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YAMKA COMP motor Comp Drives C18 / baterie 576 Wh / vzduchová vidlice SR Suntour XCR 32 / 
řazení Shimano Deore 10 sp. / bluetooth připojení ke smartphonu / 
MOC 49.990 Kč www.apache-bike.cz                             #apache.bicycles

Kdo pamatuje éru freeridingu na začát-
ku tohoto tisíciletí, určitě vzpomíná 

na přilby s odnímatelným chráničem bra-
dy, jako byly Giro Switchblade nebo Met 
Parachute, které zdobily hlavy těch nejlep-
ších jezdců. Jistě, integrálky poskytly větší 

ochranu, ale tohle bylo něco 
nového, speciálně „frírajdové-

ho“. Postupem času ale integrálky získaly 
převahu a nástup modelů s odnímatelným 
chráničem brady přišel zase až s rozma-
chem endura, kam tyhle kousky bezesporu 
patří. Některé mají nízkou hmotnost a ne 
zrovna jisté spojení přilby a náustku, jiné 
jsou těžké nebo méně odvětrané, prostě 
existují perfektně vyvedené kousky, ale i ty 
trochu slabší.

Značka MET svým modelem Parachute 
prošla celým obdobím od freeridu až 

po enduro, a zatímco historicky první verze 
byla spíše XC přilbou s hodně odlehčeným 
náustkem, ta další už nabídla vyšší míru 
ochrany a aktuální varianta je plně dospě-
lou ochranou hlavy, která už nepřipouští 
žádný kompromis. Nová Parachute totiž 

tvarem přilby, masou materiálu 
i provedením spoje s náustkem na-
bízí maximum, které lze v tomto 
segmentu požadovat. Otestovali 
jsme ji a snad až na trochu vyšší ce-
nu kolem 8990 korun jí nelze co-
koliv vytknout. In-Mold přilba má 
skořepinu zasahující až na vnitřní 
stranu spodního okraje, za nímž 

z pevných úchytů směřují ven upínací po-
pruhy bez možnosti nastavení pozice pod 
ušima a pod bradou, spojené magnetickou 
přezkou FIDLOCK. Na hlavě celek drží 
BOA kolečko se strunou, ovládající plas-
tovou čelenku vnitřního systému MIPS 
C2, jenž má za úkol ochránit při nárazu 
mozek před rotačními silami. Pozici BOA 
kolečka vzadu lze výškově nastavit ve třech 
úrovních, takže spolu s optimální hloubkou 
přilby nelze jistému usazení na hlavě coko-
liv vytknout. Takhle lze přilbu vozit jako 
běžný model, klidně doplněný o sjezdové 

Met Parachute, evoluce dokončena

spojení náustku a přilby, usazení na hlavě, 
ventilace, pružnost štítku

pro někoho cena

brýle, které mají pod výklopným štítkem 
z ideálně poddajného plastu dostatek mís-
ta pro jejich uložení nad čelem pro výjezd 
do kopce či přejezd na další erzetu.

A jsme u toho, erzety, enduro, bike-
park, hodně tvrdé ježdění. Tady přichází 
ke slovu náustek, chránič brady, vybavený 

v terminologii výrobce technologií MCR – 
Magnetic Chinbar Release. Chránič brady 
tvoří dvojice plastových dílů, vpředu spo-
jená a na vnitřní straně vybavená nenasá-
kavou pěnou pohlcující náraz. Nechybí 
na patenty uchycené polstrování, které je 
v balení ve dvou tloušťkách. V oblasti spán-
ků má chránič masivní ocelový dílec, který 
rozhodně nepůsobí dojmem, že by chtěl při 
prvním nárazu uletět a zabodnout se nám 
do tváře. Tyto ocelové dílce stačí nasunout 
do otvorů v přilbě, vyklopit chránič vzadu 
směrem vzhůru a dvojice plastových čepů 

se závitem a magnetem uvnitř pak zapadne 
do dalších otvorů za ušima. Díky magne-
tům tyto čepy zapadnou a stačí pak zvenčí 
pootočit výklopnou páčkou, aby se každý 
z čepů napevno zacvakl na konec závitu. 
Pro odjištění chrániče je pak nutné vyklopit 
páčky čepů a vytočit je proti závitu. Celou 

tuhle operaci jsme několikrát zkoušeli před 
zrcadlem, přece jen vyžaduje určitý grif, než 
si jezdec osvojí, kam nasunout ocelové dílce 
a dotlačit čepy.

Testovaná velikost M (56–58 cm) sice 
padne i na trochu větší hlavu, ale jen co se 
samotné přilby týče, s náustkem je celkově 
trochu menší a pasuje vyloženě na emko. 
K usazení na hlavě nemáme žádnou výtku, 
MIPS dokonale rozkládá tlak stahovací če-
lenky a nepatrný pohyb v rámci pružnosti 
úchytů této plastové „čepice“ rozhodně ne-
ní obtěžující. Vzadu je BOA kolečko dobře 

přístupné, takže ani v zateplených rukavi-
cích nebyl problém jej ovládat. Absence 
možnosti vymezit nějak popruhy vůči uším 
nebyla nijak omezující, takže i v tomto 
směru vše funkční. S upevněným chráni-
čem narostla hmotnost přilby (455 g) o dal-
ších 388 gramů, což je ale pořád v normě 
srovnatelné s lehčími integrálkami. Co se 
týče průzoru, byl dostatečně velký i na roz-
měrnější sjezdové brýle a při jízdě hrana 
přilby nad čelem neležela vahou na jejich 

horním okraji, tudíž žádné omezení 
pro takovou kombinaci. Ačkoliv je 
náustek poměrně masivní, neční zby-
tečně vysoko ani dopředu, takže neo-
mezoval ve výhledu a svým provede-
ním je poměrně houževnatý. Na stla-
čení rukama odpověděl poměrně 
značným odporem a minimálním 
prohnutím. Co musíme pochválit, 
je ventilace přilby šestnáctkou otvo-
rů, kdy chladnější vzduch od čelních 
průduchů znatelně proudí kanálky až 
k zadním vývodům. Rovněž náustek 
je dalšími pěti otvory dobře odvětra-
ný, takže v tomto ohledu jezdec urči-
tě trpět nebude. Celkově nelze novou 
Parachute než pochválit a jakmile si 
jezdec zažije mechanismus upínání 

i demontáže chrániče brady, je jen otázkou 
pár vteřin, kdy po dojezdu erzety vyklopí 
štítek nahoru, usadí pod něj brýle, uvolní 
zadní pojistky a chránič vysune dopředu, 
aby jej mohl na start další erzety dovézt 
upnutý třeba na batohu. V celkovém po-
hledu je evoluce modelu Parachute, zdá se, 
úspěšně dokončena.

(už)

Nadpis zní trochu divně, že? Jenže 
když existují ochranné pěnové vlož-

ky do bezdušových plášťů, tedy vložky 
pro bezdušáky, tak v případě vložky pro 
dušové pláště jde o ochranu pro dušáky. 
Pojmenování ale defektu nezabrání, na roz-
díl od vložky v plášti, a do jaké míry je 
řešení Tannus Armour účinné, to jsme se 
rozhodli prověřit na vlastní, respektive spíše 
testovací, zadní ráfek. 

Už jsme zkoušeli pěnové vložky uvnitř 
duší, pěnové vložky v bezdušových pláštích 
a nyní putoval zadní bezdušák Panaracer 
z ráfku dolů, abychom mohli vyjmout 
vložku a systém předělat na kombinaci 
s duší a vložkou Tannus Armour. Takže 
sejmout plášť, vybrat mlíko, plášť vyčis-
tit ve vodě, vysušit a následně vše nazout 
na ráfek. Vložka ze středně tuhého po-
lymeru vyšší hustoty vážila pro rozměr 
27,5×1,95 – 2,5" přesně 306 gramů, tedy 
o čtyři gramy méně, než uvádí výrobce. 
V podstatě je tvarovaná stejně jako plášť, 
ale nejsilnější 13–15mm stěnu má nahoře 
na běhounu, kdežto na bocích je tloušť-
ka 2–5 mm a přes patky ráfku pak 2 mm. 
Tohle všechno by mělo uchránit duši před 
procvaknutím a v případě nějakých trnů 
na běhounu i před propíchnutím. Montáž 
znamená lehce předhustit duši, nasadit ji 

do vložky a komplet pak nasadit do pláště, 
stejně jako v případě samotné duše. Není to 
tak složité, jak jsme čekali, ale v kombina-
ci s pláštěm, disponujícím těsnější patkou, 

to přece jen trochu cviku a síly vyžaduje. 
Vložku jsme vozili v plášti šíře 2,6 palce 
a na ráfku s vnitřní šířkou 30 mm, přičemž 
výrobce doporučuje o desetinu palce užší 

plášť a šíři ráfku v rozmezí 
19–33 mm. Při nahuštění patky pláště za-
skočily do ráfku standardně, ale při tlaku 
1,8 BAR se nám na omak zdály boky pláště 

měkčí než v případě bezdušové kombina-
ce. Pro metrákového jezdce jsme tak na-
stavili tlak 2 BAR a tahle pocitově tvrdší, 
ale dobře odvalující kombinace pak absol-

Ochrana pro „dušáky“
í

vovala řadu testovacích jízd, kdy jsme na-
konec přece jen nepatrně upustili na 1,85 
BAR. To se jevilo jako optimální s tlumi-
cími schopnostmi podobné intenzity jako 
u bezdušáků. Plášť seděl na ráfku naprosto 
jistě i v hodně ostrých zatáčkách a nárazy 
na kořenech či na ostrých kamenech byly 
pocitově trochu tupější, a ne tak pružné ja-
ko u bezdušové kombinace. Test při nižším 
tlaku 1,5 BAR pak nabídl perfektní adhe-
zi, o něco lepší kopírování povrchu, i když 
bezdušáky zde stále mají trochu navrch, 
ovšem menší stabilitu v zatáčkách, ale stá-
le naprostou absenci defektu, aniž bychom 

se někde snažili zadek šetřit. Jeden BAR už 
byl tak trochu na hraně a plášť v zatáčkách 
nebyl vůbec jistý, ovšem cílem bylo zjistit, 
zda přece jen už nedojde k proseknutí duše, 

když zadek „cvakneme“ na ráfek. Na koře-
nech naprosto v pořádku a následně na do-
mácí zídce s opakovaným nájezdem a sek-
nutím zadního kola, což je vidět i na fotce, 
proběhlo několik pokusů a duše i ráfek 
vydržely. To je zásadní, protože cvaknu-
tou duši vyměníme, jenže poškození ráfku 
v daném místě tak jednoduché na opravu 
není. Tannus Armour prostě funguje a vy-
zkoušeli jsme jej i úplně bez tlaku, zda vy-
drží v případě defektu dojezd po prázdném 
kole. Rovně to docela jde, ale v zatáčce už 
měl plášť tendenci výrazně ujíždět do stran. 
V omezeném rozsahu tedy umožní nouzové 
dojetí domů, ale v porovnání s objemnější 
vložkou kruhového průřezu v bezdušových 
pláštích má ještě co dohánět. Kdo ale ne-
chce kontrolovat mlíko, zachraňovat větší 
defekty nebo skoro neopravitelné průřezy 
boků s pomocí knotů, případně se bojí 
podfouknutí bezdušáku, tomu tahle rů-
žová vložka dokáže doslova zachránit duši 
v řadě situací. Navíc se vyrábí pro všechny 
tři průměry na horská kola, dokonce i pro 
osmadvacítky a také malé dvacítky, všechny 
rozměry za shodnou cenu 590 korun. Proti 
bezdušákům s pěnovou vložkou a mlíkem 
je sice komplet duše a vložky o nějakých 
350 gramů těžší, ale velkým lákadlem je 
jednodušší „údržba“.

(už)

funkčnost, dobré tlumení, bezúdržbovost

hmotnost celku duše + vložka


