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Vzpomínáte ještě, jak jsme kdysi lyžo-

vali ve šponovkách? Zesílené „tepláky“ 

z úpletu snadno profoukly, takže v nich 

bývala zima nejen ve větru, ale i při 

rychlejší jízdě. Šponovky ale už dávno 

nahradily membránové kalhoty, které 

TEST

kromě sjezdování využijeme i při širo-

kém spektru dalších zimních aktivit.

Začněme vnějším popisem: kalhoty 

Free Fall 2.0 mají celkem tři kapsy 

s voděodolnými zipy, kotníky vyztužené 

proti oděru a rozepínací spodní části 

nohavic. Díky tomu je přetáhnete i přes 

širší boty, ale všitý klín zabrání průniku 

sněhu a vody. Vnitřní stranu materiálu 

chrání síťka.

Krytá záda
Kalhoty sahají poměrně vysoko – vpředu 

Membránové kalhoty se 
na běžky příliš nehodí. Ale 
paradoxně právě proto jsem si 
na ně oblékl inovovaný kousek 
od High Pointu.

BRNĚNÍ NEJEN 
NA SJEZDOVKU

text fotoIvan Brezina Matěj Soukup

je z rozkroku k hornímu okraji 32 cm. Tím 

pádem je může doplnit jen kratší bunda, 

která neomezuje v pohybu. Pokud byste 

snad přesto měli pocit, že vám táhne 

na ledviny, jen se vám to zdá. Důvodem je 

zvýšená ochrana zad v podobě zdvojené-

ho vnitřního panelu, na kterém je umístě-

no i poutko na zavěšení. Tento nezaned-

batelný detail je pro mne důkazem, že 

designér kalhot hodně přemýšlel. Poutko 

je samozřejmostí u bundy, ale u kalhot se 

zdá nadbytečné. Do chvíle, kdy je chcete 

co nejrychleji usušit…

Pod poutkem je našita malá česká 

vlaječka, která odkazuje na šumavskou 

Sušici, kde kalhoty vznikly. V záplavě růz-

ných „no name“ výrobků odkudsi z Asie 

je příjemné vědět, že vás před živly chrání 

domácí výrobek, za jehož vlastnosti osob-

ně ručí někdo zcela konkrétní.

Kalhoty šije High Point z BlocVentu, 

což je dvouvrstvá neporézní hydrofil-

ní membrána japonské firmy Toyota. 

Podle výrobce disponuje nepromokavostí 

20 000 mm vodního sloupce a prodyšností 

25 000 g/m2/24hod. Tyto hodnoty jsem 

samozřejmě nemohl přeměřit, ale Bloc-

Vent je zavedený materiál známé světové 

KALHOTY  
FREE FALL 2.0



ÚNOR 2016OUTDOOR MAGAZÍN 41

firmy, takže nemám důvod jim nevěřit. 

Samozřejmostí je přelepení švů voděo-

dolnou páskou a také DWR úprava, díky 

které voda na povrchu vytváří „kuličky“.

Po hlavě v závěji
Na svém místě kalhoty udržují hned tři 

mechanismy. Zaprvé jsou to nastavitelné 

šle (u tohoto typu kalhot osvědčená 

klasika), zadruhé pevný pásek se sponou 

a zatřetí gumové pruženky v bocích. Ty 

také zabraňují, aby vám za kalhoty shora 

padal sníh. Význam to má třeba v případě, 

že vyrazíte jako já na běžky bez bundy, 

nezvládnete ostřejší sjezd a potupně 

skončíte v závěji.

Výrobce Free Fall 2.0 charakterizu-

je jako „kalhoty vhodné pro většinu 

outdoorových aktivit včetně lyžování“. 

Tedy univerzální model. V rámci testování 

jsem je na běžkách záměrně vyměnil 

za přiléhavé neprofukovací legíny, které 

jinak používám. Chtěl jsem si tak ověřit 

dvě věci: 1. jak se budou mechanicky 

chovat při rychlejším pohybu, 2. jak 

moc se v nich budu potit. Výrobce totiž 

slibuje „maximální komfort i v náročných 

podmínkách“.

Volnost pohybu
V obou zkouškách Free Fall 2.0 obstály 

na výbornou. Dostatečně volný střih je 

doplněn krokovým klínem a anatomicky 

tvarovanými koleny. Kalhoty díky tomu 

nikde netáhnou a nedřou, a to ani při 

skutečně razantním odrazu a dlouhém 

skluzu. Na běžkách jsem krok schválně zkusil přehnat tak doši-

roka, že jsem měl až strach o třísla. Kalhoty mi to ale pohodlně 

umožnily. A i když jsem si pod ně vzal spodky, ani při opravdu 

vysoce aerobním pohybu jsem se nepřehříval.

Tady se ale sluší dodat, že bude záležet na teplotě. V kal-

hotách jsem běžkoval za jasného počasí při teplotě –5 °C a je 

otázkou, jak bych se potil nebo nepotil nad nulou. Na druhou 

stranu jde ale o víceméně zimní model, který si do vyšších 

teplot nejspíš nevezmete. Navíc si ho obléknete spíš na sjezdové 

lyžování, zimní lezení, sněžnice a podobné aktivity, kde je riziko 

přehřívání menší než na běžkách. Pro všechny případy mají Free 

Fall 2.0 po stranách ventilační otvory kryté voděodolnými zipy 

a pojištěné síťkou proti případnému průniku sněhu.

Shrnuto: Kalhoty ze Sušice splňují to, co slibují. Není to sice 

model určený na běžky, ale při naprosté většině jiných zimních 

aktivit s nimi nemůžete sáhnout vedle. 
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-  omezený výběr 

barev (jen 
černá a modrá 
s kontrastními 
žlutými zipy)

+  špičkový 
materiál

+  dotažené detaily 
pasu a nohavic

+  promyšlené 
odvětrávání

Pod poutkem je našita malá česká 

vlaječka, která odkazuje na šumav-

skou Sušici, kde kalhoty vznikly. 

V záplavě různých „no name“ výrob-

ků odkudsi z Asie je příjemné vědět, 

že vás před živly chrání domácí 

výrobek, za jehož vlastnosti osobně 

ručí někdo zcela konkrétní.
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PĚT DETAILŮ, KTERÉ NÁS ZAUJALY
1. boční kapsa a větrací otvor, 2. detail šlí, 3. rozepínací spodek nohavice je krytý klínem, 
4. bedra chrání zdvojená látka s poutkem, 5. větrací otvor je překrytý síťkou proti sněhu.  


