
Proč ladit Pérování
Pořádné pérování potřebujete, když se příliš 
brzy dostanete na hranici možností sériového, 
když chodíte neustále na dorazy, nebo prostě 
když nemáte z vašeho pérování dobrý pocit. 
Při závodění je pak pérování a jeho nastavení 
to, co je alfou a omegou veškerého úspěchu. 
Výkony motorů jsou v zásadě přibližně stejné, 
ale podívejte se třeba na MotoGP – vyhraje ten, 
kdo má nejlépe naladěné pérování. A můžete 
být třeba Rossi, když se vám nepovede správně 
nastavit pérování, vozíte se vzadu. 
Jak to ale většinou bývá, na začátku nemáte 
obvykle ani ponětí, jak pérování nastavit. 
Pérování na sériových čtyřkolkách obvykle 
nestačí na závodění. V sérii jsou totiž továrny 

„Tak jsem si koupil závodní tlu-
miče, to ti je paráda!“ „Fakt? 
A proč jsi teda nezrychlil? Jak 
je máš nastavené?“ „Cože? Oni 
se musejí nastavovat...?“ Jestli 
myslíte, že tenhle úvod je moc 
přitažený za vlasy, tak to se mý-
líte. Tohle bylo totiž doopravdy 
odposlechnuto. A přitom právě 
velké možnosti nastavení útlu-
mu jsou vedle lepší vlastní funk-
ce tlumiče hlavním důvodem, 
proč kupovat tlumiče závodní. 
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vedeny spíše snahou snižovat výrobní náklady, 
respektive nejít přes určitou hranici, a tak často 
u standardních tlumičů dokonce úplně schází 
možnost nastavit útlum. V sérii jsou tedy vaše 
šance nastavit správně pérování hodně zúžené. 
Ale nenechte se ošálit ani kvalitní značkou na 
nálepce, i taková firma, jako je Öhlins, vyrábí 
tlumiče a tlumiče, ty nejlepší si musíte zakoupit 
zvlášť. Jednou z firem, u kterých ale nemůžete 
šlápnout vedle, je americký Fox.

Jak PracuJe zadní tlumič FoX Podium-X 
Tento zadní tlumič umožňuje nastavení tlumení 
při kompresi a roztahování tlumiče, jízdní výšku 
čtyřkolky (statické prověšení) a dále předpětí 
a bod přesahu pružin. Tento tlumič je totiž 
dvoupružinový, s dlouhou hlavní a krátkou 
pomocnou pružinou, protože použitím dvou 
pružin se zvyšuje progresivita pérování, díky 
čemuž dostanete citlivé pružení, dobrou trakci 
při startu a tuhé odpružení při rychlé jízdě 
a na dopadech. Přesah pružiny je pak bod 
dráhy pružiny, kdy dochází ke skokovému 
zvýšení tuhosti pérování. Doporučené základní 
nastavení je 55 % z celkového zdvihu tlumiče. 

nastavení statického Prověšení 

Pérování FoX Podium X
Vaše nové tlumiče správně využijete pouze 
tehdy, když dobře nastavíte statické prověšení 
čtyřkolky, což je ta míra, o kterou se čtyřkolka 
prosedne, když si na ni sednete. 

Zadní pérování čtyřkolek
ˇ
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měl být cca 40 % obvodu 
předního kola.

nastavení bodu 

Přesahu Pružin
Bod přesahu pružin je 
u dvoupružinových tlumičů 
důležitým ladícím parametrem. 
Měkčí počáteční pružení 
pomáhá dosáhnout vyšší 
trakce, a tím lepšího zrychlení 
a vyšší rychlosti v zatáčkách, 
větší tuhost pružiny na konci 
pomáhá lépe zvládat dopady 
po skocích. Jednoduché 
pravidlo říká, že bod přesahu 
pružin by měl být co nejhlouběji, 
aby při dopadech nedocházelo ke stlačování pružin 
na doraz. Bod přesahu je hodnota v procentech 
z celkového zdvihu tlumiče. Doporučená hodnota 
je 55 %, což znamená, že například u tlumiče se 
zdvihem 125 mm je bod přesahu pružin v 68 mm.

K nastavení bodu přesahu pružin potřebujete dále 
znát:
Dráhu tlumiče (viditelnou délku pístnice včetně 
zarážky při plně roztaženém tlumiči) – změřte ji bez 
nainstalované pružiny před montáží tlumiče.
Tuhost hlavní pružiny – je vyznačená na pružině.

Aktuální hodnotu statického prověšení zjistíte 
následovně:
1. Umístěte čtyřkolku na rovnou a pevnou 
plochu.
2. Pod každé kolo dejte kus kartónového papíru. Při 
stlačení tlumičů popojedou přední kola dopředu. 
Tomu se říká posun. 
3. Oblékněte si vše, v čem obvykle jezdíte, 
stoupněte si na čtyřkolku, obě nohy na stupačkách, 
ruce na řidítkách.
4. Prudce na čtyřkolce několikrát zapérujte nahoru 
a dolů.
5. Sedněte si klidně na sedadlo.
6. Kamarád nyní rukama stlačí přední část čtyřkolky 
dolů a vy v tom okamžiku otočte řidítky nadoraz 
doleva a doprava. Řídítka vraťte do základní polohy, 
kamarád může předek čtyřkolky uvolnit.
7. Seďte v klidu dál na čtyřkolce. Kamarád nyní 
změří svislou vzdálenost mezi zemí a podvozkem 
ve dvou místech – v místě zadní a přední nášlapové 
trubky.

Výška zadní trubky nášlapů nad zemí by 
měla být 17–20 cm pro motokros a 20–22,5 
cm pro crosscountry, přední trubky nášlapů 
by měly být o dalších 0,6–1,3 cm výše.
Pokud je statické prověšení příliš malé, 
zvětšete předpětí pružiny tlumičů Podium 
X a opakujte předešlé kroky, dokud 
nedosáhnete požadovaného posunu. Ten by 
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Tuhost pomocné pružiny – je vyznačena na 
pružině.

Vlastní nastavení bodu přesahu pružin je ale již 
složitější záležitost, která přesahuje možnosti 
tohoto článku. Potřebujete pro něj tabulky 
výrobce, kde zjistíte tzv. opravný faktor pružin. 
Každá změna předpětí nebo tuhosti hlavní 
a pomocné pružiny znamená, že musíte znovu 
vypočítat a přenastavit umístění přesahového 
kroužku, ale každý prodejce tlumičů Fox tohle zná 
a poradí vám.

.: str. 39  :.
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ladění zadního Pérování
Všímejte si, jak se při jízdě chová zadní část 
čtyřkolky. Někdy máte pocit, že se čtyřkolka 
nechová, jak má, ale nevíte, jestli je to malým 
tlumením při propérování, nebo příliš natuho 
nastavenou pružinou.
Navíc některé odchylky od normálu jsou 
velmi jemné. Pokud se vám tedy pérování 
nezdá, zkuste laborovat. Nejdřív si ale někam 
poznamenejte vaše stávající nastavení, abyste 
se k němu mohli kdykoliv vrátit. Pokud se 
vám pérování nadále nezdá, proveďte změnu 
opačnou. Experimentujte, dokud nedosáhnete 
nejlepšího výsledku. Změnu o jedno cvaknutí 
prakticky nepostřehnete, proto měňte tlumení 
vždy po dvou cvaknutích. Pokud chcete zjistit 
aktuální nastavení, otáčejte seřizovacími 
kroužky po směru hodinových ručiček až na 
doraz a přitom počítejte počet cvaknutí. Tento 
počet udává aktuální nastavení tlumiče.

PředPětí Pružiny
Pokud cítíte, že je zadní část čtyřkolky při jízdě 
nízko, zvyšte předpětí zadní pružiny. Podobně, 
pokud je zadek příliš vysoko, předpětí pružiny 
snižte.

tlumení odskoku 
Tlumení odskoku určuje rychlost, s jakou se 
stlačený tlumič vrací do roztažené polohy. 
Správné nastavení tohoto tlumení závisí na 
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vašem citu, na váze řidiče, 
jízdním stylu a jízdních 
podmínkách. Základní pravidlo 
říká, že toto tlumení by mělo být 
co nejrychlejší, ale pérování nesmí 
„kopat“, nesmí vás vyhazovat ze 
sedla.

Příznaky Příliš velkého

 tlumení odskoku
- Při jízdě na mírných hrbolech 
a zejména při zatáčení odskakuje 
zadní část čtyřkolky směrem ven. 
- Při brzdění na hrbolatém povrchu 
čtyřkolka příliš poskakuje, brzdění není 
efektivní.
- Trakce čtyřkolky je na rozbitém povrchu 
mnohem menší než na rovném.

Příznaky příliš malého tlumení odskoku
- Odskakuje zadní část čtyřkolky při zatáčení 
v hrbolatém terénu.
- Slabý brzdný výkon.
- Zadní část čtyřkolky se houpe nahoru a dolů, 
čtyřkolka vykopává při brzdění z hrbolatého 
kopce.
- Čtyřkolka vykopává ze sedla při doskoku.

Tipy: Skočte se čtyřkolkou tak, abyste přistáli na 
všechna kola současně. Tlumení při odskoku by 
mělo být co nejmenší, aby se tlumič co nejdříve 
po stlačení vrátil zpět, ale musí ho být dost na 
to, aby zadek čtyřkolky při přistání nekmital. 
Zadek by se ihned po dopadu měl vrátit do 
základní jízdní výšky a zůstat již v klidu. Pokud 
zadek čtyřkolky po dopadu kmitá, zkuste 
zvýšit tlumení odskoku (pomalejší roztahování 
tlumiče). Naopak, pokud zadek po přistání 
nekmitá, zkuste tlumení odskoku ještě více snížit 
(rychlejší roztažení tlumiče). Tímto postupem 
dosáhnete optimálního nastavení tlumení.

tlumení komPrese
Tlumení komprese je rychlost, s jakou se tlumič 
stlačuje. Správné nastavení kompresního 
tlumení závisí na osobním pocitu a opět se mění 
podle hmotnosti řidiče, jízdního stylu a jízdních 
podmínek. 

Příznaky Příliš velkého útlumu 

komPrese
- Zadní část čtyřkolky je na drobných hrbolech 
tvrdá. 
- Tlumič jako by byl ztvrdlý, nepracoval, netlumí 
nárazy. Ani na velmi tvrdých dopadech tlumič 
nikdy nejde nadoraz.

Příznaky Příliš malého útlumu 

komPrese
- Tlumič jde nadoraz i na středních hrbolech 
a výmolech
- Při vysoké rychlosti na velkých hrbolech chodí 
zadní část čtyřkolky nadoraz, menší nerovnosti 
zvládá dobře. 
- Po skoku jdou tlumiče téměř vždy nadoraz, 
následně vykopávají zadek čtyřkolky nahoru.

Příště: Přední pérování

Za podklady k tomuto článku děkujeme firmě 
ASP Group, dovozci a úpravci pérování značky 
Fox.

ˇ

text: Josef Dvořák
Fotky: ASP Group s.r.o.

Seznam prodejců a servisů pro Českou republiku (+420): Benešov u Prahy - 773445701 / Benešov u Prahy - 724341962 / Blatná - 602219449 / Brno - 608755565 / Česká Třebová - 777993694 / Česká Ves - 736150556
České Budějovice - 602772557 / Český Krumlov - 605175769 / Dalovice - 777736174 / Dobříš - 318520665 / Dobříš - 777995511 / Dolní Rychnov - 608449709 / Domažlice - 777860170 / Dvůr Králové - 605315966
Horažďovice - 731446082 / Hrádek u Rokycan - 603464514 / Humpolec - 777117982 / Cheb - 774553559 / Chomutov - 777744615 / Chválenice - 776486486 / Jáchymov - 602195838 / Kladno - 777323332 / Klatovy - 777008631
Kolín - 602231350 / Králíky - 602236876 / Liberec -774940241 / Mladá Boleslav - 604713664 / Mukařov - 606412325 / Neslovice - 608333378 / Olomouc - 775939939 / Ondřejov - 603482799 / Opava - 603224277
Pardubice - 603444392 / Pelhřimov - 723922998 / Písek - 777668674 / Plzeň - 603103659 / Plzeň - 602737200 / Plzeň - 775960009 / Plzeň - 377958093 / Počátky - 723042561 / Polepy - 724192410 / Police nad Metují - 776058588
Praha 3 - 724568307 / Praha 6 - 608448830 / Praha 9 - 774691169 / Praha 9 - 608730961 / Prostějov - 775688422 / Příbram - 604254291 / Rakovník - 415672669 / Rokycany - 736634950 / Rychnov nad Kněžnou - 602170767
Skalice nad Svitavou - 603264974 / Staré Město u Uher. Hrad. - 607701499 / Staříč - 733183937 / Straškov - 727959824 / Studenec u Horek - 603811601 / Šenov u Ostravy - 608774773 / Šumperk - 605409669 / Teplice - 725606305
Trutnov - 603858696 / Třinec - 774577011 / Tuřany u Slaného - 603176116 / Valašské Meziříčí - 603830330 / Zlín - 604872215 / Znojmo - 515224766 / Zubří - 777623629.
Seznam prodejců a servisů pro Slovenskou republiku (+421): Bratislava - 902056796  / Galanta - 903733244  / Komárno - 905400770 / Košice - 557297084  / Liptovský Mikuláš - 911443194 / Malacky - 905314456 / Myjava - 903434541
Námestovo - 915210480 / Pata - 918626286 / Poprad - 911714001 / Považská Bystrica - 905561984 / Sládkovičovo - 904356289 / Svit - 905714001 / Topoľčany- 905891149 / Továrníky - 138521601 / Trenčín - 908488599 /  Trnava - 911391398 / Zvolen - 455324003.

Autorizovaný dovozce čtyřkolek TGB do ČR a SR: ASP Group s.r.o., Náměstí 13, Žebrák, ČR  psč: 267 53   tel.: 311577222   e-mail: info@aspgroup.cz   web: www.aspgroup.cz   e-shop: www.aspshop.cz

Doplňky Limited Edition: Multifunkční digitální tachometr, 

kryty páček, přední nosič, přední masivní rám s kryty světel, 

ALU disky, značkové pneumatiky MAXXIS BIGHORN, kev-

larové polepy, zadní nosič, zadní masivní rám, homologované 

tažné zařízení ISO 50, plastové nášlapy, kryty ramen a další.

K modelu TGB BLADE 550 IRS 14“ nyní

dostanete boxy DAX
5 500

helmu LS2
3 000

a Limited Edition
40 000

více informací hledejte na:

WWW.TGB-MOTOR.CZ
nebo na:  www.aspgroup.cz

ceny modelů TGB již od:

129 900 Kč
 (včetně DPH a RZ)

Nyní za novou výhodnější cenu:     149 900 Kč (včetně DPH a RZ)

Limited Edition
Limited Edition
Limited Edition
Limited Edition

TGB - nejprodávanější čtyřkolky roku 2009

3).

  variátorů pro známé světové značky!

  expedicí např. do Chile, Maroka,
  Ukrajiny, Rumunska, Slovenska
  nebo dálkové expedice na Sibiř.
  To jsou desetitisíce kilometrů bez
  vážnějších problémů!

  doplňky (např. COME UP navijáky,
  MAXXIS BIGHORN pneumatiky

www.aspgroup.cz

Seznam prodejců a servisů pro Českou republiku (+420):

PRODEJ
NA SPLÁTKY

BLADE 550 
IRS 14” 4x4
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