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VERSUS LETNÍ DRESY S DLOUHÝM RUKÁVEM

Dres s  dlouhým rukávem rozhodně není 
jen záležitost chladnějších dnů, ale i  těch 
letních, kdy třeba chce mít o něco lépe chrá-
něné ruce  – před křovím stejně jako před 
sluncem.

BBB SwitchBack je jméno pro volný dres 
vyrobený stoprocentně z polyesteru. Je úpl-
ně jedno, že značku BBB máme spojenou 
spíš s komponenty či nářadím, střih dresu je 
trefený skvěle; je volný, nikoliv však přehna-
ně, takže když se do vás opře vítr, nebude-
te v něm vlát. Stejně tak nebude zafukovat 
ani okolo krku, protože tuhle partii dobře 
kopíruje. Navíc SwitchBack nijak nebrání 
pohybu, nestahuje, neomezuje. Materiál 
je příjemný na těle, působí až přírodně. Na 
levém boku zezadu najdete malou kapsu 
na zip, přístupná je snadno zboku a pojme 
i větší telefon (zkoušeno s úhlopříčkou 6,3“). 
I když jsme převáželi těžší věci, dres seděl, 

nevytáhl se – materiál je totiž elastický do 
stran, ne na délku, což zaručuje jak při-
způsobení tělu, tak tvarovou stálost, i když 
jsme třeba promokli. Rukávy jsou zakonče-
né širokým lemem, jejich délka je optimální 
a  také dobře sedí. Jen když je chcete vyhr-
nout ve větším horku, do rukou se trochu 
zaříznou, lem je těsnější a ne příliš pružný. 
Materiál solidně odolává profouknutí, nemá 
problém s prodyšností, obecně je ale tento 
dres o něco málo teplejší, není to extra leh-
ký a vzdušný model.

Pod názvem Sensor Charger se u domácí-
ho výrobce skrývá celkem šest svršků – tři 
barevná provedení s krátkým rukávem a tři 
identické designy s dlouhým. Ze štítku dre-
su jsme vyčetli materiálovou kombinaci 
PESh Bico Pulsar (94 %) a lycra (6 %), z ka-
talogu zmínku o  UV ochraně UPF 25, pří-
nosnější je však informace, že trupová část 
tohoto svršku je z  „hutnějšího“ materiálu 
připomínajícího spíš civilní svršky, zatímco 
rukávy jsou z klasické lehké dresoviny, jsou 
vzdušnější.

Dres je volný, ale také ne přehnaně, ne-
plandá ve větru. Tělu se v  případě potře-
by velmi snadno přizpůsobí, trupová část 
i  rukávy jsou hodně elastické, na rozdíl od 
soupeře navíc všesměrně, takže o  tomhle 
svršku víceméně nevíte, i  když nad kolem 
zběsile tancujete. Přesto jsme při promok-
nutí ani zde neměli problém s tvarovou stá-
lostí. U krku nic neodstává, nezafukuje sem. 

K hodnocení pohodlí na výbornou přispívá 
i  jemnost materiálu na omak. V  chladném 
větru je znát, že trup je dobře chráněn, dres 
částečně zamezuje profukování, přitom od-
vod přebytečného tepla i  vlhka je kvalitní. 
Rukávy jsou opravdu vzdušné, vítr se jimi 
snadno prohání, takže ani ve velkém horku 
nehrozí extra přehřátí. Zakončení úzkým 
pružným lemem v případě potřeby nebrání 
jejich vyhrnutí, poté nesvírají a  dobře drží 
na určeném místě.

Dres BBB je vzhledem ke svému prove-
dení vhodnější do teplých až chladnějších 
dnů, do těch horkých bychom volili spíše 
dres krátký anebo extra lehký letní „dlouhý 
rukáv“. Sensor více směřuje právě k  tako-
vým teplejším dnům, je vzdušnější, přitom 
i v chladu solidně chrání především trup.
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SENSOR CHARGER
plus proti soupeři lehkost 
a vzdušnost konstrukce, větší 
a všesměrná elasticita materiálu

velikosti S–XXL
barvy šedá/černá, modrá/žíhaná 
modrá, neon/žíhaná modrá
cena 1195 Kč

BBB SWITCHBACK
plus proti soupeři kapsička na 
drobnosti včetně telefonu, na vnitřní 
straně látka na čištění brýlí, vhodný 
i pro chladnější dny

velikosti S–XXXL
barvy šedá/černá/červená, šedá/
černá/neon
cena 1090 Kč


