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lasti hrudníku. Je skrytý, ale zůstal silný.
Vzadu na límci je našito poutko, které
dobře poslouží snadnému stažení bundy
přes hlavu. Praktický test ukázal, že materiál je velmi teplý a tato bunda bude stačit
i v chladnějším počasí. Chválíme, že není
opatřena žádnou kapsou, která by zvětšovala objem. Velmi se osvědčilo také
poutko pro snadné svléknutí. Zip by mohl
být tenčí, jak je tomu u cyklistických dresů. Bunda se vyrábí v jediné zářivě bledě
modré barvě. Sice jde pouze o otázku individuálního vkusu, ale do terénu bych
s touto disko-bundičkou asi nevjela. Přece jen bláto na ní zůstane asi natrvalo. Je
příjemné, že se vyrábí věci určené výhradně pro ženy, ale nemusí se to za každou cenu zdůrazňovat i barevným odstínem. Tato bunda je ideální na kolo, když ji
nebudete využívat jako poslední vrstvu.
Stejně dobře se uplatní v civilu nebo na
běžkách. Cena 1217 korun je pro takový
typ bundy standardní.
Text: Tereza
Foto: Honza

ima je neúprosně tady, a tak pro
všechny příznivkyně jízdy i v chladnějším počasí máme připravený test
fleecové bundy od firmy Sensor. Jedná
se o ryze dámskou verzi, která je vyráběna ve velikostech, jež jsou číslovány
shodně jako pánská varianta, ale s přihlédnutím k ženské anatomii. Fleecová
bunda je ušita z velmi příjemného
a funkčního materiálu Tecnopile, který má
výbornou termoizolační schopnost a je
konstruován pro zátěžové nošení. Tím
myslíme, že bunda dobře funguje při odvodu potu. Její sportovní charakter se nezapře. Ploché švy jsou použity všude
tam, kde by vám mohly klasické být nepříjemné. Bunda je ušita do mírného tvaru
A, aby dobře padla na užší pas a širší
dámské boky. Nahoře je zakončena stojáčkem na zip. Zip je delší a vede do ob-
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vám tvrdit, že v mínus pěti vám v této ponožce
bude dobře, nebo je to velice individuální záležitost. My jsme byli maximálně spokojeni
a komfort je jen o málo horší než v případě návleku z podobného materiálu. Jistě je vhodné
nošení ještě jedné silnější ponožky přímo na
noze, která zajistí potřebnou izolaci. No-Wind
neprofoukne, ale ani nezahřeje. Ponožky Sensor No-Wind nedoporučíme jedinci, který trénuje na silnici stokilometrové švihy v teplotách
okolo nuly. Nám se ukázala při použití jedné
spodní středně tlusté ponožky ideální teplota
mezi sedmi a deseti stupni. Ani na osmdesátém kilometru nohy nemrzly. Při teplotách těsně nad nulou jsou zapotřebí alespoň dvoje ponožky, pokud si to vzhledem k velikosti tretry
můžete dovolit. Znovu ale opakujeme, že v čem
jednomu může být dobře, v tom může jiný mrznout a naopak. V terénu budou podle našeho
názoru tyto ponožky Sensor ideálním vybavením téměř na celou zimu. Pokud ovšem nenajíždíte kilometry v mínus deseti!
Sensor s ponožkami s membránou vykročil
správným směrem a jistě mu přibude celá řada
spokojených zákazníků. Ponožky No-Wind jsou
jednoznačně velkým přínosem, který ocení zejména vyznavači horské cyklistiky. Izolace je
logicky horší než při použití klasického návleku,
ale pohyb v terénu není na rozdíl od návleku nijak omezen.
Text: Honza, foto: Tereza

listopadu a prosinci není náhodou, že většina výrobků je určena k využití v zimním počasí. Jinak
tomu není ani u rukavic Axon, které se mohou jedním svým modelem nyní pochlubit. Rukavice je
V
ušita z originál materiálu Windstopper. Jeho známé červené logo s bílým nápisem na nás čekalo našito na rukavicích. V nabídce je několik barevných variant. Naše černá ukazuje strukturu Windstopperu na první pohled. Kvalitní jsou především lemy z neoprenu nebo stahování okolo zápěstí širokým
páskem na suchý zip. Jeho polohu lze měnit i během jízdy a v rukavicích. Logo Axon je pak důkladně
vyšito na líci rukavice. Nespornou výhodou tohoto modelu je komplexní ušití z windstopperu. Není
tedy pouze na líci rukavic, ale je i mezi prsty a na spodní části, mimo partie pošité materiálem k úchopu řídítek, což zaručuje, že rukavice opravdu plní danou funkci – neprofouknou a přitom jsou vysoce
prodyšné. Za 690 korun se určitě jedná o špičkový výrobek.
rukavicím a bundě určitě patří do nezbytné zimní výbavy i návleky z Windstopperu. Jedním výrobcem, který
K
určitě ví, jak takový návlek na tretru spolehlivě a přesně

Freeride nebo zima

vyrobit, je firma Northwave. Jejich návleky stojí 890 korun
a poskytují veškerý komfort. Zadní část je na zip, který je
nahoře zakončen stahováním na suchý zip s logem NW.
Kolem zipu je reflexní proužek pro vyšší bezpečnost.
Spodní díl je z gumy s otvory pro kufr a patu, což by mělo
zvýšit životnost i při nezbytných pěších přesunech.
oslova luxusní dámskou bundu představuje firma Biemme. Nepostrádá snad nic, co by i ta nejnáročnější
cyklistka mohla potřebovat. Bunda je lehká a tenká,
s membránou z Windstopperu, která dokonale ochrání
proti větru a zároveň zaručuje udržení dostatečné teploty,
takže bude stačit i do chladnějšího počasí. Tenká horní
vrstva je opatřena síovanou podšívkou, která je ideální
pro odvod potu a oddělení samotné membrány od vrstvy
pod bundou. Cena je sice 2890 Kč, ale kdo jednou zkusil
oblečení z tohoto materiálu, jistě rád nějakou tu stovku
připlatí. Pojetí bundy, která se dá rozepnout po celé délce, je sportovně kratší s vyšším límcem. Spodní část
můžete ještě stáhnout pružnou gumou se dvěma stahovacími mechanismy. Pro nejnutnější předměty se nabízejí dvě boční kapsy, které jsou zabezpečeny zipy s překrytím látkou. Bunda je vyráběna vždy ve dvoubarevných
kombinacích (světle modrá–šedá, šedá–červená, šedá–světle modrá). Dobrým nápadem je použití tmavšího
materiálu do oblastí předloktí a na bocích. Jednoduché
a nutné opravy na kole během jízdy (výměna duše, nasazení řetězu…) tak nemusí navždy poznamenat světlou
látku. Bunda je pošita bezpečnostními reflexními proužky
a zápěstí je možné stáhnout suchým zipem.
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retry Skin walker od Northwavu si zamilují
Tfreeridisti,
bu zatvrzelí odpůrci klasických MTB treter,
nebo milovníci pořádné boty, která
nejen vydrží nějaký ten metr po svých, ale také
vypadá civilně a udržuje nohu v teple. V letních
měsících, v třicetistupňových vedrech to sice
bude utrpení, ale na podzim a při nižších teplotách se botka jistě odmění. Daní designu
a funkci je vyšší hmotnost. Tretra je konstruována na montáž kufru pro nášlapný pedál. To
se projeví především v tuhosti podrážky. Proti
poškození je po celém obvodu našit nepromokavý lem. Vlastní materiál kombinuje textil s kůží. Samozřejmostí je vyšší civilní vzorek a reflexní body. Tretra se stahuje na tkaničku
a v zadní části je pro lepší nazutí vybavena všitým poutkem. Na zvážení pak je, zda budete
ochotni zaplatit 3680 korun.
Text a foto: Tereza
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Ponožky Sensor No-Wind
našich krajích jsou zimní tretry především
díky vyšší ceně stále velkým luxusem, a tak
většinou nezbývá, než vozit návleky přes boty.
Silniční kolo nepředstavuje problém, pokud se
však přes zimu rádi válíte s kolem ve sněhu nebo rochníte v blátě, jistě znáte nevýhody návleků. I v případě, že jste se vybavili speciálním
provedením s gumovou podrážkou pro MTB,
návleky prostě trpí. Po pár jízdách, kdy bylo
nutné jen na okamžik slézt z kola a tlačit, jsou
návleky téměř na vyhození. Tretra bez návleku
si také daleko lépe poradí s kluzkým povrchem.
Všem, kteří tento problém řeší, vychází vstříc
značka Sensor s ponožkami využívajícími protivětrnou membránu. Materiál No-Wind je funkcí velice podobný klasickému Windstopperu.
Je vodoodpudivý, neprofoukne a zároveň zajistí slušnou prodyšnost. Maloobchodní cena ponožek No-Wind je 490 korun.
Ponožky využívají ploché švy a jsou ušity
z pěti dílů. Při oblékání nás mile překvapila
pružnost materiálu No-Wind, která je vyšší než
u řady obdobných materiálů. V horní části je
ponožka vybavena pružným fleecovým zakončením. Velikosti by nikomu neměly činit potíže,
což dokládá námi testovaná největší velikost
dokonale padnoucí na nohu s číslem čtyřicet
šest. V tretře nemá ponožka tendenci se krabatit a jezdec o ní v podstatě neví. Nemůžeme
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dokonale přiléhá a může stoprocentně plnit
svou funkci. Zakončení rukávů a rolákový límec
mají zdvojený materiál, nabízí tedy dobré izolační vlastnosti a skvěle sedí. Délka rukávů je
dostatečná a číslování přesně odpovídá skutečnosti.
Jelikož se jedná o nejspodnější vrstvu oblečení, která je ve stálém kontaktu s pokožkou,
musí splňovat požadavek na co nejlepší odvod
vlhkosti do dalších vrstev. V tomto ohledu obstál Sensor na výbornou. Samozřejmě je nutné
vhodně zkombinovat prádlo s dalšími vrstvami.
Pokud si na toto triko jezdec oblékne pláštěnku
se silným zátěrem, bude téměř nefunkční. Ideální je kombinace s vrchními materiály s protivětrnou membránou. My jsme měli možnost
rolák Active testovat při teplotách okolo deseti
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Rolák Sensor Active
unkční prádlo se značkou Sensor má na trhu
již delší dobu velice dobré jméno. Není se
čemu divit, nebo k jeho charakteristikám patří
precizní zpracování a kvalitní materiály. Tentokrát jsme testovali rolák s dlouhým rukávem
z řady Active, která také zahrnuje verzi s nízkým límečkem a provedení s krátkým rukávem.
Pro současné roční období však bude testovaný typ tím pravým.
Jako materiál posloužil polyester s relativně
nízkou gramáží. Všechny švy jsou ploché a jejich provedení je čisté. Střih využívá delšího
zadního dílu a je celkově úzký, a to včetně rukávů. Materiál je ovšem velice pružný a ani silnější člověk nebude mít s velikostí problémy.
Díky užšímu provedení trupu i rukávů materiál

stupňů i lehce pod nulou, většinou při tréninkové jízdě. Odvod potu od těla do další vrstvy byl
vždy vynikající. Navíc musíme přiznat, že Sensor poskytuje vysoký komfort nošení. Rolák
Active je na těle velice příjemný. Jediné, k čemu máme připomínky, je délka rolákového límce. V nepřeloženém stavu je ideální, pokud
ovšem budeme chtít izolaci krku znásobit přeložením, je o něco kratší. Spravily by to dva až
tři centimetry materiálu navíc.
Doporučená maloobchodní cena roláku Active je 655 korun a nabízen je v šedé barvě ve
velikostech od L do XXL.

