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PRO:

PROTI:

• funkční upínací systém

• dostatek pohodlí i odvětrání

• ojedinělý design

• chybějí refl exní prvky

Španělský výrobce treter, brýlí 
a hlavně přileb, tedy značka Cat-
like, se hřeje na výsluní a těší se 

pozornosti jak závodníků a výkonnost-
ních cyklistů, tak širších skupin uživa-
telů včetně elektrocyklistů. Upgrade 
u dlouholetého a úspěšného modelu 
Catlike Tako na variantu Tako Urban, 
jež se nám dostala do testu, přináší 
výraznou změnu. Stačilo integrovat 
dovnitř textilní štítek, trochu obměnit 
barvy a máme tu novinku na známých 
základech, ovšem ve zcela jiném svět-
le. Pokud jako silničáři rádi nosíte pod 
přilbou kšiltovku, bude se vám tahle 
vychytávka líbit i při sportovních jízdách 
v sedle elektrokola. Přilba Tako Urban 
s textilním štítkem není jen zajímavá, 
ale i praktická – štítek totiž dobře po-
slouží jako ochrana očí proti slunci 
a dešti nebo odstřikujícímu blátu. Navíc 
její majitel získá notnou dávku stylu 
a neokoukanosti.

KONSTRUKCE SKOŘÁPKY
Ta přilba je prostě pěkná a pozoru-

hodná – asi za to může netypická hnědá 
barva a „frajerský“ nápis na spodní stra-
ně štítku. Takový nenápadný doplněk, 
a jak dokáže zcela běžnou ochranu hlavy 
vyšvihnout do stylu. Již starší verze Cat-
like Tako, kterou důvěrně známe, měla 
jednu pozoruhodnou vlastnost, a sice 
že vypadala a seděla na hlavě podobně 
jako mnohem dražší přilby. Většinou 
přilba pro vyloženě závodní cyklistiku 
není tak mohutná jako sportovní nebo 
rekreační modely a je také více prošpiko-
vána větracími otvory. To rozbíjí jednolitý 

tvar, a přilba tak působí opticky velice 
vzdušně. Stejnou cestou šel Catlike 
a nabídl svůj specifi cký design typicky 
tvarovaných větracích otvorů a speci-
fi ckého zaoblení i u tohoto levnějšího 
modelu. Ochrana hlavy Tako Urban je 
„provrtána“ třiadvaceti větracími otvory 
jako ta nejlepší profi  přilba. Nová gene-
race má nejen zmíněný módní kšilt, ale 
také inovovaný upínací systém MPS eVo. 
Systém je multipoziční a tvořený dvěma 
speciálními ergonomickými křidélky po 
stranách, která umožňují, aby se přilba 
přesně přizpůsobila každému obvodu 
hlavy. Křidélka poskytují velmi stabilní 
usazení. Přesné, bezpečné a relativně 
pohodlné. Systém MPS eVo využívá také 
dva opěrné body v oblasti týlu, čímž se 
tlak rozkládá na více míst a přilba vpředu 
vůbec netlačí. Utažení přilby pomocí 
mikrometrického kolečka je snadné a lze 
ho provádět jednou rukou.  

VERDIKT
Používání ukázalo, že nový upínací 

systém je největší devízou této staro-
nové helmy. To, co jsme obdivovali na 

drahých silničních modelech, si může-
me dopřát prakticky za zlomek ceny 
také zde. Topmodely značky Catlike 
sice mají upínání stále dokonalejší, ale 
rozdíl už není tak výrazný. Catlike to 
umí dobře, přilba je pevně zafi xována 
jedním rychlým pohybem kolečka, 
obsluha pásku pod bradou je také in-
tuitivní a nastavení popruhu je bezpro-
blémové. Nikde nás nic netlačilo a tlak 
byl správně rozložen velmi rovnoměrně 
po celém obvodu hlavy. Přilba váží od 
260 do 300 gramů podle velikosti (jsou 
dvě). Co se týká funkce větracích otvo-
rů, tam nelze nic vytknout a v kladném 
hodnocení bychom se pouze opako-
vali. Catlike Tako Urban budou milovat 
jak módní fajnšmekři, tak i sportovní 
elektrocyklisté, kteří dávají přednost 
praktickému řešení přilby. Malý kšilt je 
zde takovou třešničkou na dortu a ex-
travagancí v retro stylu, ovšem pozor 
– veskrze funkční! Přilbu pořídíte za pří-
jemných 1590 Kč, více informací 
na www.cyklosvec.cz. 

Extravagance v retro stylu

CATLIKE TAKO URBAN
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