Montague Paratrooper:
Vojenské kolo třetího tisíciletí

V letošním roce se do České republiky začalo dovážet skládací horské kolo Paratrooper. Původně bylo vytvořeno pro speciální jednotky USA, ale vede si dobře i na civilním trhu.

Výrobcem kola Paratrooper je světoznámá firma Montague, která působí v americkém státě Massachusetts a zabývá se konstrukcí špičkových horských kol se skládacím rámem. Díky kvalitě svých výrobků si vydobyla pevné místo na trhu a obdržela rovněž řadu prestižních ocenění. Výbornou pozici značky Montague potvrdilo také vítězství ve výběrovém řízení na vojenské horské kolo pro americké ozbrojené síly.

Z hliníku a oceli
Historie kola Paratrooper začala roku 1997, kdy firma Montague získala grant na vývoj kola s pomocným elektrickým pohonem pro americkou námořní pěchotu. Vývoj byl úspěšně ukončen, ale kolo nakonec objednáno nebylo. Výsledky projektu však ožily v roce 2000, kdy Pentagon projevil zájem o horské kolo pro výsadkové jednotky. Mnohé studie totiž konstatovaly, že při speciálních operacích v těžkém (zejména horském) terénu je moderní jízdní kolo nejvýhodnějším způsobem dopravy vojáků.
Firma Montague okamžitě nabídla bezmotorovou obměnu původního projektu. Výsledky testů zahájených v roce 2002 byly výborné a americké síly zařadily kolo do výzbroje pod označením Tactical Mountain Bike. Záhy následoval podobný scénář jako u terénního vozu HMMWV: Speciální armádní výrobek vyvolal zájem veřejnosti a byl uveden na běžný trh. Civilní verze se prodává pod jménem Paratrooper, ovšem z technického hlediska se naprosto shoduje s původním vojenským modelem.
Základem kola Paratrooper je skládací rám vyrobený ze zvláštní hliníkové slitiny 7005, jež má původ v leteckém průmyslu. Díky promyšlené kombinaci využití hliníkových a ocelových materiálů se hmotnost kola pohybuje okolo 13 kg, ale zároveň je dosaženo mimořádné odolnosti celé konstrukce, a to na takové úrovni, že firma Montague poskytuje na rám doživotní záruku. Paratrooper využívá systém skládání F.I.T. (Folding Integrated Technology) s osou otáčení v sedlové trubce. Za 30 sekund lze kolo složit do rozměrů 91×71×30 cm. Pro přenášení složeného kola na zádech se samozřejmě dodává zvláštní obal s popruhy. Kolo Paratrooper je prodáváno se dvěma velikostmi rámu, a to 18 a 20 palců, tj. 45,7 a 50,8 cm. Základní barvou je matná olivová zeleň, ačkoli z armády je známa také písková hnědá.

Kolo pro Bushovu ochranku
Jak je u současných horských kol obvyklé, Paratrooper využívá mnoho komponentů od dalších prestižních výrobců. Řazení dodala firma Shimano; jedná se o 24rychlostní systém Deore s trojitým převodníkem a pastorkovým osmikolečkem a řadicími páčkami typu EZ Fire Plus Shifters. Na přední odpružené vidlici RST 281 je nainstalována kotoučová brzda, zatímco zadní kolo je opatřeno klasickou ráfkovou brzdou. Kolo má duralové pedály určené pro nejtěžší terén, sedlo značky Velo a řidítka Kalloy. Kola mají průměr 26 palců (66 cm) a jsou vybavena pneumatikami se šířkou 1,95 palce (4,95 cm) s terénním vzorkem.
Vzhledem k tomu, že původně šlo o výsadkářské kolo, patří mezi základní vlastnosti možnost shození na padáku, resp. na závěsu pod parašutistou. Kolo lze také upevnit na konzoly umístěné na karosérii automobilů HMMWV a obrněných transportérů LAV. Může přepravovat maximální zátěž zhruba 230 kg a v terénu dosahuje průměrné rychlosti 16 km/h. K řidítkům lze připojit závěsy pro útočnou pušku či jinou dlouhou zbraň.
Není přesně známo, kolik kol Tactical Mountain Bike zakoupily ozbrojené síly USA, ale pravděpodobně jde o stovky. Na prvním místě je užívají výsadkáři a další elitní a speciální jednotky operující v Afghánistánu a na Arabském poloostrově. Jsou známa rovněž ze základen US Army a US Marine Corps v různých částech světa, provozuje je též vojenská policie a Národní gardy. Mezi zájemci jsou však i ozbrojené síly řady dalších států, z nichž některé už nejspíše kola Paratrooper mají, např. Dánsko. Jistý počet kol Paratrooper si měla údajně pořídit i americká Secret Service, což pravděpodobně souvisí s velkou cyklistickou vášní současného nájemníka Bílého domu.
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