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Dámský letní dres Silvini Intenso 
WD130 vsadil na  hodně propraco-

vaný střih. Materiál s označením CoolDry 
pak dokáže i  v  letním horku nabídnout 
velice dobrou prodyšnost a  rychlé schnu-
tí, ale za  jeho největší přednost vedle níz-
ké gramáže považuji hodně nadstandardní 
elasticitu, a to prakticky ve všech směrech. 
Vysoké procento elastanu daného materiá-
lu se tak v kombinaci s použitým střihem 
podílí na ideálním usazení a na optimálním 
obepnutí těla.

Dres je složen z hodně velkého počtu zá-
kladních panelů, jen pro zajímavost, zádová 
část se skládá celkem ze čtveřice dílů, a  to 
nepočítám poměrně složité, ovšem dokonale 
provedené sesazení rukávků či kapes. Vyjma 
všitého límečku-stojáčku a bočního vertikál-
ního spoje jsou navíc veškeré použité švy plo-
ché, provedené buďto nití v barvě základní-
ho materiálu, nebo kontrastní bílou. Přední 
panel je celkově hodně zkrácený, aby se zde 
při předklonu netvořily nevzhledné faldíky, 
záda jsou naopak celkem dost prodloužená 
– pro ideální přístupnost kapes i  pro pře-
dejití samovolnému vykasávání. Límeček 
je spíše užší, ovšem jeho provedení je i  tak 
naprosto komfortní. Zip, záměrně provede-
ný v doplňkové modré barvě, by mohl snad 
být o něco delší, nicméně ne všechny z nás 
se chtějí chlubit svým dekoltem jako kdysi 
Paola Pezzo. Naprosto mi vyhovovalo úplně 
volné zakončení rukávků i spodní olemování 
postrádající stahující gumu.

Celkový střih, složený z nadprůměrného 
množství jednotlivých, i  celkem malých 
panelů, je nejen anatomicky propracova-
ný, ale navíc také slušivý. Decentní grafi ka 
na prsou nijak neruší a je celkem zajímavá. 
Co se týče zadních, poměrně hlubokých ka-

pes, tak jejich dvojice je zcela dostačující. 
Jakási kapsička uprostřed, s  velice úzkým 
vstupem, je spíše designovou zajímavostí 
nežli praktickým doplňkem. Pokud by by-

la tak o centimetr širší, již by umožňovala 
vložení hustilky, klasického malého duo-
pístu. Vzadu na dresu pak trošičku scházela 
refl exe, ale to už bych byla příliš velká de-
tailistka.

Cena dámského dresu Silvini Intenso 
WD130 je 1090 korun. Vedle slušivé ze-
leno-modré kombinace je v  nabídce také 
červená, bledě modrá, bílá nebo černá vari-
anta. (kat)

Silvini pro dámy

propracovaný střih, elasticita materiálu, 
nabídka barevných variant

absence reflexe
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Hustilka Topeak Mini Morph je klasic-
kým představitelem produktů tohoto 

výrobce, je totiž naprosto dokonalá. V da-
né kategorii bychom skutečně jen složitě 
hledali podobně propracovaný a  do detai-
lů promyšlený kousek. Celkové provedení 
testované hustilky a  především nabízený 
výkon dokonce ospravedlní i poměrně vy-
sokou cenu 849 korun.

Základem modelu Mini Morph je odol-
ný duralový plášť, doplněný o taktéž dura-
lovou pístnici s výklopnou, poměrně anato-
micky vytvarovanou rukojetí. Hlavice pak 
disponuje nejen hadičkou s  plně nastavi-
telným úhlem, ale rovněž výklopným 
stojánkem. Díky tomu lze s tím-
to modelem pracovat jako 
s miniaturní dílenskou 
pumpou, tedy ve 

statické poloze na  zemi. To umožní nejen 
snazší dosažení požadovaného tlaku, ale 
především to znatelně ulehčí samotné na-
fukování. Zatímco s  běžnou cestovní hus-
tilkou je nutné držet hlavici na  ventilku 
a stlačovat vlastně obě ruce proti sobě, zde 
tvoří pevnou oporu zem, takže lze klidně 
zabrat oběma rukama, což usnadní nafouk-
nutí kola například ženám. Pístnice je navíc 
velice pevná, takže ani při silnějším zabrání 
nehrozí její ohnutí či třeba vylomení. My 
jsme s  touto hustilkou dokázali na  zcela 
standardní tlak, tedy na nějakých devět až 
deset atmosfér, nafouknout i silniční plášť, 
což by byla s drtivou většinou podobně vel-
kých modelů naprostá utopie. Navíc to ku-
podivu ani netrvalo extra dlouho. Pro MTB 
je pak výkon více než dostačující. Výklopný 
stojánek se ukázal jako celkem odolný, ne-
boť je vyrobený z pružnějšího plastu, a tu-
díž nehrozí jeho ulomení, přestože jsme 
mu zprvu velkou životnost nepředpovída-
li. Hadička s koncovkou je ideálně dlouhá 
a naprosto dostačující i pro kombinaci s vy-
sokým silničním ráfkem. Maximální odol-

nost je vlastní také samotné koncovce, jež je 
vybavena aretační páčkou pro pevné sevření 
a utěsnění kolem ventilku. Všechny stříbr-
né prvky jsou pak skutečně kovové, nejedná 
se o žádné plastové atrapy duralu.

Pokud tedy shrneme naše dojmy z hus-
tilky Topeak Mini Morph, tak mezi sobě 
velikostně rovnými soupeři nemá po strán-
ce výkonu i praktičnosti v podstatě konku-
renci. Sice si za to nechá zaplatit, ale jestli 
chcete vozit třeba na silničním kole pouze 
malou hustilku, nemůžete zvolit lépe.

(kad)

Prostě Topeak…

promyšlená konstrukce, zpracování, 
snadné dosažení vysokého tlaku

cena

LUXUS
Přestože dnes není problém koupit dura-

lový představec i za pět tisíc korun, lze 
i o modelu za téměř poloviční cenu hovořit 
jako o  luxusním, zvlášť když jde o značku 
FRM.

Italský specialista na  lehké komponen-
ty pro letošek přišel s novým představcem 
FRM Web-Stem 6B Ti, vyrobeným z du-
ralu s příměsí skandia. Klasické tvary před-
stavce nabízejí úhel ± 7° a montáž oversize 
průměru řídítek. Přední díl objímky řídítek 
je anodizovaný hned v pěti barevných od-
stínech. Vybírat lze z  červené, zlaté, mod-
ré, černé a  titanově šedé varianty. Čtveřice 
standardně montovaných stahovacích šrou-
bů objímky je samozřejmě z  titanu ve zla-
tém odstínu, stejně jako dva šrouby pro 

stažení k vidlici, které jsou z jed-
né strany. Titanové šrouby mají 
navíc Torx provedení pro větší 
odolnost. Jelikož je italský výrob-
ce známý svým zaměřením na co 
nejnižší hmotnost, ani v  tomto 
případě neudělal výjimku. V dél-
ce 75 mm váží představec rovných 
100 gramů, další čtyři délky 90, 
100 a 110 mm nabudou na 105, 
109 a 114 gramů, takže opravdu 
perfektní zpracování. Bohužel 
každý lehký komponent má určité ome-
zení, čímž je v  tomto případě maximální 
povolená hmotnost jezdce 85 kilogramů. 
To by měla většina závodníků hravě spl-
ňovat, hobíci s nadváhou raději zvolí něja-

kou jistější variantu. Cena 2750 korun je 
tedy spíše na  spodní hranici luxusní třídy, 
zpracování a hmotnost ovšem právem patří 
do vyšší společnosti.

(už)
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