Recenze Garmin Forerunner 935 Tri bundle
Opět začnu mým klasickým „od doby uvedení Garmin FR935 na trh už uplynulo mnoho firmware
updatů“. A ano, mohlo by to být rychlejší, to recenzování. A tak to vezmeme hopem.

Pokud jste hobík, který chce vždy to nejlepší na trhu i přesto, že by pro jeho potřeby bohatě stačily
Garmin Forerunner 35, ale chcete si prostě udělat radost … pak už nemusíte číst dál. Jednoduše si
kupte to nejlepší, co je ve světě sportovních počítačů na trhu - Forerunner 935. Rozhodně
neprohloupíte a nepřečtením tohodle děsně dlouhého článku ušetříte čas pro cestu do obchodu.
… stále jste tu? Oukej, tak to asi chcete vědět proč jsou FR 935 podle mě nejlepší? Jak se s nimi
sportuje, co dokážou? Co je na nich jiného od konkurence? Polar V800 toho umí také dost pro většinu
hardcore hobíků, Suunto Spartan Ultra a další z rodiny Spartanů jsou také dost dobrou konkurencí.
Skoro bych řekl, že v mnoha ohledech jsou skoro stejně dobré jako FR 935 … ale jako všude, i zde
záleží na každém detailu. V předchozím souvětí je slůvko „skoro“ … detail, kterého si nevšimneme při
běžné mluvě stejně tak, jako si při vybalování a prvním nahození hodinek a prvních km na kole, v běhu,
v bazénu libujeme, jaká je to super mašina. Ale pozornému rejpalovi tam vrtá v hlavě to slovo „skoro“
… stejně tak jako tomu, kdo chce mít perfektní nástroj, přijdou na mysl ty „detaily“, které vyzdvihují FR
935 nad každou konkurenční nabídku, byť se zdá, že na papíře je vše vyrovnané.
Jste detailisté? Ne? Tak to vás lituju … protrpíte si se mnou detailní recenzi.
Recenze je psaná na hodinky s verzí firmware 8.00.

Balení
Nebudu vás tu trápit unboxing videem. Nějak ani nechápu proč ta videa vznikají? Budu natáčet do
recenze video toho, jak rozbaluji krabici?

kompletní balení Garmin Forerunner 935 tri bundle (USB kabel není na obrázku)
I když u verze Tri Bundle by se to možná hodilo, video vám to neřekne v kostce. Co takhle tabulka
s obsahem balení pro lepší přehlednost?
Obsah balení:

FR 935 (13.990 Kč k 28.2.2018)
Hodinky
USB kabel
Návod a dokumentace

FR 935 Tri Bundle (17.990 Kč k 28.2.2018)
Hodinky
USB kabel
Návod a dokumentace
Hrudní snímač tepové frekvence HRM TRI
Hrudní snímač tepové frekvence HRM Swim
Quick release kit pro rychlé přendání hodinek
z ruky na kolo a obráceně.
Držák na kolo kompatibilní s quick release
kitem
Náhradní černý silikonový pásek

Šroubováčky pro výměnu pásků (pásky nejsou
totiž s quick snap systémem)
Takto sepsané to nevypadá bůhví jak, ale věřte, že pokud se vám to z krabice rozsype na stůl, budete
dávat všechen obsah balení nějakou chvilku zpět.
Teď vážně. Má cenu si pořizovat „jen“ základní verzi FR 935? Ano, má. A to v případě, že máte již
příslušenství z předchozího modelu, ze kterého upgradujete. Bohužel quick release kit je unikátní a
tak zde kompatibilita není, ale ostatní věci jako držák na řídítka, HR pás anebo dokonce 22mm široký
náhradní pásek, to vše je dobře možné, že existuje ve vaší domácí sbírce.
Počítám, že jste sporťák tělem i duší a tak pominu úvahy o důležitosti příslušenství v Tri Bundle balení,
protože TOHLE, to opravdu smysl má.

Musím uznat, že hodinky místo cyklopočítače na řídítkách mají něco do sebe. Ano, nenahradí to plně
Edge, nicméně pro čistý trénink, sledování wattů, tepovky, rychlosti, na to je FR935 jako dělaný. Na
silniční kolo bych ale doporučil do balení spíše přidávat jeden z předsazených držáků, který umístí
hodinky více do zorného pole, protože s dodávaným držákem, který se přigumičkuje na představec,
případně na řídítka, musíte mírně sklonit hlavu, čímž trochu ochudíte koncentraci na to, co se děje
před vámi. Pokud tedy „bušíte“ na silničním kole rychlejší švih a jedete zároveň po předem nahrané
trase a necháte se navigovat, je docela podstatné, aby hodinky s navigací byly vidět skoro neustále.

A ne, nejsem triatlonista … nicméně v rámci testování a shodou okolností se zdravím jsem upravil styl
tréninků. Z vody už není chladná nutná záležitost, ale čím dál častěji se přistihnu s pocitem, že mě ta
voda i baví. Takže samozřejmě jsem otestoval docela rozumně i HRM Swim a HRM TRI pásy.
Design
Ačkoliv se to nezdá, design triatlonových FR935 je neskutečným pokrokem. Kdo zná předchozí
modely, určitě pochopí. Kdo ne, řekne si, co tu tak vyvádím, když ostatní Forerunnery byly vždy také
kulaté.

2 generace rozdíl a přesto mají něco společné (kromě výrobce Garmin) FR910XT i FR935 jsou
přelomovými modely

další na srovnání byly Suunto Spartan Sport Wrist HR - optický snímač tepu měří stejně

srovnání s podobnými hodinkami - takový "předvoj" nové generace to byl - vpravo Forerunner
735XT a vlevo Forerunner 935
FR935 jsou první multisportovní hodinky (z řady 3xx a později pak 9xx), které jsou kulaté. Jsou pro to
dva důvody - někomu se nemusel líbit formát předchozích FR920XT a hlavně - sdílená platforma od
Fenix 5, kde by bylo škoda a obtížnější cpát kulatý design zase zpět do hranaté krabičky.
Z Fenix 5 tedy Forerunnery zdědily tvar, počet ovládacích tlačítek, SKORO celý vnitřek, šířku pásku
(22mm - shodná s modelem Fenix 5).
Na rozdíl od Fenix 5 ale nemají FR935 nic kovového a celé tělo, včetně lunety je z plastu.

Rozměry hodinek jsou 47 x 47 x 13,9 mm. Hmotnost je 49 gramů a … opravdu na ruce nejsou skoro
cítit. Jasně, že víte, že tam jsou, ale … nepřekáží, jsou lehoučké, netočí se kolem ruky, oblečení přes
ně vždy dostanete a neopren nejspíš také.

Forerunner 935 se prodává ve dvou provedeních. Klasické a TRI bundle. Dají se rozeznat od sebe
velmi jednoduše. TRI bundle verze má zelený pásek, ale ten se dá vyměnit. Nicméně k pásku má
doladěn i zbytek těla hodinek - zelený kroužek na tlačítku start/stop a pak zelené těsnění pod lunetou.

Garminí widget východu a západu slunce
Klasická verze Forerunner 935 má pak proužek pod lunetou i kolem tlačítka start/stop šedý. Dalo by
se říct, že decentnější a lépe vnímaný pokud máte hodinky k dresscode … ale popravdě :-) ;-) … kdo
se zajímá o sport, určitě pozná co máte na ruce a „icebreaker“ je na světě. Obzvlášť pokud to je „ultrák“
nebo triatlonista a vám pod košilí prosvítá jedovatě zelený proužek tlačítka start. Prostě hodinky mají
ten správný efekt … a styl, který upřímně ne každý dokáže nosit celý den za jakékoliv okolnosti.

Zkrátka - dají se nosit i k obleku .. ale jsou … jsou to sportovní hodiny. Není to Fenix 5, není to Chronos
… tímto se tedy dostáváme k tomu, že FR935 jsou opravdu spíše pro sporťáky než pro někoho, kdo
by je chtěl nosit hlavně k obleku a pak si jít zajoggovat.

FR935 sdílí s platformou Fenix 5 poměrně dost … včetně napájecího konektoru … a to je bohužel
kámen úrazu. Po pár měsících používání se kabel v konektoru jen tak neudrží a tak po napojení
hodinek na kabel pro napájení, abyste kolem nich chodili po špičkách, aby kabel nevypadl. A byť
napájení během aktivity hodinky zvládnou, fyzicky to není proveditelné, protože se tam kabel zkrátka
udrží jen v klidu. Nesmí se s ním hýbat.
Malý update: při použití nového kabelu problém odstraněn. Je tedy zjevné, že se spíš jedná o problém
kabelu, než hodinek.
Jo, a kdybyste se zajímali, zda se konektor, kam se zasouvá USB kabel zanáší … tak ne, nezanáší
(toto tvrzení se nevztahuje na odlévání sádry, míchání malty rukama s hodinkama na zápěstí a
spartan race s velkým podílem rozmoklého jílu v pasážích „plazení“. Pak asi bude potřeba konektor
trochu propláchnout. :-)

Do sekce design zcela určitě musím zařadit i kvalitu provedení hodinek. Hodinky nosím prakticky
neustále (krom spaní, jelikož z měření kvality spánku jsem již dávno vyrostl :-) a musím říci, že na
hodinkách není žádný vryp, ani známka nárazu … a to jsem jim pár těch ťukanců již uštědřil.
Samozřejmě, že nemohu říct, že „soudruzi z NDR dali hlavy dohromady a vymysleli nerozbitné
plastové hodinky“ - vše je jen otázkou jakou silou do něčeho praštíte, ale pro naprostou většinu
případů použití a to i při každo/celo-denním nošení se o hodinky bát nemusíte.

na dně hodinek jsou vidět otvory vstupu pro barometr a teploměr
V neposlední řadě - mírná konstrukčně-designová změna proti Fenixům 5 zde přeci jen je. Fenix 5 celá řada - má zdířku pro vstup k barometru a teploměru z boku pouzdra hodinek mezi tlačítky start a
lap. Forerunner 935 to má ale jinak a zdířka k senzorům je na spodní straně hodinek - na dýnku u
spodní osičky od pásku. Těžko říct, zde to je dobře nebo špatně co se zanášení nečistotami týká, ale
mohu říct jednoznačně, že teplo ruky ovlivňuje hodnoty teploměru opravdu minimálně. Přeci jen, když
vám teploměr na ruce, která má v reálu venku kdy mrzne něco kolem 30-34C a hodinky ukazují 1C a
teplota venku je -4C, tak to je velmi slušné měření.

teplotu to měří relativně věrohodně. minulý konec léta byl trochu "vypečený"
Displej
FR 935 má barevný TFT chroma displej s rozlišením 240x240 bodů - stejným jako u Fenix 5. Displej
je perfektně čitelný na přímém slunci. Díky dobře čitelným fontům je ale dobře čitelný i za horších
světelných podmínek a to bez podsvícení, případně pak i při plavání v bazénu, kde lze přečíst údaje
na displeji i během záběru bez nutnosti zastavování se.

displej hraje barvami
mimochodem - víte, proč jsou ty zóny takhle obarvené? Protože pokud jste ve fialové, odpovídá to
barvě vaší hlavy na konci tréninku - z nedostatku kyslíku :-)

Displej je poměrně dost kontrastní - s podsvícením ještě lépe čitelný ...
... teď si již nevzpomínám, co to bylo za aktivitu, ale běh to zcela určitě nebyl :-) ... doufám
Displej je krytý minerálním sklem. Pro FR 935 není safírová varianta, takže není od věci si na displej
nalepit ochrannou vrstvu.
Funkce
K funkcím je toho možné říct mraky, ale většina je v manuálu.




Forerunner 935 jsou, jak je zmíněno na začátku článku, nejvyvedenějším multisportovním počítačem
současnosti. Proč to opakuji, kdo to zvolil, kdo to zhodnotil? Je to jednoduché:
Odmyslete si cenu
Zakryjte nápis Garmin



Dostanete „black box“ hodinky které:

a.
b.
c.
d.
e.

Jsou velmi lehké (49 g)
Na ženské ruce vypadá tak „akorát“ a na chlapské „pazouře“ se také neztratí
Mají největší výdrž při zapnuté aktivitě s GPS nastaveným na 1 sekundové čtení - 24 hodin
Mají barometr
Mají nepřeberné množství sportovních profilů od běhu, přes běžky, paddleboard, po skákání
s padákem, jachting, golf a mraky dalších profilů
f. Sportovní profily lze přidávat
g. Mají multisport - více různých sportů v jedné aktivitě s tím, že tréninkový efekt a zátěž se počítá
v celkovém efektu za všechny sporty v rámci této multisportovní aktivity.
h. Mají velmi vydařenou navigaci - ze všech značek na trhu má Garmin nejvíce vyvedenou navigaci včetně
mnoha údajů s predikcí dojití do cíle, případně „stínového závodníka“ … predikci dosažení cíle Suunto
uvedlo teprve nedávno do modelů Spartan
i. Tento black box sport tester umí komunikovat s ANT+ i BT sensory souběžně a čipset disponuje WiFi
připojením (které lze konečně nakonfigurovat přímo v hodinkách)
j. Mají velmi dobře použitelný optický senzor měření tepu
k. Jsou kompaktní a nepřekáží při oblékání a svlékání kompresního prádla (neopren jsem nezkoušel, ale
neměl by být žádný problém
l. Jsou univerzální jak pro triatlonové profesionály, tak pro ultraběžce a skyrunning disciplíny a další
m. Jsou plně konfigurovatelné - od vzhledu ciferníku, přes doplňky (widgety), přes možnost nových
datových polí a grafů až po své vlastní sportovní aplikace
n. Aktualizace firmware se děje automaticky na pozadí a to i přes připojení přes BT skrze mobilní telefon.
Pokud je telefon na WiFi, je k dispozici nový firmware a hodinky jsou ve spojení s Connect Mobile,
firmware je upgradován automaticky (lze samozřejmě vypnout, ale osobně jsem s tím neměl problém)
A teď mi řekněte - není to ideální sporttester? Sporttester, který se svými vlastnostmi a použitou
technologií řadí zcela jednoznačně na čelo dnešní řady sporttesterů bez rozdílu značky?
Zcela určitě by se daly hledat mouchy, které zde jsou … například klasické žabomyší války Suunto
vs. Garmin příznivců s trochou přicmrndávání Tom Tomáků o tom, že Garminy běhají přes silnici po
straně, kde jsem neběžel atd. Hm … opravdu? To jako, že tímto chmurem trpí jen Garmin a žádná
jiná značka, byť je přesnost GPS i v oficiální dokumentaci specifikována s určitou procentuální
chybou? A konkurence to implementuje bezchybně? Ne ne … není tomu tak. Pro příjem signálu a
jeho zpracování je zde neskutečný počet veličin - od výhledu na oblohu přes železné konstrukce kolem
kterých běžíme, pak je zde samozřejmě anténa, její zakrytí, napájení čipu, zpracování signálu
z antény, algoritmy výpočtu tempa, souřadnic, vektorů pohybu atd atd.
Ale nikdo si nestěžuje na tempo. Všichni si stěžují „jak je nakreslená čára“ … zajímavé, že při navigaci
je vše v pořádku, že hodinky ukáží vždy správnou vzdálenost, že ukazují správné tempo i tepovou
zónu našeho tréninku ve chvíli, kdy to je potřeba - přeci trénujeme, nekreslíme si obrázky na mapce
pomocí GPS (i když někdy také, že ano? :-).

48 koleček po 250metrech ... žádné úlety GPS
Přesnost GPS a přesnost měření tepu pomocí optiky bych určitě jako bič nepoužíval - a když, tak na
všechny značky … všechny trpí do určité míry shodnými problémy. To jsou prostě limity dnešní doby
a technologií. Nicméně i s těmito limity Garmin dokázal s FR 935 vytěžit maximum.
A není to jen o hardware, ale hlavně o software, který běží na těch hodinkách. A není to jen SW pro
sporty, ale také software, který obsluhuje onu „smartwatch“ stránku hodinek. Zde sice FR 935
nepřinesl nic nového, ale zdědil to nejlepší z minulosti a už jen ladí a vylepšuje. Práci se zprávami
například Suunto uvedlo teprve se Spartany.
Jediné dvě funkce, které FR935 opravdu nemají, jsou nové a uvedl je samotný Garmin v pozdějších
hodinkách (VivoActive3 a Forerunner 645 Music) jsou podpora bezdrátových plateb (Garmin Pay) a

přehrávání hudby do BT sluchátek přímo z hodinek. Ano, vlastně je zde třetí funkce, kterou Garmin
ale nikdy do Forerunner 935 a ani jiných triatlonových speciálů neplánoval a nejspíš ani neplánuje vestavěná podpora mapových podkladů.
Hodinky v reálném použití
Praktické odstavce bych nazval první hodnocení. Z praktického pohledu je třeba doporučit Garminu,
aby dodával hodinky rovnou s quick snap on pásky jako má Fenix 5 (tedy pokud Garmin nechtěl
snižovat hmotnost za každou cenu – tak kolem 5gramů to asi ušetří). Pořídil jsem k hodinkám 22mm
quick snap on pásky a musím říct, že o mnoho pohodlnější výměna. Co se nošení k dresscode týká,
upřímně osobně stále FR 935 omlouvám funkcionalitou, ale je pravda, že design není příliš dresscode
friendly a tak se to snažím nahnat aspoň koženým páskem a decentním vzhledem hodinek.

jedna z dalších výhod FR935 a některých pokročilejších garminů obecně - lze přidat chybějící
sportovní profil během několika sekund - například běžky ... anebo třeba golf, včetně mapek
golfových hřišť:

Jeden z mnoha detailů, které jsou nepodstatné, ale naučíte se je velmi rychle používat a které u
konkurence zcela jednoznačně chybí anebo nejsou tak jednoduše obsluhovatelné jako u Forerunner
935 je celá řada možných klávesových zkratek, ke kterým lze přiřadit velkou škálu funkcí. Nejedná se
jen o delší stisk tlačítka start nebo LAP, ale například i kombinace dalšího stisku šipky nahoru se
startem, lapem, šipky dolů apod. A pak je zde rychlé menu - podržením tlačítka pro světlo se dostanete
do rychlého menu.

odšroubovat ....

... a přehazovat jak je libo
Když se pak naučíte používat zkratky pro rychlé nahození odpočtu (prášky, případně budík anebo
například když jste v bazénu a hodinky mají začít vibrovat za 22minut, abyste stihli vyzvednout deti
z plavání), budete využívat poměrně dost z potenciálu hodinek. Nejedná se tedy jen o použití hlavních
funkcí pro sport, ale o ty maličkosti, detaily, které fungují a jsou po ruce vždy, když je potřebujete, tyhle
maličkosti, které vám s naprostou jistotou budou chybět při přechodu ke konkurenci. Ano, nemusíte
tyhle „blbosti“ potřebovat … to je pravda … i se Škodou Favorit se dá dnes velmi dobře jezdit po dálnici
D1 … ale pokud vás někdo sveze nadupaným „pašíkem“ s adaptivním tempomatem, už na to do smrti
nezapomenete - obzvlášť, když skočíte zpět do „fáčka“ a budete ve 120km/h vzpomínat na další
rychlostní stupně a odhlučněný interiér.




Velmi, VELMI mě potěšilo, že Garmin konečně přidal další možnosti konfigurace WiFi, takže již
nemusíte nastavovat WiFi přes Garmin Express, kde jste byli odkázáni jen na lokální síť, která je
dostupná ve chvíli, kdy jste připojili hodinky k PC. Dnes máte 2 možnosti:
V nastavení WiFi v hodinkách prostě oskenujete dostupné sítě a … připojíte se. Dokonce máte
možnost zadat v hodinkách i síťový klíč, ale je to trochu zdlouhavé
V nastavení hodinek v mobilní aplikaci Connect Mobile proskenujete lokální sítě, zadáte kód WiFi
přímo z mobilu a nastavení se odešle okamžitě do hodinek
Za toto jsem rád, funkci oceníte například při připojení k WiFi v hotelu. Tuhle funkci mají tedy všechny
WiFi hodinky na bázi Fenix 5, ale … po tomto jsem volal již při uvedeni Fenix 3. škoda si takovéto
vychytávky šetřit na další generace hodinek v době, kdy je snadné nastavení čehokoliv považováno
a požadováno jako standardní.
Připojení k WiFi obrazem krok po kroku:

Sportovní odstavce. Jak jsem zmínil. Na první pohled jsou sportovní profily stejné jako ty, které vám
nabízely staré Forerunnery i Fenixy, případně se neliší moc ani od profilů, které jsou v konkurenčních
Spartanech nebo V800 od Polaru … no ani na druhý pohled. Je zde vlastně vše, co potřebujete vidět
i vědět v průběhu aktivity. Nicméně … co když budete chtít vědět více? To je jednoduché nakonfigurujete si datová pole a obrazovky v průběhu aktivity, skryjete, co vás rozčiluje (např.moc
vysoká tepovka), zobrazíte, co vám děla dobře (tempo například). Tuto zdánlivě samozřejmou věc
bohužel ani jeden z konkurentů neumí. Jednu výtku bych měl i zde ale - v základu neumí Garminy
obecně více jak 4 údaje na obrazovce. Jsou ale aplikace i „datová pole“, která dokáží nastavit na
displeji buďto 8 údajů (rozumné maximum - víc bych nedával) najednou anebo dokonce dokážou
vysypat celý matrix hodnot z paměti Forerunnerů na jednu obrazovku displeje (což je dost těžkej
hardcore a to už trochu nechápu ani já - kdo toto opravdu používá a hlavně - opravdu využije?).

Za ty měsíce, co mám FR 935 tri bundle jsem myslím ozkoušel všechny funkce a každou část
příslušenství,
co
se
nachází
v tomto
multisportovním
balení.
Multisport
Když mluvím o multisportu, nemyslím tím nyní zrovna konkrétní profil. Je zde jedna odlišnost, kterou
se
liší
vešekeré
triatlonové
Forerunnery
od
Fenixů.
Fenixy, když se podrželo tlačítko dolů (vlevo dole), dostali jste se do obrazovky s hodinami a mohli
jste
procházet
widgety
tak,
jak
jste
zvyklí
ze
základní
obrazovky.
Pokud se o něco podobného pokusíte u FR 935 (vlastně i u předchozích), tak se dostanete do
volby změna
sportu.
A to je velká změna proti Fenixům. Tam jste totiž museli plánovat multisportovní aktivitu a nastavit si
ji jako profil. U Forerunnerů lze kdykoliv ve sportovní aktivitě přehodit na jinou - tzn., odběháte si
trénink a pak jdete na kolo vytočit nohy ... nebo do bazénu. A není nic jednoduššího, než shrnout to
do jedné aktivity - počítá se vám totiž celkový tréninkový efekt za celou multi-aktivitu a ne jen 2
samostatné
jednotky,
což
je
někdy
podstatné.
A nebojte se - v Garmin Connect je vidět souhrnně aktivita, ale ... má záložky například pro kolo, pak
pro běh a v každé záložce je pak analýza aktivity pro konkrétní sport tak, jak jste zvyklí.
Výdrž
FR 935 jsou relativně unikátní i co se baterie týká. Ačkoliv se tvrdí, že FR935 jsou identické s Fenix
5, není to až tak docela pravda. Jsou zde pozorování, která podporují myšlenku, že FR935 má menší
kapacitu baterie, než Fenix5, nicméně díky jinému řízení spotřeby procesoru hodinek ve standby
režimu i při sportu vydrží paradoxně déle.
Proti staršímu FR920XT umí novější FR935 nabíjet hodinky baterii z batterypacku i při spuštěné
aktivitě. Nicméně ten konektor tuto možnost docela zabíjí, takže musíte běhat rychleji. Anebo přehodit
GPS z režimu normal do režimu UltraTrac.

Režim
GPS
(opticky
zapnut)
UltraTrac

Výdrž (hod)
normal
20:11
HRM
54:22

Doba nabíjení (hod)
1:09
1:13

s nasazenou kolébkou pro quick release nejde napájet hodinky - musí se sundat (otázka 2 sekund)
Běh
V běhu mají hodinky v případě napojení na HRM TRI (případně HRM RUN nebo Garmin Running
Dynamics pod - pokud máte) k dispozici mraky údajů pro výpočet hodnot pro running dynamics 1. i 2.
generace a navíc Garmin před nedávnem konečně přidal i výpočet hodnot a jejich reprezentaci pro
měření běžeckého výkonu ve wattech (o wattech budu psát separátní článek, ale Garmin umožnil
v kombinaci s informací o počasí v lokalitě, kde jste zakomponovat do výpočtu wattů dokonce i
rychlost, sílu a směr větru podle lokálního stavu počasí což je proti konkurenci výhoda).

tak přesně pro tohle jsou FR935 dělané ...

HRM SWIM do hodinek ale data pro výpočet metrik dynamiky běhu nedodává. Je to opravdu pás
s pamětí pro měření tepu.

toto jsem si nemohl odpustit - dva různé výběhy za ty měsíce používání - poštěstí se ... :-)

toto jsem si nemohl odpustit - dva různé výběhy za ty měsíce používání - poštěstí se ... :-)
Dynamika běhu je soubor hodnot, které se vyplatí sledovat a vyplatí se znát své standardní rozpětí
hodnot … aspoň přibližně. Skoro nikomu bez znalosti tréninkových principů ty hodnoty nepomohou,
ale co může KAŽDÝ velmi dobře použít je znalost svých standardních hodnot a jejich srovnání
s posledním tréninkem. Už jen letmým pohledem lze totiž zjistit, zda „kulháte“ na jednu nohu více než
na druhou, zda více skáčete, máte delší dobu kontaktu nohy se zemí apod. Na základě odchylky
od vašich normálních hodnot lze odhadnout, že je s vámi něco špatně - velmi často lze takto poznat
i bez toho, že byste to cítili, že máte třeba bloklou pánev, záda, kotníky … jde o to, že se změní některá
čísla a budou evidentně jiná než za posledních 5 tréninků (pozn: nejsou normální/standardní hodnoty,
kterých byste se měli zuby nehty držet - nebojte se. Pokud máte moc malou kadenci nebo moc dlouhou
dobu nohy kontaktu se zemí neznamená to, že běháte nutně špatně - prostě máte určitý pohybový
stereotyp který odpovídá vaší současné kondici … časem se to bude měnit díky tréninku, ale změny
nečekejte hned).
Nebudu tedy psát o přesnosti vykreslené čáry na mapě v Garmin Connect, která je mimochodem
docela věrohodná, ale spíše o tom, jak hodinky zhodnocují trénink, který jste absolvovali.

Je samozřejmé, že hodinky slouží jako tracker … nicméně Forerunner 935 NENÍ tracker. FR 935 je
tréninková mašina, kterou její vlastník má využívat do mrtě a používat na to, aby se zlepšoval (pozn:
já je mám na recenzi - ne na trhání světových rekordů … kdybych deklasoval Homoláče nebo Fejfara,
asi byste byli ochuzeni o tyhle recenze ;-)).
Prostě - FR 935 je sporttesterem, podle kterého řídíte tréninky, naprogramujete si je do tréninkového
kalendáře anebo přímo pro konkrétní jednotku. Z hodinek lze nacvakat trénink v podobě intervalů a
jejich opakování, ale z mobilníhio Garmin Connect nebo Connect aplikace na webu lze doplnit tyto
intervalové tréninky i o cílové zóny tepu anebo tempa, ve kterých se mají určité úseky odběhat.
Hodinky pak pípají a vrní podle toho, zda máte zrychlit, ubrat anebo končí jednotlivý úsek
Po začátku tréninku vyhodnocuje 8-15 minut FR 935 vaši variabilitu srdečního tepu a zhodnotí stav
regenerace a výkonnosti vašeho organizmu v konkrétní okamžik. Tento odhad funguje velmi dobře.
Tedy odhad. Ono to pracuje s daty z Cooperova institutu, která sedí na drtivou většinu populace (a
opravdu jen cca 1-2% lidí, kteří tvrdí, že jsou výjimka opravdu výjimkou jsou) a tak když vám hodiny
řeknou, že kondice je v červených číslech a to dokonce -5 a ještě horší, v ten okamžik byste měli
přehodnotit plán intervalového tréninku na regenerační výklus. Kolem -1 to ještě jde zaběhnout
náročnější trénink, ale spíš čekejte, že výsledek nebude mít takový tréninkový efekt pro vaše tělo jako
kdybyste to zalomili domů, do postele a šli běhat ty zatracený intervaly až ráno.

po nemoci - pomalý návrat klidovky k "normálním" hodnotám
Po tréninku FR935 vypíše i jaký efekt měl ten den trénink pro vaše tělo - aerobní přínos, anaerobní a
jeho úroveň. Pokud máte správně nastaveny tepové zóny a hlavně maximální a klidovou tepovou
frekvenci, pak je zhodnocení tréninku velmi realistické. Zde bych upozornil, že pro FR935 se opravdu
vyplatí znát svou maximálku a klidovou tepovku změřenou přesně. Primárně tedy maximálku - na
zátěžovém testu. Pokud ji nastavíte špatně nebo ji necháte zapnutou na automatické zjištění, které je
standardně v továrním nastavení povoleno, pak budou všechny statistiky ohledně doby regenerace,

tréninkového efektu, hodnot VO2Max poměrně dost zkreslené. Zkrátka Forerunner 935 je nástroj, se
kterým je vhodné si při konfiguraci opravdu pohrát.
Jedna velká výtka k automatickým kolům a intervalovým tréninkům - pokud běžíte jednotku s intervaly,
které jsou delší než vzdálenost pro autolap (automatické kolo) v nastavení aktivity (v tomto případě
běh), pak vás v intervalovém tréninku může velmi dobře mást právě ten autolap. Je to poměrně rušivé,
když vám namísto 1,5km odpípne i autlap po 1km a tak se může stát, že ukončíte interval omylem o
500m dříve.

"rozhození z rytmu" autolapem u předprogramovaných intervalů může vypadat i takto - v poslední
čísti intervalu je to vidět na tempu. Výstřelky v první části grafu jsou výsledkem 2 věcí - většina lidí
má tendenci přepalovat tempem start a pak - hodinky z klidové fáze při startu chvilku kalkulují a tak
ty hodnoty tempa vyletí a pak se postupně vracejí. Je proto dobré posledních 5-10 sekund
odpočinku mezi intervaly již svižně jít
Konkrétní situace pro lepší pochopení:
V hodinkách máte standardně nastavený autolap (automatické kolo) po nějaké vzdálenosti. Poměrně
dost lidí používá autolap na 1km.
Pro intervalový trénink máte například nastaveno 10min rozklus, pak pauzu na rozcvičení, pak 10x
cvik z abecedy a pak trénink samotný, který se skládá z 6x1,5km úseku v ANP zóně s nějakým časem
na odpočinek mezi. No … tak začnete běhat, hodinky vesele pípají a vrní … jenže po rozklusu a
abecedě běžíte první interval a očekáváte, že hodinky zavrní po 1500metrech … A oni zavrní …
JENŽE zavrní AUTOLAP po 1km a pokud si nevšimnete hlášky na displeji, která oznamuje
automatické kolo, žijete v domění, že TEĎ je čas odpočinku po „odvrněných“ 1500m … ke kterým vám
stále chybí 500m.
Ouuuu … takhle ne, řekl bych. V průběhu intervalového tréninku by měl mít Garmin dle mého
AUTOLAP automaticky odstaven. Ano, můžu si to odebrat sám v nastavení … ale proč? Vždyť FR
935 je tak komplexní a VELMI povedený kousekm, který toho řeší mraky za vás sám, že tohle je

opravdu maličkost, detail, který by se dal jednoduše dotáhnout. Jo, jsem náročný detailista, ale toto je
opravdu titěrná blbost, která vám u vypiplaného sporttesteru může vadit (kdykoliv jindy byste toto
ignorovali, ale u 935? ne ne …).
Asi bych měl napsat, že hodinky jsou dost chytré na to, že stav běžecké výkonnosti reprezentovaný
hodnotami VO2Max a laktátového prahu není ovlivněn žádnou jinou aktivitou než tou, která je
vyloženě definována jako běžecká. A to je například běh, trailrunning anebo běh na pásu, případně
běh na oválu. Nicméně turistika, lezení nebo VHT jako profily tyto hodnoty neovlivňují.

Hrudní pás při běhu - dnešní verze HRM RUN a HRM TRI jsou defacto totožné a jediný rozdíl, že
bundlovaný HRM TRI pás má paměť pro plavání, kdy ve vodě není spojení mezi hodinami a pásem a
data se do hodin nasypou po vynoření z vody anebo nejpozději při ukládání aktivity. A proč HRM TRI,
když máte v balení plavecký SWIM pás? Jednoduché - plavecký SWIM pás je určen speciálně pro

plavání, ale pro běh je méně pohodlný díky tomu, že je pevnější (méně elastický) a širší. HRM TRI je
o dost pohodlnější, ale naopak není dělaný na bazénové drily a tak při otočkách může sjíždět
z hrudníku (nemá totiž silikonovou protiskluzovou vrstvu a je užší než HRM SWIM. Hm … a jak to, že
nesjíždí při závodech? Jasné, ne? Neoprén anebo tri-top singlet neasi? Pás se obléká pod top anebo
neopren, ale je použitelný po celou dobu triatlonu - plavání, kolo, běh - bez nutnosti jeho výměny,
kterou si profíci ani zdatní age group závodníci nemohou dovolit.
Zkušenost triatlonisty - kolegy z praxe:
mám zkušenost s TRI i SWIM pásy v bazéně i v „open water“. Podle mé zkušenosti TRI z těla v přírodě
nesklouzne ani bez neoprenu, problém jsou kotoulové obrátky a především odrazy od stěny bazénu.
Při akceleraci letí klasické pásy – i TRI – dolů. Utažený SWIM vydrží.
No tak tyhle pásy (oba) … ty jsou naprosto „v pohodě“ a „oukej“ … neškrtí, netáhnou (pokud
nestáhnete na max), drží na místě a mohu jen doporučit. HRM SWIM je ve vodě skoro dokonalý. Po
delší době se ale mírně povolí a je možné, že po 40minutách v bazénu se po odrazech na otočkách
začne posouvat. Je potřeba zastavit a opět jej dotáhnout …. Prostě opakované rozpínání ho trochu
povolí … Dá se tomu zamezit větším stažením anebo ke konci tréninku prostě na pár sekund zastavit
a rychle dotáhnout a pokračovat.
Jo a proč doporučuju pásy, když pořád plácám, že optika je použitelná? Jo, je použitelná … pro 90%
kupujících sporttestery … ale ten zbytek, ten už hrudní pás potřebuje, protože tréninky potřebují řídit
mnohem precizněji. Drtivá většina hobíků totiž není moc zvyklá běhat podle tepu anebo neví, jak se
trénuje podle tepu. Mohou tak vesele začít s optikou, se kterou se mohou zlepšit i o desítky procent v
rozmezí měsíců. Ale ten zbytek, který je již na vyšší úrovni trénovanosti a potřebuje “ladit” na profi
úrovni, ten se prostě bez hrudního pásu a jeho přesnosti neobejde.

widget se sumářem běžeckých aktivit za poslední týden

jedna umělecká ze "skalky" - zdravíme ŠUTRáky

a jedna nostalgická (dnes již historická) ... :-)))
Praktická poznámka - sice s FR 935 se dodává quick release kit, ale osobně jsem jej nevyužil a
počítám, že jej nebude využívat většina kupujících tohoto sporttesteru. Jako je to sper věc - mít
možnost rychle přecvaknout hodiny z ruky na řídítka, nicméně … na ruce „ta konstrukce“ vypadá dost
divoce a tak ji využijete opravdu jen při závodech. Pro běžné nošení určitě využijete víc přibalené
řemeny anebo dokoupené pásky s quick snap mechanizmem.
Ou … to byl jen běh … ještě že nemám půjčený ty Vector 3 … :D
Kolo

Jak jsem vtipně zmínil - nemám Vectory ani jiný wattmetr a tak vás ochudím o brutální výpravný text
jako u běhu. Nicméně umím udržet rovnováhu i na kole, a to bez přídavných koleček, tak i zde bude
něco ke čtení.

trochu bahnitých kapiček na začátek nočního putování
Takže - na kolo doporučuji brát HR pás. Aspoň na tréninky - ne na vyjížďku s dětma nebo kumpánama
do hospody … no ani na noční magoření kdy vám kolega v práci v lednu (zima, tma, bahno) řekne
jestli byste nechtěli na „večerní švih“. :-)

tady jsem byl už trochu oklepaný, nicméně zbytky bahna z orání polem obličejem tam jsou
Proč tepák? Protože s HRM TRI bundlem FR 935 prostě v tom držáku na představci vypadají fakt
dobře. A hlavně na představci máte skoro vždy potřebná data na očích. To skoro je zde psáno
záměrně. Snad si pamatujete sekci o balení - to je ta, co jste ji četli o X stránek a hodin dříve. Zkrátka
na silničku by bylo vhodnější pořídit předsazený držák namísto standardně dodávaného, který se
připevňuje na „tyč“. A na držáku na kole samozřejmě nefunguje optický senzor měření tepu. Teda on
funguje, ale není tam moc co měřit.
Proč ale mluvím o silničce? To je jednoduchý - na bajku je totiž jedno, kde je sporttester … ruce i
řídítka jsou od bahna … a když náhodou nejsou, máte bahno nebo prach v očích :-)
Forerunner 935 dokáží dobře nahradit cyklopočítač. Pominu-li to, že jsou 1000x lepší než ten
srandovní Edge 25, kterej je mimochodem totálně boží, tak si troufám říct, že se FR935 funkčně blíží
k EDGE 5xx… Podle mě takovej triatlonista nebo cyklista nemusí potřebovat nic víc, než nabízí FR
935.
V kombinaci s quick release kitem pro FR935 je držák na kolo velmi dobrá věcička. Ono je to dobré i
bez quick release kitu, nicméně bez něj nedokážete ty hodiny do držáku uchytit a tak budete muset
namísto toho použít klasický gumový „špalek“ na řídítka anebo prostě hodiny omotáte kolem
srolovaných ponožek.

Takže. Máme hodiny na představci. Doufám, že si to představujete :-) … jó, čeština je pěkná (z
klávesnice pražskýho pepíka to zní fakt super, že jo? :-))
FR935 pracují s klasickými čidly kadence i rychlosti všech možných výrobců - stačí jen aby pracovaly
s protokoly ANT+ nebo BT Smart. Wattmetr je podporován také, ale … nemám jej. Kromě senzorů
hodiny komunikují a pracují i s předními světly Garmin Varia, zadním světlem Varia a radarem Varia
radar. Krom toho veškeré údaje, které jsou podstatné dokáží posílat do headsup displeje Garmin Varia
Vision. Tohle příslušenství sice zdraží TRI Bundle kit na dalších dvojnásobek, nicméně pro profi
závoďáky se to možná i vyplatí. Za poslední rok, dva zemřelo při tréninku na silnicích kvůli
nepozornosti řidičů dost cyklistických legend. Když jsme u toho poměru k ceně života, cokoliv co může
zachránit život se podle mě počítá. Je ale otázkou, zde to využijete. Hovoříme zde opravdu o lidech,
co tráví desítky hodin týdně tréninkem - ne o sportovcích, co proháněj inlajnisty na cyklostezce.

koukám na ty údaje ... to musela být HODNĚ regenerační vyjížďka
Na rozdíl od aktivity běh ale nedokáže FR935 bez wattmetru v pedálech dodávat tak dokonalé
statistiky. S čidly kadence a rychlosti dostáváme zajímavé tréninkové hodnoty, které se dají v tréninku
velmi dobře využít v kombinaci s tepovou frekvencí, nicméně stále chybí ty Vectory. A to nejen kvůli
wattům, ale hlavně kvůli dalším metrikám, které jsem vyčetl z této stránky, kde Garmin uveřejnil co
vše lze z údajů vyčíst. A že toho je dost a statistiky jsou to skoro zajímavější než statistiky z údajů
běžecké dynamiky. Jo, abych nezapomněl, kdybych měl ten wattmetr, tak by 935 samostatně
spočítaly i cyklistické VO2Max.
Plavání
Neměl jsem žádnou příležitost (a případně spíš vůli vlézt do studené vody venku), abych otestoval
open water swim profil - s GPS.

s HRM - SWIM je radost plavat
Zato jsem testoval asi slušně plavání v bazénu. Naplaval jsem na mé poměry za ty měsíce docela
dost km. Dost se mi líbilo, že jsem stíhal číst údaje z displeje hodinek v průběhu plavání, takže jsem
nemusel zastavovat … pokud mě nedonutil provoz na dráze. Pro sledování plaveckých údajů během
plavání - teď tedy nemyslím během plavání stylem „paní radová“ - pomůže mít nastavený trvale
podsvícený displej a případně displej s 1-2 podstatnými údaji. Bude se vám to hodit, až se vám zamlží
brýle nebo až vás dožene stařecká dalekozrakost.
Na rozdíl od běhu nebo kola slouží při plavání tlačítko LAP jako oddělovač mezi plaváním a
odpočinkem. Vizuálně lze okamžitě poznat, zda máte spuštěné plavání nebo odLAPnutý odpočinek –
obrayovka je nastavena na světlé pozadí pokud plavete a tmavé pozadí pokud odpočíváte. Jestli máte
v plánu plavat intervaly 10x 100m s přestávkou 15 vteřin, tmavá obrazovka vám pomůže odpočítat
přestávku a pokud si po startu intervalu nejste jistí, zda jste spustili stopky, stačí se podívat na displej
a zjistit zda je světlý nebo tmavý. Je světlý? OK – nezapomněli jste pustit stopky. (tohle umí už i starší
hodinky – poprvé to ukázaly Swimy – ale je to naprosto geniální).
Bavilo mě dost sledovat jak se v případě únavy zvyšuje hodnota SWOLF, anebo ve světlejších
chvilkách naopak snižuje (jako u golfového handicapu menší=lepší).
Třebaže nejste super plavec abyste „drtil(a) drily“ ala ruce, nohy a další cvičení, je dobré mít SWIM
tepák nasazen, protože hodinky započítávají i plavecké tréninky do celkové tréninkové zátěže, která
je vidět ze základní obrazovky ve widgetu „Stav tréninku“. Pokud použijete hodinky při plavání bez

hrudního pásu hodinky vypnout standardně optické měření tepu pro plaveckou aktivitu a spálené
kalorie pak jen odhadují podle tělesných parametrů zadaných v nastavení, nicméně tréninková zátěž
je ovlivněna plaveckou aktivitou bez údajů o tepu minimálně. Trochu se to tedy pohne, ale opravdu o
velmi málo - o poznání méně, než u aktivitě v bazénu, kde jsou k dispozici data o tepu.
Jediné objektivní zhodnocení - počítač
Ležíte před trenérem na zemi v kalužích vypocené krve anebo se před ním snažíte zakopat do země
protože pro trenéra není vaše snaha „nikdy dost dobrá a mohli byste to zvládnout lépe“? Objednáváte
z Alzy již 3.váhu, jelikož ta předchozí ukazuje každých pár dní o kilo navíc? Jste dost znalí na to,
abyste zvládli objektivně zhodnotit to, jak efektivní je váš trénink?

jedna z možností, jak se má ubírat dobře řízený systematický trénink

je potřeba, aby byl trénink vyvážený a nešli jste do únavy

dost lidí laboruje nad předpovědí výsledků. Ono to funguje - nejedná se totiž o to, jak zaběhnete
maraton dneska, ale o to, jaká je kapacita vašeho organizmu a jak můžete dát konkrétní
závod pokud na něj budete patřičně trénovat
No, Garmin FR935, pokud je správně nastaven, dokáže být velmi dobrým zástupcem osobního
trenéra, který má ale VŽDY perfektně nezávislý pohled na vaše úsilí. Ale popořadě.










Fakta:
Garmin koupil licenci na referenční data a vyhodnocování výsledků přímo v hodinkách od Cooperova
institutu
Každá aktivita s měřením tepu (je jedno zda zápěstí nebo hrudní pás) má svou charakteristiku, ale po
většině aktivit je vhodný odpočinek k regeneraci)
Stres v práci, životě, z času že něco nestíhám apod., má velký vliv na váš organizmus, na tep, na
uvolněné svaly (nebo ztuhlé)
Každý stresující vstup tělo více či méně vysiluje
Každý z těchto stresů ovlivňuje svaly, mozek, ale i srdce a to se promítá do srdeční činnosti
Hodinky sledují každodenní stress score, které je vidět v mobilní aplikaci anebo i na webu
Po těžších závodech, trénincích, s přicházející nemocí se toto skóre zvyšuje a lze objektivně posoudit
schopnost těla absolvovat náročný výkon
Aktivita sama o sobě obvykle dá doporučení k regeneraci nicméně to dnes již nestačí - je třeba
sledovat celkově tréninkový systém a to, zda a jak vás vůbec rozvíjí
Garmin dává celkový pohled na tréninkový „load“ za posledních 7 dní a zda jsou pro vás tréninkové
jednotky rozvíjející, udržovací anebo „se prostě jen hýbete“ bez výrazného efektu

takto vypadá pravidelný sportovec ... mírné zlepšování ...

takhle už vypadá slušnější tréninkévý zápřah s dobrým tréninkovým efektem

a tady už jdeme trochu přes čáru a trénink není tak efektivní (=dřeme se zbytečně moc bez efektu)
Celkový pohled na vaše tréninkové skóre za poslední dny je velmi dobrým ukazatelem zda směřujete
k přetrénování anebo naopak jste na sebe moc mírní.

Trainingpeaks
Mnoho sportovců používá mimo nativní aplikace výrobců (Connect, Movescount, Flow) i další
(propojené) systémy. Když přeskočím ty sociálně síťové záležitosti a půjdu hned k Trainingpeaks, tak
… Garmin uvolnil do hodinek nativní aplikaci, která umožňuje (po předešlé konfiguraci a propojení
účtu Garmin Connect s Trainingpeaks) stáhnout z menu hodinek plán tréninkové jednotky, kterou
máte běžet, jet, plavat. Trainingpeaks je jeden z „serioznějších“ systémů, které se zabývají analýzou
sportovních výkonů a mají celkem rozmně použitelné tréninkové plány. Po jejich zvolení nemusíte
přepisovat nic do hodinek ani workout plánovače v Garmin Connect, vygeneruje se totiž plán na míru
šitý pro vás s možností přímého downloadu do hodinek.

Navigace
Málem jsem zapomněl. Navigační funkce jsou součástí triatlonových Forerunnerů již pěkných pár let.
Nicméně FR935 mají naprosto stejné navigační schopnosti jako má Fenix 5 - čili pro většinu závodů
naprosto dokonalou. Pro jízdu na kole bych doporučil hodit hodinky na předsunutý držák jak jsem psal
již dříve - aby zůstaly hodinky s mapou v zorném poli a nemuseli se při vyšší rychlosti dívat místo před
sebe na představec.

navigace v akci

z vlastního pohledu je na displej vidět mnohem lépe. Nicméně na držáku na představci je třeba
sklonit hlavu o trochu více.
Navigace se odehrává opět klasicky „podle čáry“ - čili zde není mapa. Tedy pokud nepoužijete aplikaci
dWMaps, která ale bohužel vyžaduje komunikaci s mobilem pro stahování mapových dat.
Další možností je navigace dle profilu trati (pokud váš GPX soubor taková data má samozřejmě). Data
o výškovém profilu lze dohrát v aplikaci BaseCamp pokud máte mapové podklady anebo vezmete
GPX soubor, kde je plánovaná trasa bez výškových dat a „proženete“ jej například tímto online
konvertorem. Po té pak GPX s výškovými daty můžete naimportovat přímo do aplikace Garmin
Connect, kde lze okamžitě trasu poslat do hodinek. Anebo, pokud nahlásí Connect, že soubor není
podporován, jej nahrát do Basecamp, který jej trochu „učeše“ a pak i s výškovými daty nahraje do
hodinek během sekundy.

Supr trupr fíčurka, která byla uvedena přímo v hodinkách Garmin Fenix 5X je plánování trasy v oblasti,
kde to neznáte. Lze naplánovat trasu pro běh, kolo anebo jinou aktivitu. Tak tato funkce je teď
k dispozici pro všechny hodinky, které mají navigační funkci. Jen ten plánovač není v hodinkách, ale
v aplikaci Connect Mobile  Trasy  Nová trasa  výběr aktivity  výběr vzdálenosti a
směru  výběr
startovního
bodu  trasa
se
vygeneruje  uložíte
ji  odešlete
do
hodinek  mažete/jedete/couráte se po okolí. Jak prosté a hlavně jednoduché a rychlé.
Případně zde je návod, jak nahrávat trasy z BaseCamp do hodinek anebo plánovat trasy na mapy.cz
a pak přes BaseCamp nahrát do hodinek.
Pokud máte trochu povědomí o místních trasách nebo bodech, které chcete vidět, existuje aplikace
do mobilu jako pro iPhone tak Android, která se jmenuje Easy Route. Kouzlo této aplikace je, že si
zde naklikáte mapu podle sebe přímo v mobilu, pak se uloží do seznamu tras a rovnou ji lze z tohoto
programu odeslat do Connect Mobile, kde se naimportuje a odsud ji odešlete do hodinek - bez použití
počítače … slušná práce … ikdyž to už teda není Garminí appka, ale uvést to musím, ne? :-)
Horští běžci
No na vás samo nezapomínám … jde jen o to, že veškeré tréninkové funkce jsem již popsal. Jediné,
co jsem nezmiňoval je práce s barometrem, kumulovaným výstupem nebo sestupem a výškovým
profilem trati. To vše zde funguje na jedničku a není moc co dodat kromě jedné maličkosti. Je možné,
že někteří z vás budou chtít mít na hodinkách při stoupání trochu jiná data … i to se dá udělat a dá se

to zapnout automaticky - tzv.funkcí „detekce lezení“. To, když zapnete, při detekci určité rychlosti
stoupání (tuto rychlost si můžete navíc definovat sami v nastavení konkrétní aktivity), tak se přehodí
automaticky displeje a začnou se vám zobrazovat hodnoty, které potřebujete vidět speciálně pro
stoupání. Sice nevím, které to jsou, jelikož obvykle sleduji stejné hodnoty, ale funguje to a můžete si
pro „lezení“ nadefinovat spoustu dalších obrazovek.

opakování, matka moudrosti

navigace dle profilu trati (více zde)

toto by mělo být vidět ideálně po každém tréninku ... teoreticky :-)
Jinak hodinky sice zdaleka nevypadají bytelně a robustně jak bychom asi chtěli, aby horský mašiny
vypadaly … ale na druhou stranu - neobtěžují vahou, nepřekáží, dají se ovládat v rukavicích, nemají
dotykový displej, ale poctivá tlačítka, vejdou se pod rukáv lehké bundy s gumovou manžetou a umí
vše, co člověk potřebuje.
Shrnutí
I přesto, že jsem popsal pár „detailů“, které jsem vyzdvihoval u FR935 jako neodpustitelné a říkal jsem,
že na detailu záleží, jsou toto věci, které Garmin může odstranit úpravou firmware … a počítám, že se
toho i dočkáme.
Nicméně už dnes jsou to hodiny, „který fakt stojej za to“ a nehledě na to, jak máte velkou tlapu, na
který se houpaj Fenix 5X s titanovým tahem, tohle jsou OPRAVDU hodiny pro „železňáka“, kterej to
myslí vážně a jde si za svým cílem.
Vlastně … pokud toto čtou „ti hobíci, co chtěj mít to nejlepší“ a nemusí číst to, co je mezi druhým
odstavcem a tímto odstavcem, tak … kupte si Fenix 5 … budete více „in“ a sice nebudete mít nejlepší
sportovní mašinu na trhu, ale budete mít nejlepší all-round hodinky. Forerunner 935 je opravdu pro
někoho, kdo jede tréninky, klidně i 2-3 fáze, komu je jedno, že jsou to lehké plasťáky a spíš je to vítaná
vlastnost, než to, jak to vypadá u obleku.
A pro to vše, co jsem napsal v předchozím odstavci, pro to je dělána i cena. FR 935 jsou dost drahé.
Ale ta cena za to stojí. Ten, kdo je koupí dostane za své peníze to, co potřebuje, co očekává. A hlavně
- nemusíte se bát investice. Forerunnery 9xx mají obecně 2-3 roky mezidobí pro uvedení nových
modelů. Spíše k těm 3 rokům. FR 935 není na trhu ještě rok, takže jsou to stále moderní hodinky (co
se týká morální životnosti).

sbírka - Fenix 5s, Approach S60, FR 935 - všechno stejná platforma
Tímto bych tedy smazal veškeré pochybnosti. Recenzí jsem doufám smazal drtivou většinu otázek,
které máte (ikdyž věřím, že se nějaké další najdou … a možná i hodně). A doufám, že jsem vám
nechal jen jednu, poslední otázku - jakou verzi těch 935 si mám teda koupit?

