
Jaké rozdíly napáchá dvojnásobná cena v případě cyklistických 
batohů? Za zjištěním jsme střídavě vyráželi do terénu s dvojicí Er-
gon a Force na zádech. 

U Ergonu BX2 se nezapře inovativní smýšlení a zaměření na er-
gonomii. Zádová část batohu je tvořena dvěma vůči sobě pohybli-
vými díly, které spojuje silný popruh a mohutné suché zipy. Díky 
tomu lze nastavit polohu batohu na  zádech ve  čtyřech pozicích 
podle výšky postavy. Navíc je batoh nabízen ve dvou velikostech, 
z  nichž my jsme testovali větší provedení Large. Dalším nasta-
vitelným prvkem je hliníková výztuha v  oblasti beder, tou se 
dá přesněji upravit tvar batohu v  této partii, aby přesně kopíro-
val záda. Objem deset litrů je možné navýšit o  dalších 1,5 litru 
po otevření kompresního zipu. Uvnitř hlavního přepravního pro-
storu čeká jedna menší síťovaná kapsa na telefon či klíče, dole pak 
přihrádka na pumpičku, další na rezervoár, vše doplňuje pláštěn-
ka. Decentní kapsa je také na pravé straně bederního pásu. Nelze 
opomenout ani další samostatnou kapsu na přední části batohu. 
Jak už jsme naznačili, nechybí příprava pro rezervoár včetně plas-
tové spony pro vedení hadice, vak si ale musíte dokoupit zvlášť. 

Usazení batohu na  zádech je jisté a  příjemné, nikde netlačí 
(a pokud by snad ano, nebyl by problém s odstraněním příčiny), 
výškově nastavitelný hrudní pás spolu s  bederním zajišťují stá-
lou pozici. Zde není co vytknout, stabilita je parádní. Pozitivně 
hodnotíme odolnost proti nečistotám, první pokusy o  zablácení 
byly téměř marné. Nylonová spodní část navíc chrání batoh před 
prodřením na exponovaném místě. Odvětrání je na dobré úrovni, 
plocha kontaktních bodů se zády je dost malá, aby tu nedocháze-
lo k přílišnému pocení, ale dost velká pro to, aby byla hmotnost 
nákladu dokonale rozložena. 

Výrazně dostupnější model od  značky Force je zkonstruován 
zcela klasicky. Záda jsou velmi flexibilní, o  jejich odvětrání se 
snaží tři páry vysokých výstelek, na  nichž batoh sedí. Součástí 
je dvoulitrový rezervoár od  Hydrapaku, oddíl uvnitř však poj-
me v případně potřeby i  třílitrový. Kromě přední otevřené kapsy 
na  dvě přezky, boční na  hustilku a  jedné bederní kapsy s  vývo-
dem na kabel sluchátek spočívá přepravní prostor v jediné hlavní 
komoře. V  té jsou dvě malé přihrádky a  jedna větší na vodní re-
zervoár, jehož vršek jistí pásek suchého zipu. Vývod hadice jde 
podél ramene a vpředu je jištěná posuvnou objímkou s magnetem 
na hrudním pásu. Výrobce počítal i s poutkem pro blikačku a proti 
konkurenci je Force Aron vybaven velkým množstvím reflexních 
ploch. Chválíme.

Ramenní popruhy vedou z batohu v poměrně širokém rozestu-
pu, takže vestoje bez zapnutého hrudního pásu mohou u menších 
postav sklouzávat z ramen. Po zapnutí pásu a sklonění se do jízd-
ní pozice je už vše v pořádku. Oproti Ergonu je batoh celkově vý-
razně poddajnější, což například u síťovaných ramenních popru-
hů trochu komplikuje nasazování – mají tendenci se překroutit. 
Samotné usazení na těle je však bezproblémové, batoh se ochotně 
přizpůsobí jakékoli postavě, stejně tak dobré je odvětrání zad. Po-
chvalu zaslouží za odolnost proti nečistotám a vodě.

Pokud bychom neměli přihlížet k ceně, museli bychom vyhlásit 
za  vítěze Ergon – je celkově propracovanější, navíc díky tužším 
materiálům lépe drží tvar a je snazší s ním manipulovat. Force je 
však za zhruba poloviční cenu dodáván včetně kvalitního vodního 
vaku a rovněž z hlediska samotné jízdy, tedy hlavně usazení a od-
větrání, se na něm těžko hledají chyby. 
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VERSUS CYKLISTICKÉ BATOHY

ERGON BX2
hmotnost 810 g objem 10 + 1,5 l cena 2799 Kč

FORCE Aron Pro Plus 10 l
hmotnost 480 g (bez rezervoáru) objem 10 l cena 1299 Kč

ERGON BX2
plus proti soupeři výborné usazení 
na zádech, nastavitelnost, odolnost 
materiálu, odvětrání zad, pevná 
konstrukce, pláštěnka v ceně

FORCE Aron Pro Plus 10 l
plus proti soupeři rezervoár jako součást balení, reflexní 
plochy, nižší cena a hmotnost 


