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SEDM MĚSÍCŮ
ZKUŠENOSTÍ
S NOVOU VERZÍ
BUNDY

PLUS

SOFTSHELLKA
TILAK OGRE 2016
V nabídce šumperského Tilaku
je několik modelů, které
jsou už řadu let postupně
přepracovávány, vylepšovány
a cizelovány. Během let se mění
jejich střihy i materiál,
ale název zůstává.

Podle Wikipedie má
výraz „ogre“ více než
dvacet významů. Může
to být třeba mytologická
lidožravá nestvůra, mutující komiksový hrdina ze
série X-menů, počítačová
hra, americká metalová
kapela nebo řeka v Lotyšsku. Tvůrci bundy ale měli
na mysli paralelní název
vrcholu Baintha Brakk
(7 285 m) v pákistánském
Karákóramu, odkazující
na lidožravou nestvůru
Ogre. „Četl jsem popis
prvovýstupu, který byl
téměř tragický,“ vysvětluje Roman Kamler z Tilaku.

strany. Bundu to odlehčilo, k čemuž tehdy

a zúžil. Záleží na postavě konkrétního

přispěla i změna materiálu. Udělalo ji to

uživatele, ale osobně mi model Ogre 2016

i vizuálně zajímavou. Barevně kontrastní

sedí líp než Ogre 2013 (vpravo dole), pod

páska byla doplněna kombinacemi dílů

kterým mám snad až moc volného místa.

z různých barev, což si Tilak už předtím
otestoval na exportní japonské sérii.

Hlavním znakem nové varianty bundy
je zenová jednoduchost. Nenajdete tu
žádné „vychytávky“, což považuju za plus.

Teď sedí líp

Prostě přiléhavá bunda výrazně technic-

Kontinuální vývoj je asi nejvíc vidět

Ogre 2016 je na první pohled mnohem

kého provedení, sešitá z řady dílů tak, aby

u GTX bundy Evolution (nomen omen!),

střízlivější. Bunda se aktuálně vyrábí jen

padla hezky na tělo. Navzdory jednodu-

ale softshellka Ogre se drží hned v závěsu.

v černé barvě, která ale zase nevyjde

chosti ale u Ogre nechybějí detaily, jako je

V Šumperku ji šijí už déle než dekádu

z módy. Došlo k návratu ke klasickému

třeba gumové lemování prostupů stahová-

(v katalogu jsem ji poprvé viděl v roce

šití, takže viditelné kontrastní švy zmizely.

ní kapuce nebo „garáž“ zipu u krku.

2003). U předposlední varianty Ogre 2013

To umožnilo výrazně snížit cenu, ale užit-

byla místo šití použita technologie

né vlastnosti zůstaly zachovány (mohu to

Svoboda pohybu

svařování ultrazvukem a následného

posoudit už proto, že vlastním i předchozí

Rukávy jsou anatomicky tvarovány

přelepení švů pevnostní páskou z lícové

model). Střih bundy se o něco prodloužil

a na koncích mají smyčky na palce, což
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brání shrnování. Kapuce má laminovaný
štítek a umožňuje 3D nastavení. Pod

❶

❷

❸

❹
➋

pažemi najdete dva poměrně dlouhé
zipy, kterými můžete při zvýšené fyzické
námaze odvětrávat přebytečné teplo.
Bunda má dvě vnější kapsy (umístěné tak,
aby umožňovaly přístup i při zapnutém
bederáku) a jednu vnitřní náprsní kapsu.
Spodní okraj je vzadu prodloužen, ale
neobsahuje stahovací lanko. K tělu přiléhá díky pružence.
Střih bundy se o něco prodloužil
a zúžil. Záleží na postavě konkrétního uživatele, ale osobně mi model
Ogre 2016 sedí líp než Ogre 2013,
pod kterým jsem měl snad až příliš
mnoho volného prostoru.

❺

Bunda je ušita z membránového
softshellu WindStopper X-Fast od firmy
Gore. Obsahuje tedy stejnou membránu
jako jiné značkové GTX materiály, ale
nejde tu o primární ochranu proti vodě.
Membrána zaručuje větruodolnost, protože u softshellu není technicky možné
vodotěsně přelepit švy. Na jarním treku
Českým rájem ale trvalo přes půl hodiny,
než se dovnitř dostal středně silný déšť.
To považuju za velmi dobré, stejně jako

❶ Bunda je sešita z celé
řady dílů, aby byla
přiléhavější. ❷ Prostupy
stahování jsou chráněny
gumovými terčíky. ❸
Smyčky na palce brání
vyhrnování rukávů.
❹ Pod rameny jsou
velké větrací otvory.
❺ Zadní díl je prodloužen.

prodyšnost (výrobce udává Ret < 5).
S výjimkou delších stoupání s batohem jsem se v zapnuté

+/ –

bundě moc nepotil.

Jaký softshell?
Množina „softshell“ zahrnuje širokou skupinu materiálů s rozdílnou konstrukcí a vlastnostmi. Vždy je tedy třeba se ptát: „Jaký
softshell?“ Na materiálu Ogre 2016 pozitivně hodnotím výraznou
pružnost. I když je bunda dost na tělo, skoro o ní nevíte. Díky
pružnosti vás obepne a pak se svobodně hýbe s vámi. WindStopper X-Fast je nezateplený, což je plus. Bunda je totiž díky
tomu univerzálnější. V létě v ní není horko, ale když se ochladí,
jednoduše si pod ni natáhnu dodatečnou vrstvu.
Minimálně třináct let cizelovaný model výrobce předurčuje pro
„horolezectví, feraty, lyžování, skialpinismus a náročné outdoorové aktivity“. Osobně Ogre používám hlavně na běžky, na kolo
Předchozí model – Ogre 2013

a na lehčí treky. Prostě všestranná bunda skoro na cokoli.

+
+ výrazná pružnost
materiálu
+ nové prodloužení
a zúžení střihu
+ poměrně dobrá
voděodolnost
(nejde o bundu
proti dešti!)
+ univerzálnost
použití

–
- zatím absence
barevných variant
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