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Úvod
Vážení sportovní nadšenci,
velká recenze sporttesterů, GPS hodinek a běžeckých sluchátek je konečně tady! Po přečtení
tohoto e-booku už nebudete na pochybách, jestli a co přesně vašemu sportování schází.
Tento e-book pravděpodobně změní vaše dosavadní sportovní návyky k nepoznání. Nebo je
alespoň obohatí.
V 8 kapitolách se dozvíte, jak mají vypadat perfektní sportovní doplňky, které stojí za to, aby
se staly součástí vašeho vybavení. Začneme představením sluchátek Yurbuds Inspire 400.
Dopodrobna se podíváme na zoubek sporttesteru TomTom Cardio Multisport; tipy a triky,
jak z nich vytěžit maximum, vám nabídne český reprezentant v atletice Jan Tesař.
Na TomTom Cardio se podíváme i očima začátečníka – sporttester rozbalíme a společně
s ním poprvé vyrazíme běhat. Posvítíme si na přesnost GPS hodinek, a aby toho nebylo málo,
přidáme i skryté tipy a triky na to, co všechno se dá se sportovními hodinkami TomTom
dělat. Celý e-book zakončíme článkem o tom, jak si správně vybrat sluchátka Yurbuds, aby
byl každý sportovec maximálně spokojený.
Sportovní hodinky a sluchátka, která z ucha nevypadnou po každém větším poskoku, to jsou
vychytávky, které by neměly chybět v arzenálu žádného sportovce a milovníka běhání.
Po přečtení e-booku pochopíte proč.
Doufáme, že informace z oblasti sportovních technologií, které jsme právě poslali do světa,
pro vás budou hodnotné, a že už nebudete váhat, zda si sporttester či sportovní sluchátka
pořídit.
Tým Vždy.cz
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Recenze Yurbuds Inspire 400: konečně vím, jak mají vypadat
sportovní sluchátka!
Jsem zastáncem pravidla, podle kterého obal prodává, a pokud toto pravidlo skutečně platí,
pak před sebou mají Yurbuds obrovskou budoucnost. Sexy balení, skvělé technologie a
hlavně dostupná cena. Tím vším si značka získala v USA miliony příznivců a proslavila se
natolik, že ji nakonec odkoupilo nám dobře známé JBL a stala se tak součástí
Harman/Kardon, které se rozhodlo značku rozšířit do celého světa. Tak se jednoho krásného
dne stalo, že mi na stole přistála krabička se sluchátky Inspire 400. Vzhledem k tomu, že se
jedná o sportovní sluchátka do extrémních podmínek, obul jsem tenisky a vyrazil běhat.
Běhat tak dlouho, až budu mít jasno nad dnešní recenzí.
Geniální dělení, díky kterému ušetříte!
Co je mi na společnosti Yurbuds extrémně sympatické je fakt, že vás nenutí platit za
zbytečnosti, které nepotřebujete. Dělení sluchátek je totiž naprosto jednoduché a vždy si
můžete vybrat
a zaplatit přesně za
to, co využijete!
Podobnou možnost
nabízí jen velmi málo
společností a za to
musím Yurbuds
skutečně pochválit.
K dispozici je několik
řad s tím, že v ČR/SR
jsou nyní dostupné
řady Inspire a Focus,
mezi kterými najdete
rozdíl na první pohled.
Zatímco Inspire se
jednoduše tak, jak
jsem popsal výše, zatlačí a zatočí do ucha, Focus chrání před vypadnutím ještě záušník, který
sluchátka drží pevně na místě. Dále je zde pak dělení na verzi pro muže a pro dámy, které
mají menší uši, a tak jsou jim přizpůsobena také samotná sluchátka.
Mnohem zajímavější je však dělení obou řad na sluchátka Inspire 100-400 a Focus 100-400,
kdy základní sluchátka s označením 100 nabízí pouze základní technologii zasunutí do ucha
patentovaným způsobem Yurbuds, zatímco 200 již také drží pospolu pomocí magnetu, 300
disponují také mikrofonem a 400 pak kromě výše uvedeného nabízí i dálkové ovládání.
Osobně tedy vím, že během běhání nebudu nikdy telefonovat a nepotřebuji ani přepínat
hudbu přímo na sluchátkách, protože je mám stejně celou zimu někde mezi tělem a bundou,
a tak mohu s čistým svědomím ušetřit 20 € bez toho, aniž bych přišel o cokoli, co mi bude
chybět. Stačí, když si před nákupem rozmyslíte, co vlastně během běhání nebo sportu děláte
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a máte možnost ušetřit. Rozdíl mezi sluchátky, která si koupí člověk, co jezdí o víkendu šest
hodin na kole a tím, který chodí na 30 minut denně běhat, tak bude zřejmě značný.
Mnou recenzované Inspire 400 jsou nejvyšší model v řadě drátových sluchátek od Yurbuds
s výjimkou Venture, a tak jim nechybí mikrofon, dálkové ovládání, magnetické uchycení
obou sluchátek k sobě a samozřejmě také speciální patentovaný systém udržení sluchátek
v uchu i za extrémních okolností. Magnetu a mikrofonu nemám co vytknout, hovor je slyšet
stejně dobře, jako když voláte ze samotného iPhonu a Siri vám také rozumí stejně dobře.
Magnet, kterým spojíte obě sluchátka dohromady, je dostatečně silný na to, abyste si je
například dali kolem krku, a brání zamotání drátů.
Ovladač mi však příliš nevyhovuje a i navzdory tomu, že mám poměrně malé prsty se mi
i v klidu doma u stolu stalo, že jsem místo tlačítek hlasitosti stiskl prostřední tlačítko.
Ovládání má totiž trojici tlačítek, kdy dvě slouží jako tradičně k změně hlasitosti a třetí ke
zvednutí hovoru,
zastavení přehrávání a tak
dále. Co je fajn je fakt, že
toto prostřední tlačítko
funguje například
i v aplikaci YouTube, kdy
zastavíte a spustíte
přehrávání právě pomocí
tlačítka, nejste tedy
omezeni jen na defaultní
aplikaci Hudba, ale
můžete používat i vlastní
přehrávače a přitom
tlačítko stále funguje.
Problém je v tom, že jsou
všechna tři tlačítka spojena tak, jak vidíte na fotografiích, a tak se vám stane, že stisknete
omylem jiné tlačítko, než chcete a věřte mi, že obzvláště při běhu se to stává častěji, než
byste chtěli.
Co se týká konstrukce, je přesně taková, jakou od sportovních sluchátek očekáváte: pevné
kabely, pevná konstrukce samotných sluchátek i jejich rozdělovače a 3,5mm jack, který ve
vašem iPhonu drží tak, že nemáte problém za sluchátka iPhone udržet ve vzduchu a ještě
s ním pořádně zatřást. Takto si představuji sportovní sluchátka. Jedinou drobnou vadou na
kráse, které jsem si během měsíčního testování všiml, je lesklý silikon pokrývající špunty,
který je doslova magnetem na prach a další nečistoty. Naštěstí jej však můžete kdykoli
sundat a opláchnout ve vodě, čímž celý problém vyřešíte. V balení je navíc kromě
elegantního pouzdra na sluchátka také další dvojice silikonových špuntů, takže v případě
nouze můžete špunty zcela vyměnit za nové.
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Sport a zvuk, to je to, oč tu běží!
Nyní se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu, co od sluchátek očekáváme, a tím je
pochopitelně zvuk. Při vší úctě k ostatním recenzentům se domnívám, že jsem toho
nasportoval o pár stovek litrů potu víc a vím, jakým způsobem člověk při sportu nebo
tréninku vnímá hudbu a co od ní očekává. Proto hodnotím sluchátka z pohledu sportovce
nebo člověka, který je má na sport. Yurbuds nejsou vaše Hi-Fi sluchátka, nejsou to ani vaše
herní sluchátka a ani sluchátka na cestování, jsou to sportovní sluchátka a nehrají si na to, že
je máte připojit k hifi za stovky tisíc a začít poslouchat. Chtějí být smáčené litry potu, chtějí
být s vámi v momentě, kdy vám už dochází dech, aby vás povzbudily, a plně respektují, že s
nimi po skončení tříhodinového tréninku mrsknete do tašky plné zpocených věcí a
nebudete je úhledně ukládat do krabičky, však od toho jsou tady!
Zásadní věcí pro běh, co se hudby týká, je fakt, aby zvuk nebyl přebasovaný a nezvýhodňoval
žádnou z hudebních složek, které by se dokázal přizpůsobit rytmus vašeho srdce. Vím, že
jsem to v článcích již několikrát opakoval, ale pokud používáte sluchátka zdůrazňující basy
a hodně basově
založenou hudbu, pak
je to skutečně velmi
nebezpečné a potvrdí
vám to každý atletický
nebo běžecký trenér
na světě. Je tedy
důležité, aby byla
hudba vyrovnaná
a nehrozilo, že
sluchátka cokoli
zvýhodní. Přesně tak
Yurbuds fungují
a nemusíte se bát, že
by hrozil jakýkoli
problém se srdeční
arytmií způsobený přímo tím, že sluchátka mají výrazné basy.
Další důležitou vlastností sluchátek je fakt, že musí dobře držet v uších, ovšem zároveň
nesmí příliš tlumit okolní zvuky, aby se vám nestalo, že vás například srazí auto, o kterém
vůbec netušíte, že za vámi jede. Drtivá většina výrobců však držení sluchátek v uších řeší
masivním špuntem, který se zastrčí až do zvukovodu a brání tak nejen vypadnutí, ale také
průchodu vnějších zvuků a běhání je tak skutečně nebezpečné. Yurbuds mají patentovaný
systém, který funguje tak, že sluchátko do ucha v podstatě zašroubujete, a i když vás nikde
netlačí a může se vám zdát, že nedrží příliš pevně, opak je pravdou. Sluchátka vás totiž nikde
nijak netlačí a tak sice máte pocit, že nemusí držet příliš pevně, ovšem jakmile vyběhnete
a párkrát zatřesete hlavou, zjistíte, že sluchátka jen tak nevypadnou. Dokonce se nemusíte
omezovat jen na běh, ale sluchátka drží pevně i při hraní basketballu, jízdě na kole nebo
například při klasickém atletickém tréninku plném poskoků, rychlých pohybů a otřesů.
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Co se zvuku týká, je plochý a dokázal bych jej srovnat jeho hloubkou s klasickými sluchátky
od Applu, která dodával k iPhonům předtím, než přišel s novými EarPods. Ano, pokud bych
měl hodnotit zvuk při Hi-Fi, pak by tato sluchátka pochopitelně neuspěla, protože i když je
zvuk čistý a i při nejvyšší hlasitosti neslyšíte žádné zkreslení nebo šum, zvuk je zkrátka plochý
a i když se mi tato sluchátka líbí sebevíc, lhal bych vám, kdybych řekl, že se jedná
o dynamické podání zvuku. Ovšem, víte co je pravda? Že mi to tentokrát nijak nevadí,
sluchátka jsou k poslechu při sportu a přesně takový zvuk, jaký vydávají, mi vyhovuje jako
hudební kulisa během nějakého tréninku nebo závodu. Pokud totiž sport berete vážně
a chcete se někam posouvat, pak pro vás bude hudba vždy jen doplňkem a nikoli něčím, co
skutečně naplno vnímáte. Důležité tedy je, že zde není žádný šum nebo cokoli negativního,
co by reprodukci skutečně kazilo, ovšem dynamika jde stranou.
Resumé
Yurbuds se mi líbí ze dvou hlavních důvodů. Ten první najdete o odstavec výše, a pokud by
takovým stylem fungovala každá společnost, pak by byl svět o něco příjemnějším místem,
kde dostanete vždy přesně to, co chcete a neplatíte za nic navíc. Druhou věcí je pak fakt, že
se jedná o skutečná sportovní sluchátka za skvělou cenu, která si na nic nehrají, ale nabízí
100% pro sportovce. Nejedná se o sluchátka, která si vezmete na 12 hodinový let do letadla
a ke své sestavě Hi-Fi za 3 miliony je taky připojovat nebudete, ale když půjdete běhat,
budete spokojeni, spokojeni, že je máte. Pokud někdo z vašich blízkých běhá a chcete mu
dopřát nejen pohodlí, ale hlavně i bezpečí, které poskytuje zvuk, jenž sluchátka vydávají a
zároveň fakt, že i když perfektně drží v uších, netlumí okolní zvuky na takovou úroveň, aby to
bylo nebezpečné jako u některých jiných sluchátek!
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Recenze hodinek TomTom Cardio, díl. 1: Úvod a rozbalování
GPS hodinky TomTom z řady Cardio jsou nedávno představeným nováčkem z řady
sportovních hodinek tohoto výrobce. Tradice začala modelem GPS hodinek ve spolupráci
s Nike+ a pokračovala modely Runner (který je pro běžce) a Multi-Sport (který podporuje
i další aktivity, jako jsou plavání, jízda na kole, atp.). Právě z těchto dvou modelů vycházejí
testované hodinky Cardio, které při zachování designových prvků a zpracování přinášejí
dodatečnou funkci monitoru srdeční frekvence.
My ve Vždy.cz jsme dostali možnost hodinky otestovat
a podělit se s Vámi o naše dojmy. Z této recenze na
pokračování se postupně dozvíte, jak tyto sportovní GPS
hodinky obstály při běhu i dalších činnostech. A podíváme se
i na kompatibilitu s počítačem a zpracováním dat, protože není
vše jen o tom data mít, ale umět je podle svých potřeb
zpracovat a sledovat tak třeba svůj pokrok ve výkonnosti.
Ještě než vezmeme GPS hodinky do terénu, podíváme se na
obsah jejich základního balení, samotné balení jako takové
a konstrukci hodinek.
TomTom Cardio jsou, jak už bylo uvedeno výše, k dostání ve
více variantách. Jak vidno pod článkem, hodinky se liší podstatně i cenově, takže určitě
nebude na škodu rozdíly v balení a schopnostech jednotlivých variant vysvětlit.
Základní verze TomTom Runner Cardio přichází s cenou 7 399 Kč a přináší základní, přesto
však plnohodnotně použitelné funkce a balení, což znamená:
- GPS hodinky s kardio senzorem
- Dokovací USB stanice
- Uživatelský manuál
Pokročilejší verze Multi-Sport, jak bylo již zmíněno v úvodu článku, přináší podporu dalších
aktivit, jakými jsou např. jízda na kole, plavání nebo běh na běžeckém pásu.
V balení nejvybavenější verze Multi-Sport Cardio
pak najdeme navíc držák na kolo, se kterým se z
hodinek po vyjmutí z řemínku stane plnohodnotný
GPS cyklo počítač (a v balení dokonce najdeme
i senzory kadence pro kolo), a protože logicky
hodinky při sejmutí z ruky a uchycení na kolo ztratí
svoji funkci měření tepové frekvence, najdeme
v balení i jindy zbytečný hrudní pás.
Hodinky jsou subjektivně designově na první pohled
povedené. Je třeba je brát jako sportovního pomocníka, sport tester, nikoliv jako módní
doplněk, který bychom brali do divadla. O funkčnosti designu s řemínkem kombinujícím plast
a gumu se ještě rozepíšeme později. Na fotce vidíte zleva: TomTom Runner Cardio, TomTom
MultiSport Cardio, TomTom Golfer.
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Při ověřování hmotnosti hodinek jsme si vzali na pomoc další z našich produktů, přesnou váhu
Salter Heston Blumenthal.
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A jejich design jsme porovnali s dalším ze zástupců GPS hodinek - TomTom Golfer.

Outdoorové hodinky v outdoorovém prostředí, jak se Vám líbí?
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A takto se hodinky připojují k počítači pomocí dokovací
kolébky, která se připojí zespodu.

Jak bylo zmiňováno výše, jednotka hodinek se dá upevnit
na kolo, a tedy lze ji odepnout od řemínku, takto potom
vypadá při připojení do kolébky k PC.

A takhle vypadá řemínek.
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A zde už máme samotné srdce a mozek hodinek TomTom
Cardio – řídicí jednotka.

A takto vypadá z vnitřní strany – můžete si povšimnout
senzoru srdečního tepu od americké značky Mio Global.

V dalších dílech této recenze na
pokračování se můžete těšit, že hodinky
vezmeme „do terénu“ a půjdeme si
zaběhat. Následně nebudou chybět další
aktivity a neopomeneme ani zpracování
získaných dat.

12
www.vzdy.cz

Běžecký seriál

Recenze sporttesteru TomTom Cardio Multisport I.: Seriál
tipů, triků a doporučení od českého reprezentanta v atletice
Jana Tesaře
GPS hodinky TomTom jsou, tak jako většina sporttesterů, určena pro širší běžeckou
veřejnost. V této sérii článků vám ukáži, že hodinky lze bez problému použít pro každodenní
běžecký trénink.







Tento článek shrnuje nejdůležitější možnosti a základní ovládání hodinek.
Trénink šestistovek s podrobným nastavením manuálních kol i vyhodnocením ve
webové aplikaci TomTom MySports popisuji v dalším článku série.
Intervalovým tréninkem – dvouminutovky s pevnou pauzou – a jejich vyhodnocením
se zaobírá pokračování série.
Pokud potřebujete podrobnější analýzu naběhaných kilometrů, aplikace TomTom
umožňuje snadný export a následné vyhodnocení a výpočty například v Excelu či
jiných programech.
Věci, které se jinam nevešly – rady, tipy, triky a můj subjektivní pohled shrnuji
v samostatném článku.

Co hodinky umí měřit:
Zeměpisnou pozici, čas a tepovou frekvenci.
Z těchto tří veličin se dopočítávají ostatní, některé na
úrovní hodinek, některé v přiloženém softwaru, a na
některé musíte svépomocí.
V hodinkách můžete sledovat tyto veličiny:







aktuální a průměrný tep,
aktuální a průměrná rychlost,
uběhnutá vzdálenost,
tempo (kolik času vám zabere kilometr),
rychlost (kolik kilometrů byste uběhli za čas – pouze převrácená hodnota tempa),
spálené kalorie (po zadání výšky, váhy, věku), celkový čas, atd.

Po připojení k počítači v online TomTom aplikaci dostanete výše zmíněné doplněné
o výškový profil a přehledně vypsané v grafech.
Svépomocí, například pomocí Excelu, či jiného softwarového vybavení můžete doplnit
jakékoliv jiné informace, například vertikální rychlost, či závislost výšky na tepové frekvenci.
O těchto možnostech pojednává samostatný článek.
Ovládání hodinek
Sporttester umožňuje snadné ovládání pomocí čtyřsměrného „joysticku“. Základní obrazovka
s časem je úplně vlevo. Pohyb vpravo je většinou výběr položky z daného menu. Pokud se
nenacházíte ve výběru, pak na horním a dolním tlačítku bývají navěšeny nějaké dodatečné
informace a nastavení.
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Na začátku je základní obrazovka s časem. Posvítit si můžete horním dotykovým tlačítkem.
Pro zahájení tréninku slouží pravé tlačítko, které vás přenese do výběru aktivit.
Sportovní aktivity

Obr. 1: Ze základní obrazovky se stiskem pravého tlačítka dostanete na výběr aktivit
Běžecké hodinky TomTom nabízejí 3 aktivity (multisporty nabízejí aktivit více).
Stopky, běh a běžecký pás. Stopky fungují klasickým způsobem s přesností na setinu
a možností měření kol, které se provádí vrchním dotykovým tlačítkem.

Obr. 2: Stopky s třemi změřenými mezičasy

Další dvě aktivity – běh a běžecký pás se liší pouze absencí GPS dat u běžeckého pásu. Hodí
se tedy v hale či jiném prostoru, kde není dostupný GPS signál nebo nepotřebujete přesně
měřit vzdálenosti, tempo, ani rychlost. Což je dobré v případě, že chcete zvýšit výdrž baterie.
Vyberete-li běžecký pás nebo běh, přesunete se na předstartovní obrazovku.

14
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Obr. 3: Po výběru aktivity se přesunete na předstartovní obrazovku. Intervaly označují typ
tréninku, který se dá změnit v nastavení (↓ ). „Čekat“ v tuto chvíli máte na zachycení GPS
signálu.
V tuto chvíli se zapíná měřič tepové frekvence a GPS. U GPSky to chvíli trvá (v závislosti na
tom, kolik času uběhlo od poslední aktivity nebo připojení k internetu). Když jsou hodinky
připraveny, upozorní vás na to pomocí vibrace a zapípání. Na předstartovní obrazovce
můžete ještě změnit typ tréninku (na Obr. 3 jsou vybrány intervaly).
Typy tréninku

Obr. 4: Do nastavení typu tréninku se dostanete z předstartovní obrazovky. Druhá položka
v nastavení – DATA – slouží pro změnu zobrazení veličin při samotném tréninku.
Zde popisované režimy jsou pro aktivitu Běh. U běžeckého pásu jsou režimy stejné, jenom
vzdálenost je měřena pomocí akcelerometru namísto GPS.
Po výběru tréninku a upřesnění některých informací se dostanete zpět na předstartovní
obrazovku. Stiskem pravého tlačítka zahájíte aktivitu. Dle typu tréninku se vám ukáže
15
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patřičná obrazovka (pro každý jiná, něčím speciální – popsánu u jednotlivých typů níže),
nebo rovnou souhrnná obrazovka. Ta je pro všechny tréninky stejná.

Obr. 5: Hodinky zachytily GPS signál i srdeční tep. Připravenost signalizují slovem „JÍT“ a
vyčkáváním na stisk pravého tlačítka, čímž se zahájí aktivita a během tréninku se zobrazí
souhrnná obrazovka. Nastavení aktuální veličiny (v tomto případě srdeční frekvence) lze
měnit horním a dolním tlačítkem.
Zde vidíte až tři aktuální veličiny (tep, tempo, uběhlé kilometry, rychlost, atd…). Tu třetí,
největší, můžete měnit tlačítky nahoru a dolů. Dvě menší postranní se dají změnit
v nastavení z předstartovní obrazovky (položka DATA).
Žádný
Hodinky jednoduše zaznamenávají aktivitu. Neprovádí žádné notifikace a zobrazují
souhrnnou obrazovku.
Intervaly
Intervaly umožňují přehledné zobrazení fáze tréninku a jeho přesné stopování. V základním
kroku si naplánujete trénink.

Obr. 6: Nastavení intervalového tréninku.
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Principem je, že si nastavíte, jak dlouho nebo jakou vzdálenost má trvat činnost, a úplně
stejným způsobem jak dlouho má trvat pauza. Hodí se to, když potřebujete běžet například
dvoustovky s minutovou pauzou. Nebo dvouminutovky s pětiminutovou pauzou*odkaz+.
Hodinky vás pak přesně informují, kdy máte začít nebo ukončit daný úsek.
Zóny
V tomto typu tréninku si předem nastavíte, v jaké zóně chcete provádět svou aktivitu. Zóna
může být dána tepovou frekvencí, tempem či rychlostí. Po spuštění aktivity se zobrazí graf,
na kterém přehledně vidíte, jestli se pohybujete v zóně nebo mimo ni.

Obr. 7: Průběh srdečního tepu. Prostřední vodorovná čára je
nastavené optimum. Graf ukazuje vychýlení od tohoto
optima.

Cíle
Cíl může být trojího typu – čas, kalorie, nebo vzdálenost. Při běhu se vám pak přehledně
ukáže, v kolika procentech nastaveného cíle se nacházíte. Hodinky vás v polovině a 90%
notifikují pomocí vibrace a zapípání.

Obr. 8: Plnění cíle nastaveného tréninku. V tomto případě
půlhodinové činnosti.

Závod
Hodinky nabízí jakousi simulaci závodu. Běžíte buď proti svým předešlým výkonům, nebo se
můžete socializovat, sdílet své běhy a ty cizí si do hodinek nahrát. Po odstartování závodu
máte k dispozici obrazovku, ukazující jaký náskok máte na svého virtuálního soupeře.
17
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Obr. 9: Závodní obrazovka.

Kola
Fungují přesně tak, jak se dá očekávat. Ukončení nového kola a začátek dalšího vyvoláte
zmačknutím horního dotykového tlačítka, nebo si můžete nastavit automatické mačkání kola
po uběhnuté vzdálenosti nebo čase.

Obr. 10: Režim kol umožňuje též zobrazení dvouminutové
historie srdečního tepu.

Manuální režim je asi nejužitečnější, můžete ho využít třeba při běhání úseků, jako jsou
šestistovky. Je tomu věnován speciální článek.
Shrnutí typů trénink
Všechny sportovní režimy (vyjma měření kol) vám vytvoří identický záznam, co se struktury
týče. Ze záznamu nepoznáte, jestli jste běželi intervaly, cílili svoji snahu na uběhnutí nějaké
vzdálenosti, nebo měli typ tréninku nastavený na žádný. Režimy tedy slouží především
k orientaci při samotném tréninku. Jediný, a dle mého názoru nejpraktičtější režim pro
budoucí analýzu tréninku, jsou Kola. Tuto skutečnost reflektuje i webové rozhraní, kam se
vám všechny aktivity nahrávají. Můžete se podívat, kdy jaké kolo začalo, jakou jste měli na
začátku a na konci kola tepovou frekvenci atd. V ostatních režimech lze začátek a konec
úseku jedině vysledovat. Což bez problému jde, pokud si pamatujete, jakou strukturu měl
váš trénink (například minutu běh-dvě minuty pauza…).
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Tento nedostatek zamrzí například u intervalového tréninku. Je znám a často diskutován na
fórech samotného TomTomu. Možná se v budoucnosti dočkáme aktualizace.
Ukončení aktivity
Stisknete-li a chvíli podržíte levé tlačítko, vaše sportovní aktivita se pozastaví. Úplné
zastavení aktivity se provede ještě jedním stiskem tlačítka vlevo, záznam je uložen a vy se
vrátíte na základní obrazovku.

Obr. 11:Stisknutím levého tlačítka se aktivita pozastaví. Opětovným stisknutím se ukončí
a hodinky se vrátí na základní obrazovku s časem.
Vyhodnocení aktivity
Uložený záznam vydrží v hodinkách do doby, než jej pomocí telefonu, či počítače nahrajete
na webovou aplikaci. Konkrétní vyhodnocení jednoho tréninku popisuji v dalším článku.
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Recenze hodinek TomTom Cardio, díl. 2: Vybíháme
Poté, co jsme GPS hodinky a sport tester TomTom vybalili a podívali se na jejich konstrukci,
se v tomto pokračování s nimi vydáme do terénu a otestujeme je při běhu. Předtím se však
ještě podíváme na nastavení osobního profilu a před samotným startem ještě otestujeme
rychlost načítání signálu GPS.
Ještě než vyběhneme, nastavíme si v hodinkách profil (hmotnost, výška, věk, pohlaví), aby
veškerá data mohla být přesně na míru analyzována. Přesný postup, jakým jsme si hodinky
nastavili, ukážeme na fotkách níže, ale co opravdu potěšilo a s ohledem na velikost displeje
trochu příjemně překvapilo, byla intuitivnost prostředí (kterou uživatelé předchozích verzí
TomTom Multi-sport nebo Runner jistě znají) a ovládání čtyřsměrovým joystickem, kterou
podpořila i přítomnost českého jazyka v prostředí hodinek. V podstatě se stačí sžít
s myšlenkou, že v menu se pohybujeme tlačítky nahoru a dolů, potvrzujeme volbou vpravo
a naopak volbou vlevo se vracíme o úroveň výše, resp. zpět.

Stisknutím spodní části joysticku se
dostaneme do menu. Volbou vpravo
potvrdíme volbu PROFIL.

Máme možnost nastavit si parametry
uvedené na obrázku výše.

Jak vidno výše, nastavování a příprava nezabere příliš mnoho času a především v ohledu
načítání GPS jsme byli velmi mile překvapeni. Načítání signálu netrvá na poměry GPS vůbec
dlouho. Při připojení hodinek k počítači a k internetu se totiž v jejich paměti uloží pozice
satelitů a načítání GPS je následně otázkou spíše jednotek než desítek sekund. Když jsme
zkusili hodinky nastavit bez této funkce, chytaly na otevřeném prostranství signál minutu a
půl. To je i tak čas, během kterého jsem se ani nestihl před během pořádně protáhnout a
procvičit. A jak je na tom s rychlostí při zapnutí kardio senzor? Tepovou frekvenci mi začal
měřit průměrně po 9-10 sekundách (testováno 5krát).
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Na základní
obrazovce po
stisknutí tlačítka
vpravo dostanete
do nabídky režimů

Další stisk vpravo
a čekáme na signál
GPS

Signál se načetl a
můžeme vybíhat
povelem vpravo

A běžíme!

Co jsme minule nakousli, je nyní třeba dopovědět – konkrétně jde o řemínek a konstrukci
hodinek, která je opravdu dělaná jak pro sportovce. Hodinky s gumovým řemínkem s dírkami
výborně drží na ruce, nekloužou po pokožce a díky malým rozestupům jednotlivých stupňů
utažení řemínku se dají velmi pohodlně upevnit na ruku. Ani pevná, plastová jednotka
hodinek nepůsobí na ruce nějak nepříjemně a díky své nízké hmotnosti (vážili jsme
v minulém díle) při běhu tak hodinky vůbec neobtěžují.
Nebyl by to ale pořádný značkový GPS sport tester, kdyby nenabízel kromě základního
záznamu i další, motivační režimy. Vedle klasického stopování času a měření hodnot jako
rychlost, tempo, srdeční tep tak hodinky TomTom Cardio i ve verzi Runner nabídnou
následující režimy:






Cíle – pro nastavení cíleného času, spálených kalorií nebo uběhnuté vzdálenosti,
které chcete dosáhnout. Zajímá
vás, kolik uběhnete za 30 min nebo
naopak, za jaký čas zvládnete 5 km?
Pak tento režim je přesně pro Vás.
Intervaly – neboli úseky:
pokročilejší režim, kde je možné si
podrobně nastavit podle svých
preferencí trénink ve stylu běhoddech-běh i s úpravou pro úvodní
rozehřátí
Kola – to je režim pro ty z nás, kteří
běhají ve městských parcích několik menších koleček. Jednoduše stiskem tlačítka
během běhu zaznamenáte konec jednoho kola a začátek dalšího. Výborné pro
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porovnávání svých výkonů. Moje oblíbené Endomondo totiž jinak porovnává rychlost
po kilometrech a za kolečka jsem jinak musel odčítat z mapy.
Zóny – občas se hodí běhat rovnoměrně, ať už v ohledu rychlosti, srdečního tepu
nebo tempa. Tento režim v tomto automaticky pomáhá. Za mě pohodlné a funkční.
Závod – i běžec samotář může závodit. Optimální pro ty, kteří běhají pro pocit
progresu a zlepšování. Závodit lze jak proti svým předchozím výkonům, tak i proti
výkonům ostatních staženým pomocí aplikace TomTom MySports.

Hodinky TomTom stejné a pokaždé jiné. Stačí si dokoupit jinou variantu náhradního řemínku,
v nabídce je i dámské provedení SLIM.
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Jsou běžecké GPS hodinky dostatečně přesné?
Určitě se vám už stalo, že se při tréninku na přesně vyměřené trase nebo u silničního závodu
na deklarovanou vzdálenost neshodovala oficiální délka s číslem naměřeným na vašich GPS
hodinkách. V tomto článku bych chtěl prezentovat svoje zkušenosti a postřehy týkající se
tohoto problému.
Jak zpřesnit a urychlit načítání satelitů na začátku tréniku?
Prvním možným problémem zkreslujícím naměřenou vzdálenost je příliš rychlé načítání
satelitů. Některé GPS hodinky oznámí dokončení lokalizace pozice dříve, než tomu tak
skutečně je. Párkrát se už stalo, že jsem měl po načítání satelitů a okamžitém výběhu po
první minutě naběhaných 500 metrů. Z toho lze jasně usoudit, že hodinky ještě neměly mou
pozici přesně lokalizovanou a k jejímu zpřesnění docházelo až v době prvních minut běhu,
čímž byla zaběhnutá
vzdálenost zkreslena
směrem vzhůru.
Řešení:
1. Pokud chcete mít
přesná data, obětujte
raději o pár minut více
pro lokalizaci satelitů.
Za tu dobu si můžete
například utáhnout
tkaničky, popovídat si
s běžeckým kolegou, rozhýbat problémové svalové partie nebo se pokochat okolní krajinou.
2. Při lokalizaci satelitů nedoporučuji pohyb v prostoru ani prudké pohyby rukou.
3. Lokalizace se urychlí, když k ní dochází na otevřeném prostranství. Je vhodné se vyhnout
pozici blízko vysokého vertikálního objektu, což může být například panelák nebo strmý
kopec. Taková překážka brání zachycení signálu z některých satelitů.
4. Pokud chcete urychlit lokalizaci satelitů, nejčastěji z důvodu nepříznivého počasí, kdy
chcete výběh co nejvíce urychlit, může být nápomocné předlokalizování satelitů například na
balkóně nebo v okně vašeho bytu. Hodinky pak po přechodu do venkovního prostoru
snadněji a dříve zachytí vaši pozici, i když jste v mezičase vyšli z dosahu satelitů, například při
přepravě výtahem.
Výhodou hodinek TomTom je rychlá lokalizace satelitů v případě, že vybíháte pravidelně ze
stejného místa. Hodinky si toto místo zapamatují a při další lokalizaci satelitů ho použijí jako
přednastavený bod.
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Problémové situace při běhu
Běh je sport, který lze vykonávat skoro všude. Pro GPS hodinky však mohou být některá
místa problémová. Při tréninku ve venkovním prostředí se často dostáváme do situací, které
mají negativní vliv na kvalitu
GPS záznamu. Největším
problémem jsou přeběhy
přes úseky, kde hodinky
dočasně ztratí signál. Jedná
se hlavně o delší podchody
pod cestou, případně tunely.
Dobrým příkladem je trať
bratislavského nočního
běhu, která vede tunelem
pod hradním kopcem. V této
části tratě jsou funkce jako
tempo běhu a aktuální
vzdálenost dočasně nedostupné a i po vyběhnutí z tunelu může dojít například ke zkreslení
celkové uběhnuté vzdálenosti.
Problémem pro hodinky jsou i úzké uličky typické pro centra měst, kde některé satelity
nedokáží polohu běžce přesně zaměřit a tak při vyhodnocení záznamu často vidíme chyby.
Taková situace ovlivňuje i hodinkami naměřenou odběhnutou vzdálenost a často dochází
k jejímu nadhodnocení. Proto se vám může stát, že na trati s deklarovanou délkou 5 km
v historickém centru města naběháte podle hodinek 5,5 kilometru.
Z tohoto pohledu mě hodinky TomTom příjemně překvapily při posledním testování v centru
Ružomberka. Křivka byla v porovnání s předtím používanými hodinkami jen minimálně
nepřesná a po mírné úpravě jsem dokázal postupy bez problémů importovat do mapy pro
orientační běh.
Problematická místa
můžete najít i mimo
město. Jde hlavně
o chodníčky ve
strmém svahu, lesy
s hustým porostem
nebo vysokohorský
terén. Zde dochází
navíc i ke zkreslení
naměřené
nadmořské výšky. Při soustředění v roce 2009 v italských Dolomitech mi GPS hodinky
nejmenované značky v době strmého sběhu v horském terénu namísto poklesu nadmořské
výšky ukazovaly její nárůst. K tomuto zkreslení došlo pravděpodobně vlivem strmého svahu,
který bránil signálu z některých satelitů, případně jej zkresloval.
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Ke zkreslení vzdálenosti může dojít ale i na otevřeném plochém místě. Příkladem je běh na
atletickém oválu, kde podle mé zkušenosti GPS hodinky při každém 400 m dlouhém kole
naměří cca 410 - 420 metrů. To je způsobené kruhovým charakterem pohybu, který je pro
hodinky nejproblematičtější přesně změřit. Při pohybu na dráze je proto lepší věřit
vzdálenosti uváděné na trati než se spoléhat na GPS hodinky.

Pro ilustraci přikládám obrázek záznamu testovaného běhu na 5000 metrů na dráze. I když to
tak na obrázku nevypadá, běžel jsem všechny okruhy v jedné dráze. Hodinkám nejmenované
značky některá kola viditelně ušla. Kromě naběhané vzdálenosti 5000 m mi hodinky naměřily
170 m navíc, což je přibližně 13,6 metru na kolo.
S opačným problémem mám zkušenosti při běhání po klikatých chodníčcích ve strmém
svahu. V takovém případě hodinky neumí správně zaznamenat všechny malé zatáčky
chodníku a často skutečně naběhaná vzdálenost převyšuje vzdálenost zaznamenanou
hodinkami.
Rozdíly deklarované a naměřené vzdálenosti na silničních bězích
K nesouladu mezi naměřenou a deklarovanou vzdáleností tratě často dochází i při silničním
běhu v otevřeném terénu. Zde je však nesoulad způsobený nejčastěji lidským faktorem.
Tratě bývají obvykle měřené po ideální
stopě. Na košickém maratonu je tato
stopa vyznačena modrou čárou na
asfaltu. Na většině běhů nižší úrovně
však vyznačená nebývá. Běžci často
řežou zatáčky pod neoptimálním úhlem
nebo obíhají soupeře na startu nebo na
trati, čímž k ideální vzdálenosti pár
metrů přidají. Pokud je na trati 50
zatáček a závodník na každé z nich
nadběhne navíc 2-4 metry naběhá
o 100-200 metrů více, než je deklarovaná vzdálenost. Při své maratónské premiéře v roce
2011 v Košicích jsem podle GPS hodinek naběhal 42,44 km. Oproti deklarované vzdálenosti
42,195 km je to 245 metrů navíc. V přepočtu to dává kolem 6 metrů na kilometr navíc.
25
www.vzdy.cz

Běžecký seriál

Jsou tedy bežecké GPS hodinky dostatečně přesné?
Jak je z uvedených zkušeností vidět, ani GPS hodinky nejsou dokonalým přístrojem, na který
se lze v každé situaci spolehnout. Jejich přínos pro monitorování a zaznamenávání pohybu
běžce je však výrazný. Přesnost, kterou poskytují, je pro většinu běžců dostačující a spolu
s možností monitorovat aktuální tepovou frekvenci výrazně přispívají ke zkvalitnění
tréninku a k lepší
kontrole výkonu v
průběhu závodů.
Vrcholoví běžci, kteří
potřebují mít
odběhnutou
vzdálenost
vyměřenou na
centimetry, by měli
v době intervalových
tréninků důvěřovat
spíše vytyčeným
vzdálenostem, kdy
jsou atletické dráhy
nebo cesty změřené
pomocí měřícího pásma. Já osobně jsem se v době své běžecké kariéry nesetkal
s nepřesností GPS hodinek, která by negativně ovlivnila můj trénink nebo běžecký výkon
během závodu. Naopak, GPS hodinky mi přinesly výrazné zkvalitnění realizace a následné
analýzy tréninků a závodů.

Určení polohy pomocí systému GPS je velmi přesné i při použití jednoho kanálu a kódu C/A
(Coarse/Acquistions). Americká vláda, vzhledem ke strategickým zájmům a bezpečnosti
státu, rozhodla o zavedení zvláštního režimu provozu GPS – výběrový přístup (SA – Selective
Availability). Výběrový přístup spočívá v záměrném zhoršování přesnosti měření vzdálenosti
tím, že se měnila hodinová frekvence signálu a efemeridy ve vysílané navigační zprávě.
Výsledkem toho měřená pseudovzdálenost neodovídala vzdálenosti uživatele od družice a
neodpovídal ani posun jeho hodin vzhledem k systémovým hodinám. Tato náhodná funkce,
která zhoršovala přesnost měření, byla zavedena 25. 3. 1990 u všech družic bloku II. Po
protestech odborné veřejnosti však Americká vláda přehodnotila svoje rozhodnutí
o zavedení SA a dne 1. 5. 2000 byl zvláštní režim výběrového přístupu (Selective Availability)
zrušen! Dosažielná přesnost GPS přijímačů v určení polohy je teď 10 – 15 m.
Zdroj: wikipedia
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Recenze sporttesteru TomTom Cardio Multisport II.: Seriál
tipů, triků a doporučení od českého reprezentanta v atletice
Jana Tesaře
Šestistovky s hodinkami TomTom
V přípravném období je 600 m na ovále běžnou záležitostí. V tomto článku rozeberu
konkrétní trénink od nastavení hodinek, přes sledování výkonu při tréningu až k jeho
vyhodnocení pomocí webové aplikace TomTom. Popsaný návod je univerzální téměř pro
jakoukoliv pohybovou aktivitu. Vybrané šestistovky jsou jenom jednou z mnoha možných
ukázek.
Nastavení aktivity a tréninku
Podrobně popisuji nastavení ve svém předchozím článku. Pro tento trénink jsem použil
aktivitu Běh, která umožní i záznam GPS signálu, a typ tréninku jsem zvolil Kola, díky čemuž
je ve webové aplikaci možné snadno rozlišit záznam běhu od záznamu odpočinku.
V tuto chvíli musíte mít hodinky připevněny na ruce, aby fungoval snímač tepové frekvence.
Snímač v drtivé většině případů funguje bez problémů, a to i v extrémnějších podmínkách
jako je déšť (hodinky jsou vodotěsné), nebo přílišné teplo – tedy přítomnost potu. Výpadky,
nebo špatné měření jsou stejně (ne)časté jako v případě nepohodlného hrudního pásu, se
kterým jsem soustavně běhat
příliš nedokázal.
Vlastní trénink
Po odstartování měří hodinky
veškeré veličiny. Při doběhnutí
celého úseku zmáčkněte vrchní
dotykové tlačítko, normálně
používané pro osvícení displeje.
Tím změříte úsek, respektive
vložíte do záznamu značku, že teď
začíná pauza. Samotný běh a
pauza se ve struktuře záznamu
neliší. První úsek bude kolo 1,
první pauza kolo 2, druhý úsek kolo 3, atd.
Během pauzy (nebo aktivity, pokud to zvládnete), můžete prolistovat aktuální stav veličin.
V tuto chvíli je asi nejzajímavější tepová frekvence. Přelistujete-li doprava, zobrazí se vám
graf tepovky v posledních dvou minutách s aktuálním číselným údajem.
Graf se může hodit v případech, kdy vybíháte při poklesu tepové frekvence pod nějakou
hranici. Testovací tréning, který jsem provedl, byl s pevnými pauzami. Co se týče ovládání
hodinek, tak na tom nezáleží. Při startu dalšího úseku zmačkněte opět horní dotykové
tlačítko.
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Pro ukončení záznamu (po doběhání tréninku) slouží levé tlačítko. Nejdříve vás přesune na
„pauza obrazovku“. Pro ukončení nahrávání levé tlačítko přidržíte.
Po tréninku
Záznam máte nyní uložený v hodinkách, což můžete ověřit přejitím na předstartovní
obrazovku a zmáčknutím horního tlačítka. V nabídce máte doposud odběhané tréninky.
Pokud některý vyberete (pravým tlačítkem), zobrazí se Vám jakýsi sumář. Počet naběhaných
kilometrů, průměrné tempo, tepová frekvence, atd. Pro důmyslnější analýzu včetně grafů
veličin dobře poslouží TomTom aplikace MySports.
Pro nahrávání dat z hodinek do počítače slouží aplikace TomTom MySports. Její instalace a
fungování je zcela intuitivní. Po základním nastavení se data z hodinek vždy po připojení
nahrají do webové aplikace. Jediná věc, kterou tedy po absolvovaném tréninku musíte
udělat je připojit hodinky USB kabelem. Můžete také využít přenos na mobilní telefon
pomocí integrovaného bluetooth.
Webová aplikace TomTom
Po nahrání tréninku se otevře webový prohlížeč, musíte být přihlášení pod svým TomTom
účtem (který jste si zřejmě zřídili při nastavování hodinek). Můžete listovat svými
naběhanými tréninky. Já zde popíši uživatelské rozhraní na kýžených šestistovkách.
Nutno podotknout, že vývoj webové aplikace jde vcelku rychle kupředu - když jsem
s hodinkami začínal běhat, neexistovala možnost kouknout se na jednotlivá kola zvlášť
a důležité údaje nebyly takto hezky naservírované. Jen tak dál.
V horní části se zobrazí souhrn aktivity:

Obr. 1: Souhrn aktivity
Pro tento typ tréninku je souhrn celkem nic neříkající, jelikož se do celkových statistik
započítává jak pauza, tak běh samotný. Další aktivitou je přehled kol a zobrazení mapy:
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Obr. 2: Přehledné zobrazení naběhaných kol a záznamu na mapě.
Z mapy se dá vypozorovat můj domácí stadion v Houštce a z přehledu kol jistá pravidelnost
odrážející délku běhu a délku pauzy. Poslední pauza je dvojnásobná, také čísla jednotlivých
kol zcela neodpovídají skutečnosti, jelikož jsem se během pauzy párkrát umáčknul a vytvořil
tak nějaké kolo navíc. V tabulce dále vidíte průměrnou rychlost a tepovou frekvenci, v mém
případě se hodnota pohybuje okolo 170. Pokud vám nestačí tento přehled v tabulce a na
mapě, aplikace MySports vám níže nabídne změřené veličiny v přehledném grafu:

Obr. 3: Graf rychlosti a tepové frekvence s vyznačeným úsekem 4. šestistovky.
Můžete přepínat mezi rychlostí, tepovou frekvencí a změnou výšky (na aktuálním grafu není
vybráno). Podnastavení vám umožní zvolit si jednotky rychlosti, nebo vidět tepovku
v jednotlivých zónách. Vyznačení úseku povedete pohybem po předchozím tabulkovém
zobrazení. Pokud máte zájem o detail některého úseku, stačí na něj kliknout:
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Obr. 4: Detail mé 4. šestistovky.
Na detailu je znatelné tempo kolem 3 min/km, ke kterému se dostávám přibližně po
7 sekundách rozbíhání se. Tepovka si prvních 15 sekund vegetuje na „odpočinkové“ hodnotě,
pak to tělu dochází a zvyšuje frekvenci až po dosažení maxima, k čemuž dochází přibližně po
minutě. U ostatních šestistovek je to podobné, dá se zde vysledovat jistá závislost mezi
časem, kdy se dostanu do maxima a číslem úseku (tento čas se s únavou zmenšuje).
Každý trénink je jiný. Na tom, jak bude graf vypadat, se podílí spousta faktorů. Osobně jsem
zvědavý, jaké bude srovnání podzimních šestistovek z minulého roku a letošních jarních,
a jestli se vypozorované údaje odrazí na finální výkonnosti.
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Skryté tipy a triky k TomTom sportovním hodinkám
Námi prodávané hodinky už nabízíme nějaký rok a aktivně je používáme, ale častým
používáním se občas objeví funkce, které buď nejsou vůbec popsané v manuálu, nebo přibyly
díky aktualizacím. Aplikaci pro PC a MAX vylepšují přibližně každé dva týdny a firmware do
hodinek přibližně každé dva měsíce. Jednou z důležitých aktualizací bylo přidání podpory
českého jazyka jak do aplikace, tak i do hodinek! Pojďme teď k našim tipům.
Počítač nutně nepotřebujete
Používáte rádi k analýze aplikace
třetích stran? Ti, co už hodinky
mají, si určitě všimli, že vás
TomTom neomezuje při používání
jen jejich aplikace, ale umožňuje
export do aplikací jako
MapMyFitness, RunKeeper, strava,
Endomondo, Taiwan My Sports,
Nike+, Jawbone Up, Training Peaks
nebo přímý export do souborů KML
(proGoogle Earth), CSV, GPX, FIT
a TCX. Tento seznam výrobce
neustále rozšiřuje na základě
požadavků uživatelů z diskusního
fóra.
Co je ale vynikající, je to, že si při
prvním nastavování hodinek na PC
určíte, do jakých aplikací se mají
vaše data z hodinek exportovat.
Následně stačí hodinky
synchronizovat přes mobilní
aplikaci (iOS a Android) a exporty
proběhnou automaticky na služby,
které jste si nadefinovali na
počítači. V mobilní aplikaci se toto
totiž nastavit nedá. Ale pokud jste
si to definovali na počítači, stačí to. Všechno se totiž děje na straně serveru TomTom. Takto
si ihned po synchronizaci hodinek s telefonem můžete např.: otevřít aplikaci Endomondo
a okamžitě vidíte svoje aktivity z hodinek.
Česká mutace stránek TomTom MySports
Svá data můžete analyzovat i přímo v službě TomTomu, ale v podporovacích jazycích v menu
chybí čeština. Nevíme sice, z jakého důvodu, když se k ní lze dopracovat. Stačí, že v PC/MAC
aplikaci TomTom MySports Connect (kterou musíte mít nastavenou v češtině), kliknete na
ikonku grafu a automaticky se Vám otevřou stránky už v češtině. Předpokládáme, že výrobce
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co nevidět tento jazyk přidá i do menu na stránkách. Případně si uložte do oblíbených
položek adresu: http://mysports.tomtom.com/cs_cz/activity/index

GPS signál za pár sekund
TomTom hodinky se vyznačují extra rychlým zjištěním vaší polohy. To zabezpečuje
patentovaná technologie QuickGPSFix. Co je na této technologii skvělé, je, že vaše hodinky
mají informace o pohybu satelitů na 7 dní dopředu. Díky tomu mohou hodinky rychleji
vypočítat vaši polohu i s velmi
slabým signálem GPS. Aby toto
dobře fungovalo, je třeba alespoň
jednou za 7 dní synchronizovat
hodinky s mobilním zařízením nebo
počítačem. Pokud to neuděláte,
budete sice GPS signál stále chytat,
ale bude to trvat déle.
Věříme, že tyto vychytávky dělají ze
sportovních hodinek TomTom to
nejlepší a bezkonkureční v tomto
segmentu a jsou navíc za
přijatelnou cenu.
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Bez hudby ani na krok
Na redakčním stole se mi objevila pětice sluchátek Yurbuds, která jsou určená převážně pro
aktivně žijící část lidstva. Z toho důvodu byla navrhnuta a vyvíjena právě ve spolupráci se
sportovci. Když už jsem měl tu možnost vyzkoušet a porovnat celou tuto pětici, rozhodl jsem
se proměnit toto „zkoušení“
v jeden velký megatest.
Po rozbalení v pořadí už
několikátých Yurbuds mi
došlo, že i když se těchto pět
modelů na první pohled od
sebe liší, přece jen mají něco
společného. A není toho
málo. Proto začnu přímo tím,
co nechybí v žádném
z testovaných modelů.
Co mě okamžitě překvapilo,
byl fakt, že ať už je to
startovací model Inspire 200 nebo bezdrátový zástupce vyšší třídy Leap Wireless, vždy
v balení najdete pouzdro na pohodlnější přenos sluchátek a další pár silikonových nástavců.
Kromě toho je spojuje šikovné umístění magnetu na vnější straně sluchátek, díky kterému se
k tomu automaticky připnou a v pouzdře se potom zbytečně nezamotávají. Yurbuds si za
toto zaslouží opravdu velkou pochvalu.
Dalším konstrukčním řešením, které musím pochválit, je ukončením kabelu 3,5 mm jackem,
který je chráněný proti
zlomení. V neposlední
řadě jsou to samotné
silikonové nástavce,
které se po nasazení
do ucha automaticky
přizpůsobí jeho tvaru
a drží skutečně
fantasticky. Dokonce
i ti největší odpůrci
in-ear konstrukce
nenašli nic, co by
sluchátkům vytkli. Toto
jednoduché a efektivní
řešení řeší problém
vypadávání sluchátek z ucha dokonale, a to i při aktivnějším sportování.
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Co se upínání twistlockem týče, ten obecně chybí u řady Focus. Zde je k dispozici pouze
upínání za ucho, a právě toto upínání nemusí každému vyhovovat.
Co všechna sluchátka spojuje, je jejich dokonalé držení v uchu. Důkazem toho může být
jejich hojné používání
parkouristy, kteří je při akci
opravdu nešetří. O tom, co
všechno parkouristé se
sluchátky Yurbuds dokážou,
se můžete přesvědčit
v tomto videu.
Tolik k věcem, které mají
sluchátka společné.
A v čem se liší?
Yurbuds Inspire 200
Entry modelem Yurbuds je
Inspire 100 a Focus 100. Model Inspire 200 je odvozený model, který je obohacený
o funkcionality magnetického upínání. Všechny modely Inspire mají funkcionalitu twistlock
upínání do ucha. V případě startovacího modelu (Inspire/Focus 100 a 200) musím oželet
ovládání na kabelu a stejně tak i mikrofon. Ten totiž chybí. Telefonování se tak stává během
cvičení tabu. Co jsem při testování ocenil, bylo celkem rozumné propouštění okolního hluku
do sluchátka. Ten je v rozumné dávce potřebný, abyste při sportování nebyli „kompletně
hluší“.
Po zvukové stránce
hodnotím Yurbuds Inspire
200 na výbornou. Basy
jsou měkké a výraznější,
výborně doplňují jasné
středy, v nichž dominuje
zejména vokál. Příjemným
překvapením je i přednes
výšek, které jsou čisté
a nemají tendenci syčet
ani při vysokých
hlasitostech.
Yurbuds Inspire 300
Ve vyšším modelu už najdete zabudovaný ovladač s mikrofonem. Ten však nabízí jen tlačítka
na pozastavení přehrávání, respektive přijetí a ukončení hovoru. Opět mě potěšilo efektní
řešení magnetických konců sluchátek i vysoký komfort při nošení.
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Třístovky však na test přišly v provedení pro ženy, sportovkyně. Yurbuds totiž vyrábí variantu
pro muže i pro ženy, aby dosáhl co nejlepšího nastavení odpovídajícímu anatomii ucha.
To mělo za následek, že
v mém (větším) uchu už
sluchátka tak nedržela
a zvuk byl trochu
zkreslený. Po chvilce
„ladění“ však bylo cítit, že
si zvuk udržel vysokou
laťku kvality. Basy byly
příjemně měkké a dunivé,
přičemž zbytečně
nepřebíjely střední či vyšší
frekvence. Musím říct, že
šlo o příjemné, uchu
lahodící audio přednes,
s nímž vydržíte sportovat
klidně i hodiny.
Modely Inspire/Focus 300 už obsahují mikrofon na kabelu. Tuto řadu proto doporučujeme
uživatelům smartphonů (Android, Blackberry, Windowsphone).
Yurbuds Inspire 400
Model Inspire 400 mi sedl zatím asi nejvíc. Výborně drží v uších, nabízejí kompletní ovládání
na kabelu (ovládání hlasitosti i přehrávání) a vyhovovala mi i úroveň propouštění okolního
hluku.
Zvuk se mi zdál opět být
na výborné úrovni. Basy
byly úderné, měkké
a dunivé. Středy a výšky
už nezněly ampliónově,
ale zcela jasně a čistě.
Na Inspire 400 si užijete
rockové pecky stejně
jako těžkou elektroniku.
Řady 400 už díky
firmware plně podporují
ovládání
prostřednictvím
ovladače, zařízení s iOS.
Díky spolupráci s JBL potom modely od 300 a výš obsahují technologii legendárního JBL,
takže k výjimečné funkcionalitě přidávají navíc zvuk standardu, na který jsme zvyklí
u nejlepších výrobců v tomto odvětví.
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Yurbuds Focus 300
Focus 300 přinášejí kromě silikonového nástavce ještě další konstrukční řešení, jak je upevnit
na hlavu. V balení totiž najdete dva nástavce za ucho, díky kterým je z hlavy opravdu jen stěží
setřesete. Jinak Focus 300 téměř kopírují model Inspire 300. Na kabelu najdete zabudovaný
mikrofon a jednotlačítkový ovladač.
Po zvukové stránce nabízejí stejnou kvalitu jako
Inspire 400. Spolehnout se tak můžete na
hluboké a dunivé basy, přesné a ostré výšky
nebo relativně slušně podané středy se silnou
stránkou v přednesu vokálů.
Všechny modely Focus a Inspire jsou dostupné
v pěti barevných provedeních. Pro pánské
pokolení jsou dostupné v černé a červenočerné verzi a pro dámské pokolení jsou
sluchátka dostupná v provedení růžovo-bílém,
fialovo-bílém a modro-bílém.
Yurbuds Leap Wireless
Posledním pánem na holení byl bezdrátový
model Leap Wireless. U něj se díky integrované
baterii, která vydrží na jedno nabití až 6 hodin,
a technologii Bluetooh kompletně zbavujete
kabelů. Výrobce to vyřešil pouze krátkým
přepojovacím kabelem, který spojuje jedno
sluchátko s druhým a zároveň obsahuje i
zabudovaný ovladač se třemi tlačítky.
Nabíjení probíhá pomocí přibaleného microUSB
kabelu. Konektor najdete na pravém sluchátku
po odnětí gumové krytky. Yurbuds též
zapracoval i na vyhotovení kabelu – ten je
kvalitnější, hrubší a má látkový potah.
Po zvukové stránce jde o nejlépe vybavený
model. Basy jsou výrazné, úderné, dynamické.
Stejně dobře jsou na tom středy a výšky,
kterým bych jen těžko něco vytknul. V této
cenové relaci jde o opravdu silný model s výborným zvukem porovnatelným i s dražšími
sluchátky.
Nechte hudbu z kvalitních sluchátek, aby vás motivovala a inspirovala k lepším výkonům!
Tip na závěr: Podívejte se na infografiky, které vám napoví, proč si vybrat sluchátka Yurbuds,
jak by si měli vybírat muži a jak ženy!
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Závěr
Ve chvíli, kdy jste dočetli poslední kapitolu našeho nového e-booku, bychom vám chtěli
poděkovat za váš čas, který jste sportovním technologiím věnovali. Jsme rádi, že jste se
informovali o nejnovějších trendech a o tom, jak mohou sporttestery skvěle posloužit všem –
od sportovců začátečníků až po profesionály, jakým bezesporu je například Jan Tesař.
Pokud chcete mít přehled o tom, co se děje s vaším tělem během fyzické aktivity, a chcete
mít možnost svou aktivitu vyhodnocovat, není nic jednoduššího, než si sporttester pořídit.
Sportovní sluchátka vám zase mohou pomoci s vytrácející se motivací – s nimi je totiž každé
sportování příjemnější a zábavnější.
Vyberte si z naší nabídky kvalitních sportovních doplňků, mějte nad svým sportováním
dokonalou kontrolu, zpříjemněte si ho poslechem oblíbené hudby ze sluchátek, která vám
jen tak z uší nevypadnou a užívejte si každého svého pohybu dosyta. Stačí k tomu tak
málo!
Tým Vždy.cz
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