a téměř 
jsme ho při jízdě neregistrovali. Bylo to 
zkrátka podobné, jako když vozíme ba-
tůžek se svačinou a větrovkou.

Na fatbiku Galaxy Bafang BBS-HD 
jsme najezdili celkem přes 600 kilo-
metrů a nijak jsme ho při tom nešetřili. 
Prudké kamenité cesty umocněné ko-
řeny, dále výjezdy po modré a červené 
sjezdovce lyžařského areálu Ještěd, 
trailové pasáže mezi stromy na sva-
zích Jizerských hor a samozřejmě také 
dlouhé sjezdy po lesních cestách nad 
Jabloncem nad Nisou – to je jen krátké 
ohlednutí za více než třemi desítka-
mi hodin strávenými v sedle tohoto 
„elektrotlusťocha“. Terény si členitostí 
i povrchem opravdu nezadaly s těmi 

{ PRVNÍ JÍZDA }

FATBIKE 
GALAXY 
BAFANG 
BBS-HD
Z tlusťocha je rázem 
švihák!
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PRODÁVÁME 
ELEKTROKOLA 
DO MĚSTA I DO 
PŘÍRODY

FATBIKE GALAXY 
BAFANG BBS-HD
Cena: 55 000 Kč
Motor: Bafang BBS-HD
Nominální výkon: 1000 W
Maximální výkon: 1200 W
Krouticí moment: 160 Nm
Baterie: EV Bike Battery 48 V/13 Ah 

(624 Wh)
Rychlo nabíječka: 48 V/5 A
Doba nabíjení: 3–4 hodiny
Nejvyšší rychlost: 50 km/h
Reálný dojezd: 40–50 km
Hmotnost: 19,9 kg + 3,5 kg baterie 

uložená v batohu

nejnáročnějšími cross-country závody 
nebo maratony. 

Široké pláště při mírném podhuštění 
dokážou v rozbitých pasážích neu-
věřitelně tlumit. Navíc jsme poznali, 
co v praxi znamená opravdová a ne-
kompromisní přilnavost pneumatiky 
k podkladu. V místech, kde na hor-
ském elektrokole začíná zadní kolo 

prokluzovat, tak fatbike nezaváhal ani 
na okamžik. Stejně tak je obdivuhodná 
průchodnost předního kola, které nás 
spolehlivě vedlo přes koryta horských 
potoků, bahnité pasáže anebo kame-
nité cesty. A protože náš test elektro-
fatbiků bude pokračovat i v zimních 
měsících, netrpělivě už vyhlížíme sně-
hovou nadílku! n


