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Evoluci nezastavíš. Kdysi tak pře-
vratné flísky pomalu nahrazuje 
koncept outdoorového „svetru“, 
respektive lehká zateplovací 
bundička, plněná peřím nebo 
syntetickým rounem. Třeba tahle 
ze Šumperka.

S testováním bundy Ketil ze šum-

perského Tilaku jsem si dával načas 

už od loňské zimy. Lyžoval jsem v ní 

v rakouském Schladmingu, spal pod 

širákem na sněhu na únorové Šumavě, 

v létě trekoval na sopkách na indonés-

kém Sulawesi, na podzim přeběhl pol-

ské Bieszczady, teď v únoru přešel na 

BUNDA TILAK KETIL

TEST

sněžnicích Malou Fatru… Na zimních 

akcích jsem měl bundu na sobě skoro 

pořád, po zbytek roku mi sloužila jako 

tepelná záloha v batohu. Když se totiž 

na treku zastavíte na svačinu nebo 

po příchodu na tábořiště stavíte stan, 

potřebujete na sebe rychle natáhnout 

něco hřejivého. Vlněný svetr je už out.

Dva v jednom
Celorozpínací bunda má jednoduchý 

střih. Za zmínku stojí tři vnější a čtyři 

vnitřní kapsy, rukávy a okraj kapuce 

opatřené pruženkou, prodloužený zadní 

díl a stahování spodního okraje. Žádné 

jiné „vychytávky“ střední vrstva nepo-

CELOROČNÍ 
ZKUŠENOST SE 
ZATEPLOVACÍ 
VRSTVOU

třebuje. Čím ale Ketil vyčnívá z řady, je 

kombinace dvou skutečně špičkových 

funčních materiálů.

Hřejivost dodává bundě izolační rou-

no Climashield Apex gramáže 67 g/m2, 

které má trojrozměrnou strukturu. „Je 

tvořeno překříženými vlákny s dutinou 

trojúhelníkového průřezu,“ dočtete se. 

„Průměr vláken je někde uprostřed mezi 

dutými vlákny a mikrovlákny. Malým 

průměrem umí vázat vzduch na vnějším 

povrchu. Díky trojúhelníkové dutině je 

vlákno mechanicky pevnější než běžná 

dutá vlákna. Izolačními vlastnostmi se 

nejvíce ze všech syntetických izolací 

přibližuje peří, se kterým je výkonem 

text Ivan Brezina autor a Radan Lášekfoto
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plně srovnatelné, ale navíc má výhody 

syntetických vláken.“

Loft, který drží
Po čtvrtstoletí zkušeností s různými 

„zázračnými“ spacáky plněnými synteti-

kou (které se ale rychle slehly a ztratily 

značnou část hřejivosti) jsem byl nejvíc 

zvědavý právě na výše uvedené tvrzení 

amerického výrobce Climashieldu 

Apex. Právě proto jsem si taky s testem 

bundy dával tak načas. Ketil jsem rok 

tahal v batohu po horách, sbaloval 

a vybaloval, mačkal ho, spal v něm… 

Prostě jsem mu dával pořádně zabrat. 

Díky decentní černošedé barvě jsem 

bundu kromě outdoorových akcí často 

nosil i ve městě. Překvapilo mne, že se 

za tu dobu loft prakticky nezměnil. Ketil 

je pořád skoro stejně nadýchaný, jako 

když byl nový. Tepelněizolační vlastnos-

ti zůstaly prakticky stejné.

Náplň bundy ale samozřejmě 

nespatříte. Je zašita do vnějšího Pertexu 

Microlight, což je dvojitě tkaný nylon 

(polyamid) s micro ripstop úpravou. 

Odolný materiál se mi během roku 

intenzivního nošení nepodařilo nikde 

roztrhnout nebo prodřít. Tenoučká 

a velmi lehká, ale zároveň i vysoce 

prodyšná látka se díky vysoké hustotě 

používá na větrovky. Ketil je tedy vlast-

ně i „větrovka“ – neprofoukne. Pertex 

má DWR úpravu, díky které je přimě-

řeně odolný i proti krátkému slabšímu 

dešti nebo delšímu sněžení.

Kompatibilita s hardshellem
V suchém chladu tedy můžete Ketil 

nosit jako vnější vrstvu. Když z nebe za-

čne něco padat, prostě přes něj přetáh-

nete membránový hardshell. V tu chvíli 

se uplatní kompatibilita Ketilu s GTX 

bundami stejného výrobce (například 

Tilak Evolution nebo Raptor). Vzniklý 

komplet plní dvě funkce najednou: hřeje 

a chrání proti vodě.

Kromě trvanlivosti loftu mne potěšilo, 

jak dobře je bunda sbalitelná. Jednodu-

še ji nacpete do její vlastní vnitřní kapsy 

na zádech a zatáhnete zip, čímž získáte 

malý a lehký balíček (ve velikosti L 

bunda váží jen 370 g, viz foto nahoře). 

Právě tohle Ketil zásadně odlišuje od 

flísky, a právě proto se mnou jezdil ven 

celý rok. A bude i nadále.

Více: Tilak.cz

Bundu jsem rok tahal v batohu, 

sbaloval a vybaloval, mačkal ji do 

kapsy, spal v ní… Za tu dobu se loft 

prakticky nezměnil.
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+

–
-  vyšší cena

+  výborná sbali-
telnost

+  velmi nízká 
hmotnost

+  maximální odol-
nost proti větru

+  vysoká hřejivost

+  trvanlivý loft

INSPIRACE 

KETIL (2 010 m)
je vrchol v jižním Grónsku, ležící na 
pobřeží fjordu Tasermiut ve správní 
oblasti Kujalleq. Jeho západní, více než 
tisíc metrů vysoká žulová stěna je jed-
ním z nejpopulárnějších světových big 
wallů. Roman Kamler z Tilaku na Ketil 
lezl tzv. Katalánskou cestou v letech 
2009 a 2011, od čehož je zřejmě odvo-
zen i název bundy.

Na rukávu je vidět loft („nafouknutí“)

Bunda sbalená do své vlastní kapsy

Zimní bivak na Šumavě, Ketil a  verneovka 

Na letním pře-
chodu Velké Fatry 
jsem Ketil oblékal 
při pauzách, když 
na hřebeni fičelo


