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MINI TEST

podsedlová brašna

PRO DISCOVER
Objem až 0,6 l, voděodolnost daná materiálem 

i rolovacím uzavíráním na bázi lodního vaku, to jsou 
základní vstupní parametry do testu brašničky Pro 
Discover. Její útroby jsou skutečně prostorné, spolu 
s  duší a  montpákami jsme sem pohodlně umístili 
i  multiklíč, CO2 hustilku i  balení opravných knotů 
pro bezdušové systémy. Brašnička přitom je velmi 
kompaktní. Trochu překvapivá byla jediná pozice 
uzavření, tedy nemožnost přizpůsobení velikosti 
přepravního prostoru v  případě menšího naplnění. 
Naše zkušenost ale říká, že stačí trocha vlastní in-
vence a šikovnosti, vyjmutí malé plastové vložky – 
následně lze měnit tvarové a objemové dispozice tře-
ba pouze pro duši a montpáky, pokud chcete. Ocenili 
bychom delší pásky na fi xaci uzávěru brašny pro vět-
ší variabilitu  – třeba proto, aby převážené doplňky 
uvnitř „necestovaly“. Takto jsme museli dobře volit 
jejich rozložení. Po celou dobu testu jsme se nese-
tkali s problémy s držením plné brašničky, fi xované 
k ližinám a sedlovce pásky na suchý zip. Tady na vás 
rozhodně nečeká nepříjemné překvapení. Při testu 
se také nestalo, že by dovnitř pronikla voda. Doporu-
čená cena brašny je 1190 Kč, váha tomuto doplňku 
ukázala 90 g.

Připravil: Eda Pinkava

plus

jednoduché a rychlé uchycení, stabilita usazení, 
bezchybná voděodolnost, velký přepravní objem při 
kompaktním tvaru

minus
potřeba drobného zásahu uživatele pro dosažení 
variability objemu přepravního prostoru, 
„jednopoziční“ pásky pro stažení uzávěru

držák telefonu na řídítka

BBB PATRON I6
Kolekce značky BBB čítá mnoho praktických doplňků, dr-

žáky telefonu na řídítka nevyjímaje. Ty se nejvíce hodí při 
používání chytrého zařízení jako navigace. Z řady velikost-
ních variant jsme pro test vybrali model Patron i6 v  ceně 
799 Kč pro odpovídající model telefonu iPhone, nechybí ale 
ani univerzální držáky pro ostatní značky telefonů, najdete 
je v řadě Guardian.

Držák pouzdra na řídítkách umožňuje usazení telefonu 
v pozicích pootočených po 90°, pracovat s mapou nebo na-
vigací šlo tedy na výšku i na šířku. Současně jsme mohli vo-
lit ideální sklon displeje pro co nejlepší viditelnost, předejít 
odleskům a podobně. Držák lze fi xovat na všechny běžné průměry kulatých řídítek, škoda 
jen, že ne rychloupínacím mechanizmem, aby při nevyužívání šel snadno sejmout. To pouz-
dro s telefonem od něj oddělíte snadno a rychle, spojení je přitom bezpečné a bez vůle. Jeho 
plastová základna dokázala dokonale stabilizovat vložený telefon bez náznaku pohybu, ten 
pak netrpěl otřesy, protože kontaktní plocha je měkčená. Svrchní průhledné víčko telefon do-
konale chránilo před vlhkem a nečistotami, měli jsme možnost vyzkoušet to jak v lehčím deš-

ti, tak při několika vyjížďkách 
bahnem. Ocenili jsme snad-
nost jeho sejmutí pro případ 
detailnějšího zkoumání tra-
sy, protože citlivost ovládání 
dotykového displeje přes něj 
byla malá, a to zejména v ru-
kavicích s  odpovídající úpra-
vou. Celku jsme navážili 89 g 
(včetně držáku na řídítka).

plus

ochrana před vlhkem a nečistotami, 
nastavitelný sklon držáku a variabilita 
upnutí telefonu (na výšku/šířku), 
stabilita usazení, neomezená čitelnost 
displeje

minus
zhoršené ovládání displeje 
přes průhledný obal, absence 
rychloupínacího systému pro instalaci 
držáku na řídítka (ne pouzdra do 
držáku)


