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Launch
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Socks
Aby bylo uvnitř pohodlně a příjemně,
můžete své holé nožky zabalit do ponožek 661. Kompletek je tím uzavřen funkčními nejen botami, ale i ponožkami.
Nabízena je celá řada
variant od nízkých

Aloha
Black
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Defender Yellow

účinnějším a praktičtějším řešením, je zvolení speciálního zimního Camelbaku.
Pro tyto účely nabízí značka
Camelbak hned tři modely, které se od sebe liší nejen objemem rezervoáru, ale také celkovou kapacitou. Všechny typy
jsou vybaveny speciálním neoprenovým potahem hadičky
a gumovým krytem náústku.
Manipulace s koncovkou není
tak jednoduchá jako u klasické
„letní“ verze, ale pod gumovou
krytkou je umístěna již stará
známá modrá koncovka. K sejmutí krytu jsou sice zapotřebí
většinou obě ruce, nezamrzlá
tekutina za tu námahu ale určitě
Camelbak SnoBowl
stojí. Celkové zpracování všech
velbloudích variant je výborné,
ohlo by se zdát, že vám tentokrát
materiály samozřejmě také. Hadička je
chceme představit nějaký nový
vždy vedena jedním z popruhů a jezdec
živočišný druh. Ale ono je tomu
si může pomocí zipu přesně zvolit mísskutečně tak. Velbloudi Antifreeze žijí
to, kde chce, aby hadice vystupovala.
v polárních oblastech a jejich nejlepšími
Všechny modely jsou vybaveny takzvakamarády jsou lední medvědi. Ještě je
nými Omega rezervoáry, což v praxi
nutné dodat, že se z jejich mléka vyrábí
znamená použití velkého plnicího otvonemrznoucí směs do ostřikovačů. No
ru, díky němuž je možné dokonalé vytak, to už by stačilo. Pokud jste tyto věty
čištění i vysušení vnitřních stěn. Asi je
brali vážně, potom Cykloservis asi nebuna čase, říci si k jednotlivým modelům
de ta pravá literatura pro vás. Podobně
něco podrobnějšího.
vás mohou klidně balamutit například
výpisy z vašich bankovních účtů.
Camelbak SnoBowl
To, co bychom vám ve skutečnosti
Základní model je pouze jakýmsi varádi nabídli, jsou batohy Camelbak
kem na vnitřní zásobník. Postrádá jakéspeciálně upravené na zimu. Všichni
koliv kapsy a podobné vymoženosti.
cyklisté, kteří v zimě v nízkých teplotách
Popruhy jsou ovšem dobře ergonomicvozili klasického velblouda, vědí, jaký
ky zpracovány a spojující prsní pás je
problém to přináší. Zamrznutí vody
výškově nastavitelný. Do tohoto modelu
v hadičce a náústku často zapříčiní, že
je možné nalít 1,5 litru tekutiny, což je na
cyklista nemůže doplňovat tekutiny.
kratší zimní vyjížky více než dostačujíVětšinou nepomůže ani vyfouknutí nácí. Přístup k samotnému zásobníku není
poje zpět do rezervoáru, nebo malé
úplně ideální, je v horním dílu zad a jistí
množství tekutiny vždy steče zpět do
ho suchý zip. Na druhou stranu izolace
koncovky, kde zmrzne. Jednou možnesnese ani sebemenší kritiku. Vtipným
ností, jak na zimu vyzrát, je umístit velřešením, jak zabránit nechtěnému vytrblouda včetně hadičky pod svrchní
žení spodní části popruhů z těla batohu,
vrstvu oblečení. Tím druhým, podstatně
je použití jednodílného pásku, který pro-
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Armor
Když se řekne
661 vybaví se
nám na prvním
místě vynikají-
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Attack

cyklistických přes téměř trekové varianty. Všechny jsou vyrobeny z částí
Coolmaxu a zpevněním v oblasti nártu. Zvláštní materiál je pak použit na
patu a špičku. U vyšších verzí je myšleno na detaily nad achilovkou. Designy jsou veselé a hravé a najdou své
příznivce u obou dvou pohlaví.
Gloves
Rukavice je skupina doplňků, kde se
opravdu 661 vyřádily. Inspirací u dlouhých verzí je jasně agresivní motokros. Celá řada plastů na přední
straně je toho jasným důkazem.
Vybrali jsme na ukázku model
Nasty, který je s dlouhými prsty.
Využití najde jak ve freeridu tak
sjezdu či XC. Rukavice mají
elastický díl na zápěstí, který dokonale obepne ruku a zároveň
umožní její volný pohyb. Na
spodní straně je našit kevlar proti
prodření od řídítek. Svrchní materiál Spandura dobře ventiluje, odpuzuje pot a rychle schne. Dlaň je ušita
z 0,5 mm tlustého Tactillite materiálu,

Combo
Belt

cí chrániče na kolo. Naleznete zde ucelenou nabídku všeho, co si jen dokážete
představit pro vaši ochranu. Vše je dokonale ušito a vyrobeno z nejlepších
materiálů. Od velkých krunýřů na celou
horní polovinu těla přes chrániče zápěstí nebo kotníků. Novinkou je efektní krunýř Defender, který je z větší části z průhledného plastu v několika barevných
kombinacích. Už první pohled svědčí
o tom, že máme tu čest vidět něco
opravdu dotaženého do detailů. Uvnitř
je měkká biologická pěna pro lepší

Helmets
V oblasti přileb je nová
celo-karbonová verze integrální přilby s označením Bravo
Carbon. FHVS je úplný ventilační systém v přední části helmy, který
vytvoří za jízdy chladící proud plynoucí
až do zadní části přilby. Carbon pak nejen přidal na tuhosti, ale také ubral na
váze. Tato přilba se nabízí ve čtyřech velikostech, ale přeci jen si budete muset
něco připlatit. Kdo nehodlá investovat
tolik může zvolit levnější nekarbonovou

Mullet
Flat
➨ Black

Bravo Carbon
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Short
Sock

který je speciálně určen pro rukavice
661. Aby toho nebylo dost, na spodní
straně prstů je nalisována protiskluzová úprava. Nasty jsou
jen jedny z pěti dalších
dlouhých variant rukavic.

variantu Bravo 2 nebo Full Comp. Na
druhé straně od integrální verze přilby je
model Mullet. Velmi lehká kokoska má
identický hranatý design v zadní části.
Univerzální velikost je dohnána výměnnými vycpávkami o třech základních velikostech S, M a L. Helma má navíc velmi slušné ventilační otvory.
text a foto: Tereza

chází celým batohem v jeho spodní části. Toto řešení je použito u většiny modelů tohoto výrobce. Maloobchodní cena
modelu SnoBowl je 1290 korun a dodává se v černé a stříbrné barvě.
Camelbak Zoid
Dá se říci, že Zoid vznikl vylepšením
a zvětšením předchozího modelu. Zadní
díl a popruhy jsou shodné, největším
rozdílem je použití 2,1 litrového rezervoáru. Zlepšením prošel také přístup
k plnicímu otvoru, který se přímo proti
vám objeví ihned po rozepnutí jednoho
ze zipů. Jediným nedostatkem tohoto
řešení je složitější vyjmutí vaku, pokud
ho chceme vymýt. Model Zoid je navíc
vybaven ještě malou kapsou, do které
se ovšem bez potíží vejde například
pumpička nebo peněženka. Barevné
varianty jsou černo–zelená a černo–červená, a pokud po jedné z nich zatoužíte,
bude vás to stát 1690 korun.

Camelbak SnoDawg
Posledním z této trojice je
největší model SnoDawg. Na
rozdíl od předešlých typů se
v tomto případě jedná o klasický plnohodnotný batoh,
jehož vnitřní objem činí
dvacet litrů. Přístup k rezervoáru o objemu rovné dva litry je podobný jako u modelu
SnoBowl, ale je zjednodušen díky bočnímu rozepínání části
zad. Dva kompresní pásky po
stranách mají za úkol opticky
zmenšit batoh, pokud zrovna
není k prasknutí napěchován
věcmi, a zároveň se starají
o ochranu hlavního zipu, když
se někomu náhodou podaří nacpat do chudáka velblouda například péřovou bundu. Menší
kapsa má prostor rozdělený pomocí síoviny do tří částí, a navíc
je vybavena plastovou karabinou pro uchycení klíčů. Mimo
prsního pásu je zde použit také
pás bederní. Hlavní zip je překrytý proti sněhu a vodě, můžeme tak mít alespoň částečnou
jistotu, že náhradní oblečení,
Camelbak SnoDawg
které si s sebou vezeme, je v su-

Camelbak Zoid
chu. Částka, za kterou SnoDawg zakoupíte, je 2290 Kč a dodává se pouze
v černé barvě.
Nemrznoucí velbloudi nás mile překvapily. Izolace je u všech modelů na
vysoké úrovni, a proto se cyklista nemusí bát ani ve velkých mrazech. Ne, že
byste se z tříhodinového švihu v mínus
deseti vrátili s horkým čajem v batohu,
jedině že byste ho cestou doplnili někde
v hospodě. Proti zamrznutí je ovšem
ochrana více než účinná. Velkou výhodou je možnost celoročního využití
těchto „kejmlů“, odstraníme-li gumovou
krytku koncovky. Jediným nedostatkem
u všech verzí je absence jakýchkoli reflexních prvků. Právě přes zimu je totiž
velká pravděpodobnost, že se z našeho
výletu nestihneme vrátit za světla. Ceny
všech tří modelů jsou velice přijatelné,
proto tedy není podle našeho názoru již
důvod v zimě mrznout.
Text a foto: Honza

3

Shoes
Mezi XC nadílku patří dohromady
tři verze. Attack je top modelem
celé řady. K dobrému stažení
slouží tři suché zipy. Tretra
je dobře odvětraná a ušita z kombinací umělých
materiálů, které nepodléhají změnám velikosti při kontaktu s vodou. Pod špičkou se najde místo pro zašroubování
dvou hřebů do extrémních podmínek. V přední části a v oblasti
palcového kloubu je tretra vyztužena gumovými chrániči.
Tvrdá podrážka je podmínkou každé kvalitní boty na
kolo, takže ani 661 není pozadu. Dvoje jednodušší
tretry pozbyly o jeden suchý zip a drobné vychytávky v oblasti materiálů a tvrdosti. Všechny typy se vyrábí ve velikostech od 36 – 48.
Kdo radši vypadá na kole jinak
než z vesmíru může svým nožkám propůjčit zcela civilní vzhled. Od
varianty Launch, která je na obrázku,
jsou skateové boty k nerozeznání. Náročnější pak ocení kotníkovou verzi
Dually nebo jistý komfort, ale trochu
vedra v Sedonách. Varianta Launch je
navíc nabízena i pro
velké závodníky ve velikostech 34 a 35.

SixSixOne
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komfort na nejdůležitějších partiích styku s krunýřem. Síovaná látka upevňuje
ramena na správných místech a drží vycpávky pod ramenní částí. Chránič pod
ramenem je pak snímatelný. Plastový
monokok je navíc proděravěn mnoha
otvory pro co nejlepší ventilaci vzduchu
pod chráničem. Celé toto monstrum má
mnoho stahovacích prvků a drobnůstek, ty ocení každý uživatel. Tento
skvost je vyráběn nejen v červené, ale
také v modré, žluté a průhledné verzi.
Zastavili jsme se blíže ještě u ledvinového chrániče Combo Belt. Uvnitř má tento chránič zabudovanou plastovou výztuhu pro nejlepší ochranu. Na venkovní straně je jemné hliníkové mřížkování
pro lepší cirkulaci vzduchu spolu
s tenkou vrstvou EVA pěny. Ta
dodává příjemné pohodlí. Široký elastický pás s dvěmi
stahovacími popruhy dává
nejlepší možnost pro ideální stažení.
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en, kdo patří mezi vyznavače drsných disciplin a rád vozí skvělé doplňky, bude potřebovat po následujícím článku nějakou dobře placenou
brigádu. Je sice pravda, že oblečení
a doplňky od 661 nepatří rozhodně do
kategorie nedostupných, ale v počtu dobrých a zajímavých věcí
se to přeci jen nebezpečně
načítá. Kompletní kolekce pro sezonu 2003 zahrnuje lahůdky nejen
pro sjezdaře, ale také
pro zatvrzelé XC jezdce.
Mimo to je v nabídce
mnoho doplňků a civilního
oblečení. Vezměme to pěkně popořadě, i když věřte, že bychom k obsažení veškeré nabídky potřebovali podstatně větší prostor.

