
Cyklistické přilby 2021
Přilba se stala nepostradatelným bezpečnostním doplňkem 

prakticky každého cyklisty, od závodníka až po náhodného 
prázdninového cykloturistu. S přibývajícími kategoriemi a pod-
kategoriemi kol či elektrokol samozřejmě postupně přibývá také 
speciálních modelů určených pro tu kterou disciplínu. Vynechá-
me-li kategorie jako BMX, sjezd a pár dalších nejtechničtějších 
disciplín, je sjednocujícím znakem všech sportovních či závod-
ních modelů důraz na kombinaci maximální možné ochrany naší 
hlavy, nízké hmotnosti, co nejlepší ventilace a v neposlední řadě 
atraktivního vzhledu. Samozřejmostí je co nejpohodlnější a záro-
veň nejjistější usazení na hlavě, přičemž v této souvislosti nejde 
jen o náš komfort, ale opět o bezpečnost, neboť nevhodně zvo-
lená velikost může znamenat nedostatečnou účinnost některých 
bezpečnostních prvků přilby.

Budeme-li se bavit o ryze sportovních modelech, horských, 
silničních a všech dalších, tak spojujícím znakem všech je ske-
let z tvrzeného polystyrenu, v případě trochu lepších helem jed-
nodílně spojený s vnější tvrdou skořepinou výrobní technologií 
vstřikování (in-mold). Zdaleka nejde jen o estetickou záležitost, 
ale celoplošné pokrytí skořepinou znamená také mnohem lepší 
odolnost proti rozlomení skeletu v případě nárazu. Samozřej-
mostí jsou deformační zóny zajištěné samotnou masou materiálu 
a v posledních letech pak i různé speciální technologie snižující 
nežádoucí rotační síly při nárazu – ať už jde o špičkovou techno-
logii Mips či jí podobné.

Pro správné usazení na hlavě je zásadní nejen dostatečná 
hloubka skeletu a vhodné rozmístění polstrovaných výstelek, 

ale především volba správné velikosti, byť všechny moderní cyk-
listické přilby disponují propracovaným plynulým seřizováním 
vnitřního obvodu. Některé dostupnější modely bývají nabízeny 
v jediné univerzální velikosti, kvalitnější helmy pak často ve dvou 
i třech velikostech. Každopádně každý z nás má odlišně tvarova-
nou hlavu a je nezbytné vybírat, který model od kterého výrobce 
pro nás bude ten nejvhodnější. Kupovat přilbu přes internet bez 
vyzkoušení opravdu nelze, má-li nám správně sedět.

Velké rozdíly mezi jednotlivými modely, i v závislosti na kon-
krétní kategorii, bývají samozřejmě v hmotnosti přilby či od-
větrání. Helmy pro techničtější MTB ježdění jsou celkově ro-
bustnější, s výrazně hlubším skeletem s dimenzovanou ochranou 
zátylku. Bikové přilby vedle toho disponují i stylovým štítkem, 
helmy pro tvrdší ježdění ve stylu enduro či freeride mají třeba 
i prostor pro uchycení MX brýlí a další detaily inspirované spíše 
motokrosem. Oproti tomu závodní přilby pro silniční cyklistiku 
a cross-country jsou již od pohledu mnohem vzdušnější a důleži-
tými parametry jsou zde hmotnost i již zmíněné odvětrání. S ním 
může souviset třeba i zdánlivý, ale příjemný detail, jímž je síťka 
hmyzu umístěná do čelních průduchů.

A mohli bychom pokračovat. Třeba o reflexních prvcích navy-
šujících ve tmě naši bezpečnost, případně o systémech zapínání, 
výškové regulaci stavitelného mechanismu na zátylku a tak dále. 
Současné cyklistické přilby jsou skutečně propracované do nej-
menších detailů zpříjemňujících nám naši jízdu, aniž bychom 
byli tímto nezbytným bezpečnostním prvkem, tedy přilbou, při 
našem oblíbeném sportu jakkoli omezováni.
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Získejte maximum
ze své jízdy 

Tolik, kolik od sebe čekáte 
Dune MIPS | BHE-22
Ať už zdoláváte náročný trail nebo uháníte po silnici. 

Tato ultra bezpečná helma je připravena na jakoukoli 
sportovní jízdu. A co si myslíte o barevných 
kombinacích? Tuhle helmu prostě musíte mít!
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AUTHOR HELMETS

Creek HST

Lehká přilba s Hard Shell technologií díky které je velmi odolná proti nárazu. Rychlé a jednoduché 
nastavení upínacího systému zvyšuje užitný komfort. Velké otvory umožnují snadné proudění vzduchu 
a ochlazení. Konstrukce ABS Hard Shell / EPS, Upínací systém Author DialFit, antibakteriální výstelky. 
Hmotnost 375 g (se štítkem).

Cena od: Kč 1150 ,-

TRAIL Inmold X9

AUTHOR TRAIL je skvělou volbou pro jízdu v pohodlné, odvětrané a bezpečné přilbě. Nezáleží 
zda preferujete hladký asfalt, nebo rozbitý terén. Důmyslně vyztužená vnitřní konstrukce zaručuje 
skvělé větrání bez narušení integrity přilby. Výškové nastavení štítku přilby přináší uživateli vyšší 
úroveň komfortu při jakýchkoliv podmínkách. Hmotnost 310 g.

Cena od: Kč 1495,-

Altis Aircraft 2

Octal MIPS POCito Crane MIPSVentral Lite

Kortal Race MIPS

ARO3DRT5 MIPS

www.RIDe100PeRCenT.COM

www.OAKLey.COM 
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www.paul-lange.cz

6 439 KčGENESIS

3 639 Kč
IMPALA
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COMPACT DLX
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www.cyklosvec.cz
/catlike www.nexelo.cz

hmotnost jen 250 g

trojité nastavení výšky

nové patentované upínání 
Mini Steplock

8 barevných variant

Více informací naleznete na Široký sortiment skladem

ALLRACE

2.399 Kč

Aerodynamická MTB/Allmountain 
přilba do každého terénu.
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www.zookee.cz

ROAM

NOVÁ HELMA
NESTO
- lehká (hmotnost 252 g)
- aerodynamický tvar
- dvě barevné varianty
   (červená a bílá)
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Nejčtenější 
časopisy 
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