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Brýle pro každou příležitost, tak by se 
dalo charakterizovat zaměření modelu 
Commander z produkce značky BBB. Tro-
chu nadčasové tvarování rámečku v sobě 
skrývá důmyslný mechanismus pro úpravu 
délky stranic v podobě západkových pojis-
tek. Celkem zajímavým se zde jeví i zpraco-
vání stabilizačních prvků pro výměnná skla 
z odolného polykarbonátu. Ta jsou v setu 
celkem tři, k tmavému s určením do slu-
nečného počasí jsou připravena i čirá a roz-
jasňující žlutá. K přizpůsobení konkrétnímu 
obličeji pak nechybí díky kovovému základu 
ani možnost úpravy pozice nosníku. To vše 
hned v pěti barevných variantách, při hmot-

nosti 31 gramů a ceně 1790 Kč. Součástí 
setu je i pevný přepravní obal a sáček.  

Tvrzení výrobce o snadném přizpůsobe-
ní obličeji nebylo nijak přehnané, pojistkový 
mechanismus úpravy délky stranic byl leh-
ce ovladatelný, rádius zakřivení konců na-
víc dokonale kopíroval hlavu. Tato variabi-
lita byla ceněna i pro zamezení případného 
kontaktu s upínacím mechanismem přil-
by, ovlivňujícím nezřídka jistotu držení po-
zice. Malým kazem na kráse byla jen malá 
vůle výsuvných stranic, při usazení na ob-
ličej ale zmizela a na spolehlivost usaze-
ní vliv neměla. Vysoká spokojenost pano-
vala i s nastavením nosníku. Velikost skel 

tohoto modelu byla dostatečná pro zajiště-
ní ochrany očí za všech podmínek provo-
zu, zároveň dovolila ničím nerušený výhled 
v celém zorném poli při vzpřímené i skloně-
né jízdní pozici. Jarní počasí také umožnilo 
prověrku všech tří skel a ani u jednoho jsme 
se nesetkali s jakýmkoli zkreslujícím efek-
tem nebo jiným faktorem budícím nespo-
kojenost. Přes velkou plochu zorníků nebyl 
u brýlí vnímán jakýkoli problém ani s rych-
lostí odvětrávání. Dvojice širokých ventilač-
ních průduchů mezi zorníky a horním rá-
mečkem zvládla svůj úkol zajistit potřebnou 
cirkulaci vzduchu spolehlivě.  

Brýle BBB Commander

minus
■  malá vůle výsuvných stranic

plus
■   nastavitelný nosník a stranice, 

velikost výměnných zorníků, 
odvětrání 
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