Sláva! Scarpa má Neutron G
Znáte to, když vás chce život varovat, popřípadě vám něco říct? Tak já byl varován, že do finského
Rovaniemi na 150 km ultramaraton pod názvem Rovaniemi 150 Artic Winter Races musím přezout na
zimu.
Když jsem si po 24 hodinovce na Lysé posteskl Romanovi, jak moje Protony na zledovatělém sněhu
podkluzovaly, připadlo mně, jako by čekal na něco takového a potutelně se usmál. Odešel do skladu
a přinesl mi ukázat modely, které půjdou do prodeje koncem roku 2016. ,,Běhačky“, které jsou
určeny právě do takových podmínek, jako jsou zimní závody anebo do plískanic. Koukal jsem na
Neutrony G, protože jsem podobné zpracování obdivoval u Adidasu, který jako sponzor na Lysé
vystavoval. Již v dřívější době jsme se s Romanem bavili o tom, že SCARPA začíná ,,šlapat“ do
běžeckých modelů obuvi.
Začal jsem s botami Enduro, přešel na vylepšený model Proton a Proton GTX a nyní mám v rukách
model Neutron G. Bota nápadného designu, tvořená ze dvou částí. Vnitřní teniska, přes kterou je
přetažena vrchní prodloužená vrstva, tvořená membránou Out Dry. Výrobce se dušuje, že se
vyznačuje, v porovnání s Gore-texem, lepšími parametry prodyšnosti a voděodolnosti. Zipy YKK asi
představovat nemusím. Připadá mi, že pokud někdo tvoří něco kvalitního a součástí jeho výrobku
mají být zipy, spolehne se na tuto značku. Dobrým řešením se mi jeví i rychlo zavazovací systém
vnitřní boty. Po obutí bota padla jako ulitá. Vzorek je velikost 42 a já mám přesně tuto velikost. Je mi
jasné, že bych měl mít o něco větší číslo, jak z důvodu lepší izolace, tak pro případ otoku nohou, které
bohužel při ultramaratonech často vznikají, ale jdu do nich, protože větší stejně nejsou. Na boty jsem
si musel počkat do 5.2.2016. Tento den se uzavírala výstava Outdoor Menu v Kroměříži, odkud jsem
si je hrdě odvezl, abych je mohl testovat v nepříznivých podmínkách naší země, a posléze v oblasti
polárního kruhu.
Leden i první polovina února byla taková spíš aprílová, něž zimní. Vyčkával jsem na sníh i mrazy, ale
abych zažil mráz, musel jsem vyrazit již kolem 4 hodiny ranní a v 7 už bylo regulérní teplo. Když jsem
chtěl zažít sníh, běhal jsem po sjezdovce v umělém sněhu. No uznejte, ideální zimní test. Jediné, co
jsem věděl 100%, bylo, že boty vodu dovnitř nepustily a membrána dobře dýchala. Finské Rovaniemi
bude test, jak se patří „vostrej“.

