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Na větrovce není zdánlivě nic složitého, pakliže 

na ni nemáme velké nároky. Ovšem až ve chvíli, 
kdy uděláme zkušenost s propracovaným střihem a ul-
tralehkým materiálem, zjistíme, jak praktická, příjemná 
a univerzální z hlediska použití může taková tenká bun-

da být. Přesně to je případ vě-
trovky Force WindPro, která se 
velmi rychle stane naším celo-
ročním společníkem. Mít v zá-
sobě vždy jednu vrstvu navíc, 
sbalenou v miniaturním balíč-
ku v kapse dresu, to využijeme 
nejen na jaře a na podzim, ale 
často i v létě a dokonce i v zi-
mě, ať už na kole či na běžkách.

Kvalitní větrovka je v prvé 
řadě o materiálu, jenž v tom-
to případě nabízí stoprocentní 
odolnost vůči profouknutí, 
doplněnou o vodoodpudivost 
a nečekanou míru prodyšnosti. 
WindPro je díky tomu větrov-
kou, v níž můžeme jet vyšší 
intenzitou, aniž bychom se pod 
ní nadbytečně pařili, přičemž 
samotná funkce materiálu je 
v tomto směru ještě doplněna 
maximálně prodyšnými, po-
měrně rozměrnými trojúhelníkovými panely v podpaží. 
Síťovina v těchto partiích funguje ideálně – nefouká 
zde pod bundu a přitom funguje termoregulace. Velmi 
nízká gramáž materiálu je pak výhodou především díky 
skladnosti větrovky, perfektně se vejde i do malé pod-
sedlové brašny, pakliže ji tedy právě nemáme na sobě 
či složenou v kapse dresu. Jen pro představu – Force 
má ve své nabídce extra maličkou podsedlovou brašnu 
Minilight, která je velká přesně tak, aby se do ní vešla 
silniční duše, dvě montpáky a třeba doklady. A do této 

brašničky jsme větrovku úplně bez problémů nasoukali.
Nyní už ke střihu. Ten je univerzální, současně se 

však snaží o co nejlepší přiléhavost. To je u tenké vě-
trovky vždy výhoda – bývá hodně nepříjemné, když 
nám za jízdy plandají a plácají rukávy či převis na bři-

še. V tomto směru je bunda 
WindPro dotažená k dokona-
losti, přední díl je oproti zádo-
vému mírně zkrácený a délka 
rukávů i trupu je dostatečně 
dimenzována. Vyhovoval nám 
pružný lem v pase i na zápěstí, 
šířka a výška límečku je také na-
prostým ideálem. Takto preciz-
ně kolem krku padne větrovka 
jen málokdy. Z detailů zasluhu-
je zmínku malá zadní středová 
kapsa, do níž můžeme větrov-
ku snadno sbalit, a především 
pak celkem rozměrné refl exní 
prvky. Nečekaně odolný od-
razkový pásek, na jehož stavu 
se několikeré vyprání vůbec ne-
podepsalo, nalezneme vpředu 
na prsou a dále vzadu za krkem 
i dole na kapse. Podceněn nebyl 
ani zip, pochází od YKK a pod 
ním najdeme podložení proti 

profouknutí, svou konstrukcí navíc předcházející nežá-
doucímu přiskřípnutí do zipu.

Větrovka WindPro je nabízena v moderní černé bar-
vě s pololesklým efektem nebo v nepřehlédnutelném 
„fl uo“ žlutém provedení s černými rukávy. V obou 
případech za shodných 899 korun, ve velikostech XS 
a 3XL. Vedle toho je tatáž větrovka nabízena rovněž 
ve zmenšené dětské verzi WindPro Kid, a to za cenu 
769 korun.
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XLC znovu a tepleji

reflexe, střih, míra zateplení, 
úchop nenalezli jsme

V minulém vydání jsme uvedli test podzimních až 
zimních rukavic XLC CG-L12, na nějž chceme 

nyní navázat jejich teplejší variantou XLC-CG-L11. 
Čtrnáct dní odstupu sice neznamená čtrnáct celsiových 
stupňů rozdílu, nicméně zatímco první rukavice s ten-
čím provedením dlaně i izolace jsme doporučili jako 
univerzály od podzimu do jara hlavně na bike, teplejší 
variantu CG-L11 za přibližně jedenáct set korun s kli-
dem doporučujeme pro toto období i na silnici nebo 
za hodně chladných podmínek do terénu. 

Dlaňový základ ze syntetické kůže je u obou mo-
delů shodný, jenže teplejší 

provedení má zevnitř 

na dlani ještě jednu 
vrstvu materiálu, přispívající 

k lepšímu zateplení. Úchop řídítek je tak logicky ne-
patrně zkreslenější, ale stále to není takové jako v pří-
padě zimních rukavic se silným polstrováním na dlani. 
Tady je to i na biku docela slušná alternativa pro přesné 
držení řídítek v náročném terénu a tlumicí polštářek 
u vnější hrany dlaně nás neobtěžoval ani v tomto pří-
padě. Manžeta na zápěstí je na rozdíl od slabší varianty 
z neoprenu, takže je opravdu voděodolná a mnohem 
těsněji obepíná zápěstí, což jsme ocenili hlavně na sil-
nici při bočním větru, kdy nepustí chlad dovnitř. 
Nepostrádá poutko pro snazší natahování rukavic ani 
olemování pro větší odolnost. Výztuha na palci i uka-
zováku nechybí ani tady, naopak froté shora na palci je 
hustší, jemnější a doslova připomíná kožíšek. Hřbetní 

část je celkově zateplenější, což je cítit jednak na dotyk 
z vnějšku, ale i na vstupech prstů do rukavice, prostory 
jsou přece jen trochu těsnější, byť testované ikselko od-
povídalo své velikosti a netrpěli jsme ani krátkými prs-
ty, ani nízkou ohebností rukavice. Ta je opět příkladná, 
a to jak na silnici, tak na biku, refl exní materiál na více 
jak polovině plochy hřbetu opět prokázal stranovou 
elasticitu. Refl exní plocha je v tomto případě odděle-
na od té „fl uo“ ještě refl exní paspulí a další plocha re-
fl exe je na vnější hraně ukazováčku, takže ruce jezdce 
budou opravdu vidět snad v každé pozici úchopu sil-

ničních i bikových řídítek. 
Voděodolnost je u těchto 

rukavic na podobné, 

tedy vysoké úrovni jako 
u slabšího provedení, hřbet odolává perfektně, zlepše-
ní se dočkala manžeta na zápěstí, takže i do špatného 
počasí můžeme jen doporučit. Co se týká teplotního 
komfortu, tenhle model už přece jen patří někam pod 
nulu a kolem ní, jinak se bude jezdec v rukavicích víc 
potit, což platí i pro silničku. Paropropustnost je sice 
na slušné úrovni, ale s ohledem na míru zateplení už 
je přece jen třeba vzít v potaz to, že tady můžeme nad 
nulou už lehce vařit. K celkovému zpracování, úchopu 
a velikosti nemáme žádnou výtku a míra refl exe si za-
slouží snad jen maximálně pochválit. 

(už)
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Voděodolnost je u těcht
rukavic na podobné

Dlouhé cyklistické kalhoty rozhodně nemusí být 
jen ty „silničářské“ z lycry, na to už jsme si s roz-

machem celoodpružených biků zvykli a rozhodně ne-
musí být z Cordury, což je zase opačný pól ze sjezdo-
vých tratí. Volné, ale přesto cyklistické a také dostateč-
ně vzdušné, na rozdíl od těch sjezdových, inspirovaných 
motokrosem, tak nějak pojala své kalhoty RIDE-KI 
značka Haven, doporučující je na enduro tratě.

Nápadné modro-černé provedení, ve-
likost XXL, teploty kolem pěti až de-
seti nad nulou, navíc bláto a prověrka 
na standardním trail biku i e-biku, to 
byl testovaný kousek a podmínky, jimiž 
si prošel. Dodám jen, že v nabídce je 
za shodných 2190 korun i celočerné 
provedení, případně černá varianta 
se zelenými doplňky. Středně silný 
materiál kombinuje řadu panelů pro 
ochranu těla i pro zajištění dostateč-
né ventilace. Nejodolnější tkanina 
je v rozkroku a na hýždích, kde do-
stává od sedla nejvíc zabrat. Trochu 
poddajnější strečové provedení je pak 
na zbývající ploše, ovšem doplněné 
vzadu pod koleny síťovými panely pro 
navýšení ventilace. Zesílení materiálu 
je také zevnitř na kotnících, takže 
střih účelově kombinuje panely pro 
odolnost i komfort.

Lem v pase je na vnitřní straně 
vybaven protiskluzovým páskem, 
ale chybí dodatečné stahování ob-
vodu, které tak řeší jen ozubený 
řemínek zapínání vpředu. Výběr 
správné velikosti je tedy víc než 
důležitý a testovaný rozměr XXL 
byl délkou nohavic a střihem odpovídají-
cí pro 188 cm vysokého metrákového jezdce s menším 
bříškem. Délka nohavic je ideální, nikde nechybí či 
zbytečně nepřebývá materiál, přes stehna i lýtka mají 
nohavice optimální průměr, v pase je pak ale střih tro-
chu volnější, takže počítá s pár kily navíc než dlouho-
nohým vyšvihaným enduristou. Zádový díl v pase to 
s výškou nežene do extrémů, nicméně pružná vsadka 
vzadu a celkově dostatečná poddajnost materiálu zajis-
tí rozumné usazení v pasu v sedle i ze sedla. Nohavice 
na kolenou nemají tendenci při šlapání nějak tahat, 
dvojice kapes nepřekáží a chválíme ventilační otvory 
skryté na bocích pod zipem nebo zmíněné síťové panely 
vzadu za koleny. Materiál kalhot je přece jen díky odol-
nosti vůči vodě a blátu náchylnější k zapocení při vyš-
ším výkonu a teplotách, takže tyhle partie to dokážou 
částečně kompenzovat. Zakončení nohavic nese kromě 
výztuhy u kotníku ještě stahovací pásek na suchý zip, 

ale v podstatě nebylo nutné jej využít, noha-
vice nejsou zbytečně volné.

V kalhotách jsme absolvovali několik jízd na redakč-
ním mulletu, kdy přece jen plus pět nebylo úplně ideál-
ních ve vyšším tempu a paropropustnost se ve výjezdech 
projevila spíše ve střední než vyšší míře. Odolnost vůči 
blátu a vodě jak u nohavic, tak především v rozkroku 

a na sedu byla ale perfektní a při sjezdu či pauze kalho-
ty zevnitř docela rychle vyvětraly. Chladno v nich ale 
i přes přítomnost síťových panelů nebylo, to platí i pro 
testování na e-biku v plus sedmi stupních, kdy se jezdec 
už tolik nezapotil a když, tak kalhoty poměrně rychle 
vlhkost odvedly ven. Výsledkem tedy je, že jako kalhoty 
do špatného počasí a nižších teplot jsou i pro enduro 
či běžnou jízdu solidním parťákem, ovšem nacpete 
pod ně jen opravdu tenké kolenní chrániče. Pokud ale 
chrániče nevozíte a nechcete vozit elastické kalhoty, pří-
padně jejich kombinaci s kraťasy, jsou RIDE-KI velice 
slušivá a poměrně příjemná funkční volba.
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Haven RIDE-KI
-

kombinace materiálů, střih nohavic, odolnost vodě

střední míra ventilace

Proti větru a chladu
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