
71Cykloturistika 5/2018

Catlike je španělský výrobce špičkových cyklistických přileb, treter a brýlí, které používají závodníci 
i na Tour de France, Giru,Vueltě a MS. Mohli jste jej vidět na hlavách olympijských vítězů i mistrů světa. 
A pěknou dobu už se objevuje i na pultech českých cykloobchodů. Do testu jsme zvolili jeho novinku, kte-
rá už na první pohled zaujme větší robustností oproti klasickým cykloturistickým helmám. Je to dáno pou-
žitím LNP technologie. 

Low Nape Protection znamená design založený na specifickém snížení zadní části přilby, který poskytuje 
lepší ochranu týlu. Bezpečnost při pádu cyklisty do této části hlavy se tedy zvyšuje o dalších pár desítek pro-
cent. Přilba je tím pádem i o poznání hlubší, a tak do ní hlava krásně zapadne. Tomu dáváme palec naho-
ru. Robustnost ovšem ruku v ruce nese navýšení materiálu a tím i váhy. Produkt váží 340 g, což ale naprosto 
odpovídá ceně přilby 1560 Kč. Helma je na trhu ve dvou velikostech – MD 55–58 cm a LG 58–61cm, a je 
tedy předpoklad, že bude helma sedět jak malým tak větším hlavám. Přispěje k tomu i multipoziční upína-
cí systém s kolečkem, který stabilizoval přilbu na hlavě lépe než na některých jiných helmách této značky 
používaný multipoziční systém eVolution, který byl tvořen dvěma postranními ergonomickými křidélky. Dále 
se s kolečkem také snadněji manipuluje, a to i jednou rukou např. za jízdy. Kromě obvodu hlavy je možné 
vnitřní upínací systém nastavit také vertikálně, a to ve třech polohách. Což značně zvyšuje variabilitu usa-
zení přilby na hlavě. Možnost změny zajišťují plastové pásky se západkami, které vyjmout a přemístit není 
snadné. Musí se použít trošku více síly a šikovnosti. Nicméně to je dobře, protože helmu si stejně nastaví-
te jednou a podruhé už nebude třeba západky měnit. Snadné přemístění by znamenalo možnou destabili-
zaci helmy na hlavě.

Přilbě dominuje velký odnímatelný štítek, který testerům rovněž pomáhal v letních dnech lépe odstínit 
prudké sluneční paprsky. Na přilbě nechybějí dostatečné reflexní prvky, a to jak v předu, z boku, tak také 
na zadním týlním panelu. Vnitřní polstrování – stejně jako polstrování na upínacím pásku pod bradou – je už 
u helem standardem. Boční pásky jsou rovněž klasicky nastavitelné. Odvětrání zajišťuje 22 větracích otvo-
rů, což je, jak se testeři pře-
svědčili v horkých dnech 
v Bulharsku, naprosto do-
stačující. Jedno minus ale 
musíme zmínit, a to je ab-
sence síťky v předních otvo-
rech. Zvláště v létě se v le-
sích, na loukách vyskytuje 
opravdu velmi mnoho hmy-
zu chtivého dostat se cyk-
listovi pod kůži, tedy pod 
helmu… O ceně už jsme 
se zmínili, a dáváme jí plu-
sové body. Za 1560 Kč do-
přejete své hlavě opravdu 
slušný komfort se zvýšenou 
bezpečností. 

MINITEST
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minus
■    absence síťky proti hmyzu 

v předních otvorech

plus
■    zvýšení bezpečnosti díky snížení 

zadní části přilby, větší štítek, 
znamená více stínu pro oči, dobré 
odvětrání, vertikální i horizontální 
nastavení upínacího systému, 
snadná manipulace s upínacím 
kolečkem, reflexní prvky, cena
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