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Letní cyklistický šatník sice pro mnoho svátečních cyklistů 

znamená pouze dres a kraťasy, ovšem myslíme-li to s kolem 
vážněji, zjistíme, že je zde řada nepostradatelných doplňků. Od 
rukávků či elastických nákoleníků až po vestičku nebo co nejleh-
čí, maximálně univerzální větrovku, jíž můžeme využít celoročně.
Základem je samozřejmě kvalitní funkční spodní triko, byť ve 
větším horku vozíme dres často přímo na těle. Právě sestava spod-
ní vrstvy a lehkého dresu zajistí optimální odvod potu od těla. V 
případě dresu můžeme vybírat z obrovského množství variant, od 
sportovně-závodního střihu s klasickou trojicí kapes na zádech 
až po volnější provedení, jemuž dávají přednost především jezdci 
na horských kolech a cykloturisté. Totéž platí u krátkých kalhot, 
silničáři a MTB závodníci upřednostní co nejlehčí, dokonale při-
léhavé lycrové provedení, naopak hobby bikeři či jezdci trochu 
techničtějších tratí sáhnou po volnějších kalhotách, ať už z důvo-
du stylu či vyšší odolnosti materiálu při pádu. I volnější oblečení 
zohledňuje dokonalé usazení na těle, zajištěné přiléhavým stři-
hem vnitřních elastických kraťasů, většinou odepínacích, a taktéž 
co nejpohodlnější polstrovanou výstelkou. Právě toto je detail, 
jehož kvalita a tvarová přizpůsobivost jsou zásadní pro pohodlný, 
mnohahodinový pobyt v sedle.
Pak jsou jsou zde samozřejmě rukavice, ať už klasické krátkoprsté 

či mnohými MTB jezdci stále častěji preferované dlouhoprsté. 
Rukavice nejsou jen o pohodlí, ale především o ochraně rukou 
v případě pádu, navíc řada modelů svým propracovaným pol-
strováním třeba i eliminuje tlak na citlivá nervová zakončení na 
dlaních. Z dalších doplňků nesmíme zapomenout na již zmíněné 
rukávy, nákoleníky či celé samostatné nohavice – tyto doplňky 
jsou extra praktické v případě ochlazení na přechodové teploty 
mezi patnácti a dvaceti stupni Celsia. Navíc je díky extra nízké 
gramáži použitého materiálu, nejčastěji elastické lycry či lehce za-
tepleného roubaix, můžeme mít stále s sebou, ať už v kapse dresu, 
v batohu na zádech nebo v brašně na kole. Podobnou záchranou 
může být při ochlazení či zhoršení počasí již zmíněná vestička, 
většinou v provedení se síťovinou na zádech, či větrovka. Tato 
nejvrchnější vrstva předejde prochlazení trupu či celé horní čás-
ti těla a navíc najde celoroční využití, což platí zvlášť u větrov-
ky, kterou s sebou můžeme jako rezervní vrstvu přibalit na kolo 
celoročně, případně i v zimě na běžky či na pěší horskou tůru. 
Ochrana před větrem se totiž u použitých materiálů často snoubí 
s alespoň základní mírou prodyšnosti a především s nízkou gra-
máží zajišťující perfektní skladnost.
O tom všem jsou moderní materiály, používané u kvalitního cyk-
listického textilu.
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AUTHOR WEAR

Men Sport X7

Cyklistický dres AUTHOR Men Sport ASC je vyroben z jemné polyesterové pleteniny Spinn, která zajistí rychlý 
odvod potu z těla. Unikátní konstrukce aktivních švů v oblasti raglánových rukávů se postará o zvýšenou 
elasticitu a tím umožní dokonalé padnutí Vaší postavě. Zkrácený střih předního dílu a pohodlný materiál tohoto 
dresu splní vysoká očekávání každého cyklisty. Celorozepínací přední zip, třídílná elastická kapsa na zádech, 
reflexní prvky pro zvýšenou viditelnost, elastické rukávy zakončené širokou a prodyšnou páskou, která je přišita 
reflexním plochým švem. Zadní díl dresu je zakončený gumou se silikonovým proužkem zabraňující posunu, 
přední díl je zakončen elastickou reflexní páskou. Velice jemný materiál Spinn. Vyrobeno v KALAS Sportswear.

Cena od: Kč 1750,-

Men Profi X0 ARP

Cyklistický dres AUTHOR Men Profi patří 
do speciální kolekce ARP (AUTHOR RACING 
PROGRAM). Jedinečnost tohoto dresu spočívá 
ve vysoké elasticitě díky strečovému materiálu 
na předním a zadním panelu. Zkrácený střih 
předního dílu a pohodlný materiál tohoto dresu 
splní vysoká očekávání každého cyklisty. Překrytý 
celorozepínací přední zip, třídílná elastická kapsa 
na zádech, reflexní prvky pro zvýšenou viditelnost, 
rukávy z aerodynamického materiálu Stripes se 
skrytým elastickým zakončením. Spodní okraj dresu 
zakončený silikonovou gumou zabraňující posunu. 
Vyrobeno v KALAS Sportswear. 

Cena od: Kč 1895,-
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