
Przeznaczenie: turystyka górska
Pora roku: wiosna / lato / jesień
Producent: AKU
Model: Zenith II GTX
Typ: męskie buty trekingowe
Membrana: TAK / GORE-TEX® Performance Comfort
Wodoodporność: TAK / oliwiona skóra nubukowa /
membrana / GORE-TEX® Performance Comfort
Oddychalność: TAK / membrana / naturalna skóra
Podeszwa zewnętrzna: Vibram® Plume Hiking EVA
Śródpodeszwa: IMS2 AGILE / dwuwarstwowa o
zróżnicowanej sprężystości wkładka z pianki EVA i
tworzywa poliuretanowego (PU)
Wkładka wewnętrzna: Custom FIT IMS 162
Twardość: średnia / 4 – 6mm nylon + Die CutEva
Waga: 

• podawana przez producenta dla rozmiaru 42 –
1320g para / 660g but

• zważona dla numeru 43 (EU 9) 1520g para / 760g but
Wysokość: powyżej kostki – 3/4
System szybkiego sznurowania: TAK
Materiały: 

• cholewka:
◦ naturalna oliwiona skóra nubukowa o grubości 1,8mm 
◦ wyściółka z miękkiej skóry naturalnej i pianki rantu cholewki
◦ otok i wstawka na pięcie z tworzywa syntetycznego

• wnętrze cholewki:
◦ tkanina syntetyczna wyposażona
◦ membrana GORE-TEX® Performance Comfort
◦ wyściółka z miękkiej skóry naturalnej i pianki rantu cholewki

• podeszwa tworzywa sztuczne o zróżnicowanej gęstości i sprężystości
Wszyty język: TAK / na całej długości
Zastosowane technologie: 

• GORE-TEX® Performance Comfort
• podeszwa Vibram® Plume Hiking EVA
• IMS2 / Internal Midsole System
• Anatomical FIT
• AKU Outsole Vibram®
• EVA
• AKU 2 Exclusive Density Midsole

Warianty kolorystyczne: NIE
Cena producenta: sklep online marki AKU (anglojęzyczny) na 07.03.2018 – 209,90 € / 881,58zł*
Inne: usztywniana no i pięta, system głębokiego sznurowania, anatomiczne podcięcie cholewki w rejonie
ścięgna Achillesa, podwójne szwy

Do testów przekazała firma: Raven 

* przy cenie euro na poziomie 4,20 zł

Przeznaczenie: 
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Wykonane  z  wysokiej  jakości  materiałów,  zaawansowane  technologicznie,  męskie  trzy  sezonowe  buty,
przeznaczone do pieszych wędrówek w terenie górskim o średnio i umiarkowanie ciężkim stopniu trudności,
w każdych warunkach pogodowych, z wyłączaniem turystyki lodowcowej, oraz zimy.

Tytułem wstępu...
Na zewnątrz powoli pojawiają się oznaki nadchodzącej wiosny. Zanim jednak świat eksploduje świeżymi
barwami młodego życia, czeka nas przedwiośnie... okres który potrafi być wyjątkowo nużący, gdy świat trwa
w zawieszeniu  pomiędzy wygasłą  bielą  zimy,  a  szarością  poprzedzającą  kolor.  Czeka nas  pewnie  wiele
deszczowych dni, oraz masy błota na górskich szlakach. Takie okoliczności mocno potrafią dać się we znaki
butom, obnażając ich wszystkie słabości, w tym przede wszystkim skuteczność radzenia sobie z wodą, oraz
zdolność do utrzymania przyczepności na zróżnicowanym podłożu.

Warunki to więc przednie do przetestowania, starszego nieco modelu, robiących przy pierwszym spotkaniu
wrażenie „pancernych” – butów marki AKU model Zenith II GTX, które trafiły do mnie dzięki uprzejmości
marki  RAVEN. Zapraszam do lektury recenzji w której przyjrzymy się ich budowie, zaletą i ewentualnym
wadą,  oraz  przede  wszystkim  jak  radziły  sobie  w  tak  wymagających,  dynamicznie  zmieniających  się
warunkach.

Pierwsze wrażenia – wygląd i budowa...
Pierwszym wrażeniem gdy wreszcie buty do mnie trafiły i mogłem je wziąć do ręki był zachwyt. Dlaczego?
Właśnie ze względu na ich wspomniany pancerny, bezkompromisowy wygląd, sięgający do samych korzeni
designu  butów  górskich,  a  przy  tym  łączącym  tradycyjne  sprawdzone  rozwiązania  z  nowoczesnymi
technologiami. Kolejną z rzeczy które zwróciły moją uwagę po wzięciu modelu Zenith II GTX do ręki była
ich  zaskakująco niska jak na prezentowaną budowę waga, wynosząca dla buta w rozmiarze 43 760g ,
pamiętajmy tu również że mamy do czynienia z butem którego cholewka wykonana została w całości z
grubej skóry.

Buty AKU Zenith II GTX od początku zachwyciły mnie wyjątkowo udanym designem, połączeniem nowoczesnych technologii z tradycyjnym wyglądem i sprawdzonymi rozwiązaniami.

W naturalnej chyba kolei spraw, moją uwagę przykuła zelówka, jak należało się spodziewać w butach tak
renomowanej firmy jak AKU, jest to oczywiście zelówka marki Vibram® model Plume Hiking EVA. To co
jednak  mnie  zaskoczyło  wynikało  z  jej...  twardości,  okazała  się  bowiem  wyjątkowo  sztywna,  pomimo
przyłożenia sporej siły nie udało mi się jej zgiąć w rękach. Zwyczajowo zanim przystąpię do testów danego
typu sprzętu, butów, czy to odzieży, staram się zgromadzić na jego temat jak najwięcej informacji i opinii,
oczywiście z zachowaniem wewnętrznej „tabula rasa” na poczet własnych wniosków. W tychże opiniach, jak
i w informacji technicznej na stronie marki, określono zelówkę buta jako średnio twardą, a jaką okazała się
faktycznie podczas testów terenowych dowiecie się z dalszej części recenzji.
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Jedną z pierwszych rzeczy zwracających uwagę po wzięciu buta do ręki jest ich stosunkowo niska waga wynosząca dla rozmiaru 43 tylko 1520g (para), oraz bardzo wysoka jakość
użytych materiałów, buty robią wrażenie „pancernych” i bezkompromisowych, o dużym potencjale użytkowym...

Cholewka...
Wróćmy teraz do samej budowy buta, jak to już zostało napisane buty  AKU Zenith II GTX pod względem
wyglądu  mocno  są  osadzone  w  klasyce  outdoorowej,  sięgających  modeli  sprzed  wielu  lat.  Mamy więc
połączenie  cholewki,  wykonanej  zasadniczo  z  dwóch  kawałków  wysokie  jakości  naturalnej  skóry
nubukowej,  która  została  dodatkowo  naoliwiona,  co  zapewnia  skórze  większą  trwałość,  oraz  wysoką
wodoodporność. Dolna część cholewki, ta zasadniczo narażona w największy sposób na bezpośredni kontakt
z warunkami terenowymi, wykonana jest z kawałka skóry o grubość aż 1,8mm. Z drugiego wykonano jej
górną  część,  i  stanowi  ona  odpowiednio  wyprofilowany,  z  dodatkową  zakładką  umożliwiające  lepsze
dopasowanie buta, język modelu  Zenith II GTX, również ta część cholewki wykonana została  ze skóry o
takiej samej grubości 1,8mm. Wzdłuż rantu języka biegnie system sznurowania, ten jednak omówię szerzej
nieco niżej.

W butach AKU Zenith II GTX nie znajdziemy żadnych tanich kompromisów, cholewkę wykonano z wysokiej jakości naturalnej oliwionej skóry nubukowej o grubości 1.8mm

Górną część cholewki wieńczy wstawka z naturalnej skóry nubukowej, barwionej na kolor czarny, o nieco
niższej grubości, około 1mm, co jest wynikiem przewidzianej dla niej funkcji. Wstawka ta wieńczy bowiem
rant cholewki przechodząc w profilowaną, podciętą w tylnej części, w rejonie ścięgna Ahhilsea, podbitą od
wewnątrz pianką, poduszkę. Z rantu cholewki wstawka ta przechodzi w górną część języka która z racji
bezpośredniego kontaktu z podbiciem stopy powinna być miększa. 
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Górny rant cholewki, oraz górną część wszytego na całej długości języka wykonano z delikatniejszej, barwionej na czarno skóry naturalnej o grubości około 1mm.

Spoglądając jeszcze na tylną część buta, warto też zwrócić uwagę że cholewka został nie tylko podcięta, ale
tuż poniżej, w osi pionowej buta  AKU Zenith II GTX natrafimy na zwężającą się ku dołowi przerwę w
poszyciu cholewki,  wypełnioną właśnie poduszką obszytą czarną skórą. Poduszka ta  ma bardzo walny
wpływ na komfort użytkowaniu modelu, odbarczając rejon ścięgna Achillesa nie tylko w miejscu wcięcia
cholewki, ale również poniżej, to zaś przekłada się na dużo większy komfort podczas marszu. To jeden z
wielu przykładów przemyślanego od początku do końca projektu dbania o detale, nawet te niewidoczne na
pierwszy rzut oka, cechy charakterystycznej dla marki AKU, która często odwołuje się w swych modelach do
klasycznego  jak  w  przypadku  rzeczowych  butów  Zenith  II  GTX wzornictwa,  łącząc  go  w  sposób  nie
rzucających się agresywnie w oczy nowymi technologiami. Przykładem takich butów, choć o zdecydowanie
innym przeznaczeniu,  jest  również model  tej  marki  Bellamont FG MID GTX,  który miałem przyjemność
recenzować również dzięki marce RAVEN (tekst recenzji znajdziecie <<tutaj>>).

Rant cholewki wieńczy poduszka obszyta czarną o grubości 1mm skórą, podobną znajdziemy w górnej części języka. Zdjęcia od lewej: górny rant cholewki został podcięty w rejonie
ścięgna Achillesa, co znacząco podnosi komfort użytkowy butów, dodano też tam dodatkową poduszką tuż poniżej rantu w osi pionowej buta odciążająca ten obszar stopy / widoczne

dwa rodzaje wykorzystanej w cholewce skóry brązowa o grubości 1,8mm i delikatniejsza czarna o grubości 1mm.

Jednymi akcentami designerskimi na jakie trafimy w obrębie cholewki jest dodana po jej stronie zewnętrznej
naszywka z nazwą typu zastosowanej, znanej i cenionej w świecie odzieży outdoorowej membrany GORE-
TEX®. Kolejnymi jest nadająca nieco dynamizmu, odwołująca się bezpośrednio do kolorystyki loga marki
AKU, wstawka z nubukowej skóry barwionej na pomarańczowo. Ulokowano ją tuż poniżej trzeciej od góry,
cofniętej pary haczyków systemu sznurowania. Ostatnim akcentem jest wkomponowane w otok w rejonie
pięty po stronie zewnętrznej logo marki AKU. 
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Właśnie tu przechodzimy do kolejnej ważnej kwestii budowy buta, jak to już wiele razy podkreślałem but
odwołuje się bezpośrednio do klasycznego wzornictwa, a cóż byłaby to za klasyka bez wysokiego otoku?
Toteż oczywiście nie zabrakło go w modelu Zenith II GTX. Cholewka bezpośrednio łączy się z biegnącym
dookolnie,  wysokim otokiem, składającym się z dwóch części.  Sięga on wysokości od 2,5 do 3cm, w
obrębie środkowej części cholewki, unosząc się następnie w rejonie noska który w całości zakrywa.  W
rejonie  pięty otok  schodzi  w dół,  łącząc  się  z  kolejną jego częścią  którą  stanowi  profilowana wstawka
obejmująca całą piętę, oraz rejon ścięgna Achillesa aż do opisanej powyżej miękkiej poduszki w miejscu
wcięcia rantu cholewki. 

Jedną z cech skóry typu nubuk , absolutnie nie będących wadą materiału, jest wrażliwość jej powierzchni na dotyk, po lewej widoczne smugi po palcach na powierzchni cholewki, po
prawej już gładka po przetarciu szmatką jej powierzchnia. Z czasem w toku użytkowania i konserwacji skóra nubukowa będzie tracić te właściwość.

Na duży plus otoku należy zaliczyć również materiał z którego go wykonano, odznacza się od bardzo dużą
odpornością  mechaniczną,  w  tym  szczególnie  na  ścieranie. Potwierdziły  to  nie  tylko  testy  terenowe
recenzowanych teraz  butów  Zenith II  GTX,  lecz moje wcześniejsze doświadczenia  z  tego typu otokiem,
wykonanym z  podobnego,  lub  takiego  samego  typu  materiału.  Dobrym przykładem będą  tu  buty  AKU
Transalpina  GTX,  recenzowane  wiosną  2017  roku (<<tutaj>>).  Obecny  tam  otok  w  obrębie  nosków
wykonano z takiego samego materiału, po roku użytkowania w warunkach górskich nie nosi on żadnych
śladów uszkodzenia powierzchni, wzorowo wywiązując się ze swych zadań.

Jedną z powtarzalnych cech w większości butów marki AKU, jest zrównoważony i nie krzykliwy wygląd, dodatki designerskie są tak dobierane by nie zaburzały ogólnego
wysmakowanego wyglądu buta, w modelu Zenith II GTX znajdziemy więc tylko trzy takie elementy, wkomponowane w usztywnianą piętę, w otok, logo marki AKU, powyżej niewielką

pomarańczową wstawkę z pomarańczowej skóry nawiązującej bezpośrednio do kolorystyki marki, oraz tuż przy cofniętej parę haczyków systemu sznurowania wszytą metkę z nazwą
zastosowanej membrany GORE-TEX®

Jeszcze dobitniejszym dowodem na odporność tego rozwiązania jest wstawka chroniąca nosy leciwych już
butów, nieistniejącej polskiej  marki  Alpnius model Sherpa II,  które użytkuję od 2011 roku i pomimo że
obecnie  przeszły  już  na  „górską  emeryturę”,  służąc  tylko  do  okazjonalnych  wypadów na  pola  i  łąki  z
aparatem, w czasie minionych lat odwiedziły ze mną większość beskidzkich pasm jak i Tatry Zachodnie, oraz
Wysokie w każdych warunkach pogodowych, z wyłączaniem głębokiej zimy. Po tych wszystkich latach
również  w ich  przypadku nosy  chronione  przez  zbliżonej  jakości  materiał  nie  noszą  istotnych  śladów
zużycia. Wszystko to dowodzi jak ważnym i skutecznym w poprawie naszego komfortu, ale i trwałości buta
jest otok z jakim mamy do czynienia w omawianych butach  Zenith II GTX.
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Jedną z cech na które zawsze zwracam uwagę podczas wyboru butów górskich jest obecność otoku chroniącego zelówkę przed uszkodzeniami mechanicznymi, ale też i ją
wzmacniającym i usztywniającym. W butach AKU Zenith II GTX dodano klasyczny, wysoki otok podnoszący się w rejonie nosków buta które chroni prawie w całości, oraz pięty. Warto

tut też dodać że zarówno pięta jak i nosek są usztywniane. Te ostatnie dodatkowo chroni wyprowadzona na nie zelówka.

Otok butów Zenith II GTX wykonano ze sprawdzonego obecnego w wielu modelach marki materiału, cechującego się wysoką odpornością mechaniczną i doskonałą ochroną przed
wodą.

Na koniec tej części warto jeszcze wspomnieć że buty AKU Zenith II GTX wyposażono w usztywniany nosek,
oraz piętę. Ten pierwszy dba o bezpieczeństwo i komfort naszych palców, chroniąc je przed uderzeniami o
kamienie, natomiast usztywnienie pięty chroni nasz staw skokowy przed urazami, w tym skręceniem.

Jak bardzo tego typu otoki są trwałe niech zaświadczy powyższe zestawienie trzech różnych użytkowanych przeze mnie modeli butów, tu na zdjęciu po lewej: buty nieistniejącej już
polskiej marki Alpinus model Sherpa II, oraz dwa modele marki AKU w środku Zenith II GTX, po prawej Transalpina GTX. Na zdjęciu po prawej: buty AKU Transalpina GTX użytkuję w

warunkach górskich od ponad roku, ich krótki otok, wzmacniający nosy, wykonano z dokładnie takiego samego materiału jak ten w omawianych butach Zenith II GTX, jak widać po tym
czasie otok nie nosi żadnych śladów uszkodzeń mechanicznych.
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zdjęcia od lewej: otok chroniący nosy leciwych, użytkowanych przeze mnie od 2011 roku butów marki Alpinus model Sherpa II, pomimo wielu lat służby w terenie, w tym w Beskidach
jak i w Tatrach, nie nosi żadnych większych śladów uszkodzenia powierzchni, po prawej otok testowany butów Zenith II GTX – zdjęcie wykonane po kilku tygodniach aktywnego

używania w terenie, jak widzimy nie spowodowały one żadnych uszkodzeń w jego strukturze.

Nie wszystko złoto...
Było o superlatywach, teraz o niuansach modelu na które natrafiłem jeszcze w trakcie czysto teoretycznych
oględzin w domu. Powyżej opisałem obecny w modelu, jakże ważny i pozytywnie wpływający na trwałość i
sztywność  modelu  Zenith  II  GTX –  otok.  Podczas  wykonywania  dokumentacji  zdjęciowej  ku  mojemu
niemałemu zaskoczeniu okazało się że jeden ze szwów łączących otok z cholewką został po prostu źle
wykonany. To oczywiście uruchomiło w moim umyślę ostrzeżenie, toteż zacząłem dokładniej przyglądać się
temu elementowi jak i ogólnie wszystkim szwom. 

Pierwszy wypad w butach AKU Zenith II GTX miał miejsce 13.03.2018, jako cel obrałem wyjątkowo urokliwą Dolinę Wapienicy u stóp Beskidu Śląskiego, po lewej tuż po starcie u wlotu
do doliny, po prawej budząca się po zimowym śnie natura – jednym z pierwszych tegoż przejawów są zakwitające Lępiężnice...

Podejrzenia niestety nie były bezpodstawne, acz na szczęście w tej niezbyt fortunnej sytuacji, ograniczone
tylko do szwów spajających otok ze skórzaną cholewką. W kilku miejscach, tudzież w obrębie tuż poniżej
noska, na odcinku około 8 – 10cm szew został wykonany prawdopodobnie pod zbyt dużym kontem, przy
czym zastrzegam że są to tylko i wyłącznie moje spekulacje, co skutkowało przebiciem brzegu otoku,
wyjściem igły powyżej linii krawędzi otoku i przebicia skóry cholewki.
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Jeszcze na etapie oględzin w domu, podczas wykonywania dokumentacji zdjęciowej butów, z niemałym zdziwieniem stwierdziłem źle wykonane szwy spajające otok z cholewką... W
kilku miejscach poniżej noska, na odcinku około 8 – 10cm szew został wykonany prawdopodobnie pod zbyt dużym kontem co skutkowało przebiciem brzegu otoku, wyjściem igły

powyżej linii krawędzi otoku i przebicia skóry cholewki.

Interesujące że błąd ten powtarza się w obu butach tylko po stronie zewnętrznej, już po przeciwnej nie...
innym problemem jest złe wykończenie samego brzegu otoku. W większości został on ładnie wykończony,
brzegi zawinięty i starannie doszyty. Jednak w kilku miejscach, doszło do wywinięcia brzegu, co próbowano
ratować jego ścięciem. Widać to  szczególnie  dobrze na odcinku kilku centymetrów od miejsca łączenia
dwóch części otoku i to po obu stronach każdego z butów, to jednak prócz wpływu na estetykę zdaje się nie
rodzić żadnego ryzyka funkcjonalnego.

Przy bliższym przyjrzeniu widać że igła maszyny szyjącej ustawiona była pod tak dużym kontem że przeszła powyżej górnej linii otoku przebijając skórę... wzbudziło to mój duży
niepokój w stosunku do szczelności buta... całą nadzieję pokładałem więc w tym że nie doszło do uszkodzenia membrany GORE-TEX®...

Trudno na etapie oceny teoretycznej wykorkować czy uszkodzenie poszycia cholewki w obrębie przodu
buta,  może się przełożyć na utratę szczelności, lub jej osłabienia, pamiętajmy bowiem że pod poszyciem
zewnętrznym cholewki mamy jeszcze świetną membranę GORE-TEX®. Nie sposób określić czy ewentualne
uszkodzenie tak wykonanych szwów, doprowadzi do rozwarstwienia otoku i cholewki, gdyż zabezpiecza go
dodatkowy drugi szew poniżej uszkodzonego. Te kwestie mogą dopiero rozwiązać wyłącznie testy terenowe,
o których efektach dowiecie się z dalszej części recenzji. 
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Prócz przebicia poszycia cholewki w kilku miejscach, doszło do wywinięcia brzegu otoku, co próbowano ratować jego ścięciem...

Jedno co natomiast można już teraz stwierdzić o tymże fakcie to to że nie powinien on mieć miejsca,
wszak buty powinny przejść rygorystyczną kontrolę końcową, jest to więc pierwszy zauważony ewidentny
mankament modelu Zenith II GTX, proszę jednak byście pamiętali że recenzja dotyczy zawsze i wyłącznie
jednego testowanego egzemplarza, nie musi to więc oznaczać wad w całej serii. 

Z całą pewnością jest to wada produkcyjna, która mieć miejsca w tej klasie butów nie powinna, acz proszę pamiętać że wada jednej pary absolutnie nie oznacza wady całej serii...

System sznurowania...
Dobrze,  to  sobie  ponarzekałem...  to  dla  równowagi  znów o  zaletach.  Z  całą  pewnością  należy do nich
świetny system sznurowania. Tak, tak wiem co pomyślicie, sznurowanie i tyle... bynajmniej, w butach AKU
Zenith II GTX zastosowano, przyznam bardzo lubiany przeze mnie, obecny w wielu zaawansowanych butach
górskich i wspinaczkowych,  głęboki system szybkiego sznurowania. Słowo głęboki odnosi się tu do jego
długości,  pierwsza  para  uszek dla  sznurowadła  znajduje  się  nieco  ponad 4cm od początku buta  i  tylko
centymetr od brzegu rantu otoku chroniącego nosek. Ma to bardzo duże przełożenie na komfort użytkowy,
pozwala na szybkie i wygodne wkładanie, oraz zdejmowanie butów, ale co najistotniejsze na ich znacznie
lepsze dopasowanie podczas sznurowania,  a  to  zapewni im mocne trzymanie,  przeciwdziałając otarciom
powstałym w wyniku skakania buta na stopie podczas marszu.
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Dla równowagi po minusach, teraz o plusach butów AKU Zenith II GTX, a do tych z całą pewnością należy zaliczyć bardzo wygodny, głęboki system szybkiego sznurowania

Cały  system  składa  się  z  jednej  –  pierwsze  pary  płaskich  uszek,  następnie  trzech  okrągłych  uszek
umożliwiających płynny ruch sznurowadła, co pozwala właśnie na jego mocne i szybkie dociągnięcie, po
czym mamy już w obrębie górnej części podbicia parę haczyków, za nimi cofniętą kolejną parę. Zabieg ten
ma  duże  znaczenie  z  punktu  widzenia  użytkowego,  cofnięcie  haczyków  przeciwdziała  poluzowaniu
sznurowadła w trakcie marszu,  oraz ułatwia samo jego zaciąganie,  zahaczone na nich,  wstępnie napięte,
sznurowadło nie ulegnie popuszczeniu, co umożliwi wygodne zawiązanie go na pozostałych dwóch parach
haczyków, również z wykorzystaniem różnego jego napięcia. Łącznie więc cały system składa się z ośmiu
par prowadnic sznurowadeł, w tym czterech otwartych haczyków.

Termin „głęboki system sznurowania” odnosi się tu do jego długości, pierwsza para uszek dla sznurowadła znajduje się nieco ponad 4cm od początku buta i tylko centymetr od brzegu
rantu otoku chroniącego nosek. Łącznie cały system składa się z ośmiu par prowadnic sznurowadeł, w tym czterech otwartych haczyków, z czego jedna para została lekko cofnięta do
tyłu co zapobiega samoczynnemu poluzowaniu sznurowadła podczas jego wiązania, jak i marszu, umożliwia też zróżnicowanie ich napięcia pomiędzy dolną i górną częścią chollewki.

Podsumowując pomimo wydawałoby się tak prostego elementu buta jakim jest sznurowanie, jego dobre
wykonanie, w szczególności w obuwiu górskim, ma duże znaczenie dla komfortu, ale też i bezpieczeństwa
użytkownika. I tu duży plus dla modelu Zenith II GTX za zastosowane rozwiązanie.

Połączyć tradycje z nowoczesnością, czyli rzecz o technologiach...
Model Zenith II GTX łączy w wyważony sposób zalety dawnych sprawdzonych na przestrzeni lat rozwiązań,
z nowoczesnymi technologiami. Z całą pewnością jednym z takich rozwiązań, od którego rozpoczniemy tę
część recenzji, jest zelówka buta, wszak to ona ma największy wpływ na nasze bezpieczeństwo na górskich
ścieżkach.  Buty  wyposażono  w  znany  i  ceniony,  producencki  system  marki  AKU,  łączący  w  sobie
zewnętrzną zelówkę marki Vibram®, z rozwiązaniami marki AKU, dostosowanymi do określonych zadań. 
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Kolejny wypad testowy – Beskid Mały 04.04.2018, zdjęcia od lewej: Buty AKU wylegitymowały się podczas górskich wojaży ponad przeciętną wygodą, doskonałym trzymaniem na stopie
i wysoką odpornością mechaniczną, ani skały, kamienie, błoto, śnieg, czy ostre kolce malin nie robiły na otoku i cholewce większego wrażenia / ...podczas odpoczynku na Polanie

Koliby, kilkanaście minut marszu od Przełęczy pod Czuplem

W tym  przypadku  mamy do  czynienia  z  trój  warstwową  konstrukcją,  klasyfikowaną  przez  markę  jako
dedykowaną do działalności górskiej o średnim i umiarkowanie ciężkim stopniu trudności . Klasyfikacja ta
wpływa  bezpośrednio  na  jej  specyfikację,  odznacza  się  ona  więc  większa  sprężystością,  amortyzującą
uderzenia  stóp  o  grunt  podczas  długiego  marszu,  średniej  głębokości  bieżnikiem,  oraz  podniesioną
odpornością  na  ściernie.  W  skład  całej  konstrukcji  tworzącej  zelówkę  wchodzą  takie  producenckie
rozwiązania  jak:  IMS2  (Internal  Midsole  System),  oraz  AKU  Outsole  Vibram®.  Bezpośrednim  jej
uzupełnieniem,  współdziedziczącym  w  procesie  zapewnienia  wysokiego  komfortu  i  bezpieczeństwa
użytkownika  jest:  podeszwa  środkowa  AKU  2  Exclusive  Density  Midsole,  oraz  wkładka  wewnętrzna
Anatomical FIT.

Model Zenith II GTX łączy w sobie to co najlepsze – klasyczne wzornictwo, sprawdzone rozwiązania z nowoczesnymi technologiami z górnej półki, mamy więc cholewkę z naturalnej
nubukowej skóry o grubości 1,8mm, wytrzymały otok, znakomitą zelówkę Vibram® Plume Hiking EVA, producencki system podeszwy środkowej AKU 2 Exclusive Density Midsole, oraz

wkładkę wewnętrzną Anatomical FIT.

Taka budowa zelówki okazała się na tyle udana i doceniona przez rzesze użytkowników, że jest stosowana
przez markę AKU w większości ich różnego rodzaju modelów butów przeznaczonych do turystyki górskiej.
Na  przestrzeni  lat  została  ona  rozwinięta  w  kilka  różnych  wariantów,  zasadnicza  wielowarstwowa
konstrukcja  pozostaje  jednak taka  sama,  jak i  jego funkcja  – uczynienie  marszu,  w tym z  obciążeniem
bezpieczniejszym i bardziej komfortowym. Przyjrzymy się teraz poszczególnym jego częścią...

Podeszwa zewnętrzna – Vibram® Plume Hiking EVA...
Buty  AKU Zenith  II  GTX wyposażono  w starszy,  ale  bardzo  udany  model  zelówki,  remontowej  marki
Vibram®, model Plume Hiking EVA. Samej marki sądzę że nie trzeba specjalnie przedstawiać, jest ona obecna
w  zdecydowanej  większości  zaawansowanych  modeli  butów  górskich,  choć  nie  tylko,  w  przypadku
recenzowanych  wcześniej  butów  AKU  Bellamont  FG  MID  GTX  (recenzja  <<tutaj>>),  gdzie  zastosowano
podeszwę  VIBRAM® PREDATOR II  EcoStep,  która  była  dedykowana do zgoła  innego typu użytkowania,
tudzież w warunkach przede wszystkim miejskich i okazjonalnie terenowym. Jak widzimy istnieje szeroki
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wachlarz wariantów tej jednej z najbardziej znanych i cenionych typów zelówek.

Buty AKU Zenith II GTX wyposażono w zelówkę renomowanej marki Vibram® model Plume Hiking EVA

Rzeczowa zelówka Vibram® Plume Hiking EVA okazała się tak udana że znalazła zastosowanie w kilku
generacjach butów marki  AKU,  jak choćby Lerosa GTX. Jest  to  podeszwa charakteryzująca się  średnią
sztywnością.  Posiada  ona  budowę  strefową,  składającą  się  z  kilku  wyodrębnionych  typów  profilów
odpowiadających za zapewnienie bezpieczeństwa na zróżnicowanym podłożu, chroniąc nas przed uślizgami
zarówno przednimi, jak i bocznymi. Sama guma jest dość miękka i trzeba przyznać wrażliwa na ścieranie,
słabo więc sprawdzi się na twardych powierzchniach, jak asfalt, czy trotuar, za to idealnie w terenie górskim.
Jak  każdy  współczesny  model  profil  zelówki  Plume  Hiking  EVA został  zaprojektowany  tak  by  sam
oczyszczał się ze złogów błota podczas marszu.

Zelwóka Vibram® Plume Hiking EVA stanowi zewnętrzną część zintegrowanego systemu AKU IMS2 (Internal Midsole System) podczas testów okazała się doskonale radzić sobie ze
zróżnicowanymi typami nawierzchni, doskonale chroniąc przez uślizgami bocznymi i przednimi, bieżnik posiada budowę strefową oraz właściwości samoczyszczące.

Śródpodeszwa IMS2 / Internal Midsole System
Środkowa  część  całego  systemu  zelówki,  wykonana  ze  sprężystego  tworzywa  EVA  /  PU,  doskonale
amortyzującego uderzenia stóp o grunt podczas marszu – jest to warstwa współpracująca z  producenckim
system IMS2 (Internal Miosole system).  Podeszwa wewnętrzna  IMS2 (Internal Miosole system) to system
wewnętrznej  śród-podeszwy,  stanowiący  skuteczne  rozwiązanie  tłumiące  wstrząsy  podczas  marszu  i
zapobiegający  przesuwaniu  stopy  na  boki  oraz  do  przodu.  Zwiększa  oddychalność,  izolację  termiczną,
zarządzanie parą wodną, oraz przyspiesza proces suszenia. 
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IMS2 (Internal Miosole system / zdjęcie po lewej) – producencki system marki AKU na który składa się zelówka zewnętrzna  Vibram® Plume Hiking EVA, śród-podeszwa wykonana ze
sprężystego tworzywa w modelu Zenith II GTX (patrz zdjęcie po prawej) widoczne w podstacji wstawek z szarego tworzywa w rejonie pięty, oraz bo bokach na tuż przed noskiem buta,

ostatnią częścią systemu jest wkładka wewnętrzna Anatomical FIT... cały system został zaprojektowany wyłącznie dla podniesienia komfortu użytkowania i trzeba dodać że sprawdza się
w tej roli wyśmienicie...

Warstwa ta widoczna jest w bucie jako szara wstawka w rejonie pięty,  oraz bo bokach na tuż przed
noskiem buta. Ich  obecność  w  tych  akurat  rejonach  nie  jest  tylko  zabiegiem czysto  designerskim,  ma
praktyczne przełożenie na współpracę z podeszwą zewnętrzną  Vibram® Plume Hiking EVA. Są to bowiem
rejony o zwiększonym nacisku stopy na grunt. Grubsza poduszka sprężystego tworzywa w tych obszarach
bierze czynny udział w lepszej amortyzacji. Wstawkę z tego tworzywa znajdziemy również w dolnej części
zewnętrznej zelówki, gdzie poprawia jej elastyczność, oraz komfort użytkowy.

Widoczne w rejonie pięty buta fragmenty śród-podeszwy odznaczającej się wysoką sprężystością, doskonale tłumiąca uderzenia stóp o grunt...

Wkładka wewnętrzna: Anatomical FIT / AKU 2 Exclusive Density Midsole
Jedną  z  powtarzających  się  cech  butów  marki  AKU  jest  zaawansowana,  wielowarstwowa  wkładka
wewnętrzna.  W  modelu  AKU  Zenith  II  GTX natrafimy  na  anatomiczną  –  system  Anatomical  FIT,
trójwarstwowa wkładkę, która cechuje się doskonałym dopasowaniem do indywidualnego kształtu stopy,
przy czym warto pamiętać że proces ten przebiega w czasie i w butach trzeba po prostu pochodzić, aby
wkładka dobrze się dopasowała. Wkładka ta stanowi integralną część systemu IMS, warto również wiedzieć
w zależności od typu buta dostępnych jest wiele jej wariantów.
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Ostatnią częścią systemu IMS2 są wewnętrzne, wyjmowalne wkładki Anatomical FIT

Przyglądając się rzeczowej wkładce Anatomical FIT,  łatwo dostrzeżemy trzy jej warstwy. Pierwszą z nich,
zewnętrzną,  mającą kontakt z wnętrzem buta wykonano  z czarnego paroprzepuszczalnego, półtwardego
filcu, o wysokim, kształtowanym profilu, obejmującym dolną część pięty. Dalej mamy żółtą warstwę ze
sprężystej  pianki EVA.  Są to dwa zasadnicze tworzywa z których wykonano wkładkę (AKU 2 Exclusive
Density Midsole). 

Wkładki Anatomical FIT są bardzo istotnym elementem systemu zapewniającego wysoki komfort użytkowy butów AKU Zenith II GTX, ich warstwowa budowa, asymetryczność, oraz
warstwa ze sprężystej pianki umożliwiają dopasowanie ich do indywidualnego kształtu stóp.

Ostatnia, wierzchnia warstwa wkładki w kolorze jasno szarym, wykonana została tkaniny o rzadkim splocie.
Bierze ona czynny udział w transporcie wilgoci ze stopy w kierunku spodnim wkładki i dalej membrany i
śród-podeszwy.  Tkanina te cechuje się wysoką odpornością na ścieranie, jako narażona na bezpośredni
kontakt ze skarpetami. Materiał ten dzięki swojej strukturze i typowi włókien, stawiają również odpowiedni
opór stopie, utrzymując ją wewnątrz buta w miejscu.

Zdjęcia od lewej: wkładki Anatomical FIT biorą czynny udział w transporcie wilgoci z wnętrza buta, a porowata, lekko szorstka zewnętrzna warstwa w kolorze szarym poprawia trzymanie
stopy w bucie / ...podczas pierwszego testowego wypadu – Dolina Wapienicy 13.03.2018 rejon zbiornika wodnego Wielka Łąka

GORE-TEX® Performance Comfort
Powróćmy teraz do cholewki buta, a dokładniej jego wewnętrznej wyściółki znajdującej się pomiędzy jej
warstwami  membrany  GORE-TEX®  Performance  Comfort.  Cholewka  modelu  Zenith  II  GTX  posiada
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trójwarstwową budowę:

• warstwa zewnętrzna: gruba na 1,8mm naturalna oliwiona skóra nubukowa
• warstwa pośrednia: membrana GORE-TEX® Performance Comfort
• warstwa wewnętrzna: paroprzepuszczalna tkanina syntetyczna

Mamy  tu  więc  wyjątkowo  udany  tandem  zawsze  gwarantującej  wysoką  odporność  na  czynniki
atmosferyczne,  oddychalność  i  trwałość  naturalną  skórę,  z  nowoczesną  zaawansowaną  membraną,
renomowanej  marki  GORE-TEX®,  model  Performance  Comfort,  całości  systemu  dopełnia  odporna  na
ścieranie,  a  równocześnie  miękka i  miła  w dotyku,  tkanina  poszycia  wewnętrznego.  Warto  tu  dodać  że
tkanina ta została tak jak zewnętrzna strona wkładki  Anatomical FIT  zaprojektowana tak by brać czynny
udział w transporcie nadmiaru wilgoci i ciepła z wnętrza buta w stronę membrany GORE-TEX® Performance
Comfort i dalej do poszycia zewnętrznego cholewki ze skóry nubukowej. 

W butach AKU Zenith II GTX zastosowano membranę renomowanej marki GORE-TEX® model Performance Comfort odpowiada ona za transport wilgoci z wnętrza buta, oraz ochronę
przed przesiąkaniem wody do wnętrza cholewki, bierze więc czynny udział w procesie termoregulacji...

Globalnie  mamy  do  czynienia  z  systemem  o  bardzo  wysokim  potencjale  ochrony  przed  wodą,  a
równocześnie  zapewniającego stopie  wysoki  komfort  termiczny. Przyznam że  osobiście  preferuję  takie
właśnie połączenie – tradycji z nowoczesnością, gdzie czerpie się to co najlepsze z materiałów naturalnych,
jak i syntetycznych. Oczywiście wszystko to jednak póki co wyłącznie teoretyczne możliwości, wciąż nie
poparte  jeszcze  dowodami  praktycznymi,  tudzież  wypadami  terenowymi,  czas  więc  najwyższy  włożyć
rzeczowe buty AKU Zenith II GTX i wyruszyć w teren...
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W butach AKU Zenith II GTX mamy do czynienia z systemem o bardzo wysokim potencjale ochrony przed wodą, a równocześnie zapewniającego stopie wysoki komfort termiczny, tu na
zdjęciach powyżej i po lewej na dole widoczna warstwa tkaniny poszycia wewnątrz cholewki, biorąca czynny udział w transporcie nadmiaru ciepła i wilgoci z wnętrza cholewki...

Relacja obietnic do rzeczywistości – czyli testy terenowe...
Gdy wreszcie warunki fizyczne pozwoliły mi wyrwać się poza dom, tudzież borelioza z którą walczę od lat
nieznacznie  odpuściła,  czym  prędzej  wrzuciłem sprzęt  fotograficzny do  plecaka,  coś  do  przekąszenia  i
ruszyłem w teren, jak zawsze podekscytowany okazją do testu nowych butów tak renomowanej marki, ale
też i nadchodzącą wiosną. Kocham tą porę roku, gdy wszystko z nicości i szarości, odżywa, eksplodując
nowym, młodym życiem... jako że buty które miały przejść swój chrzest bojowy, tudzież AKU Zenith II GTX
nie były jeszcze rozchodzone, na pierwszą wspólną wyprawę udałem się do wyjątkowo urokliwej doliny
Wapienicy w Beskidzie Śląskim.

Dziewiczy wypad w butach AKU Zenith II GTX – Dolina Wapienicy w Beskidzkie Śląskim 13.03.2018, po prawej potok Wapieniczanka na zrujnowanym sztucznym spiętrzeniu,
zniszczonym przez nurt wody...

Wkrótce po starcie radość z piękna otoczenia zmącił niepokój, gdyż buty Zenith II GTX najzwyczajniej
uwierały, a ściślej jeden z nich – prawy... nic to wszak buty trzeba rozdeptać, pozwolić im dopasować się do
kształtu stóp, niezrażony szedłem więc dalej. Niestety ból w śródstopiu tylko się nasilał... gdzieś z tyłu głowy
tłukła mi się ta myśl że jest to wynik złego ułożenia języka, oraz zbyt silnego zaciągnięcia sznurowadła , aż
w końcu gdy dolegliwości  stały się  trudne do dalszego akceptowania przystanąłem by zdjąć i  na nowo
założyć but, tym razem staranniej przykładając się do tej czynności... i to był ten właśnie jedyny powód, ot
zwykła niedbałość, by nie rzec lenistwo, które jak wiadomo zawsze się mści. Dalsza wędrówka przebiegła
już bez dalszych sensacji, a właściwie nie... gdyż sensacją była bardzo wysoka wygoda butów, oraz szybko
zweryfikowane w błocie, oraz potokach, wzorowa przyczepność zelówki.
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Dolina Wapienicy w Beskidzkie Śląskim 13.03.2018, od lewej: szlak w stronę Kopanego (dalej Błatniej) / Lepiężnik Biały – niechybny znak budzącej się do życia natury... 

Dolina Wapienicy w Beskidzkie Śląskim 13.03.2018, od lewej: Szyndzielnia widziana ze stoków Kopanego / Sztuczny zbiornik wodny Wielka Łąka

W tym miejscu chciałbym też powrócić do twardości tej ostatniej, jak wiemy  według specyfikacji marki
AKU buty Zenith II GTX cechują się średnią twardością. Początkowo jak może pamiętacie, jeszcze podczas
oględzin w domu miałem co do tego wątpliwości, które szybko jednak rozwiały się w terenie, choć dodać tu
trzeba że początkowo buty faktycznie były dość twarde jednak podczas marszu szybko nabrały właściwej
formy, istotnie plasując się w kategorii średniej twardości. Cecha ta predysponuje je w sposób szczególny
do użytkowania na zróżnicowanym typie podłoża, sprawdzą się równie dobrze na beskidzkich szlakach, jak i
tatrzańskiej  skale.  Wróćmy  jednak  no  naszej  pierwszej  wędrówki.  Zwyczajowo  dla  siebie  gdy  tylko
zagłębiłem się w Dolinę Wapienicy, mijając sztuczny zbiornik wodny Wielka Łąka, podążając wzdłuż nurtu
jednego z potoków tworzących jego zlewnie,  tudzież Wapieniczanka,  zapuściłem się w dziksze i  rzadko
odwiedzane jej  tereny,  brnąc to  błotem, to  łatami topniejącego śniegu,  a nawet  przez potok aż na stoki
wznoszącego się nad doliną Stołowa.

Dolina Wapienicy w Beskidzkie Śląskim 13.03.2018, pierwszy wspólny wypad z butami AKU Zenith II GTX nie od razu był miłością od pierwszego kroku...przez pierwsze kilkanaście
minut dał mi dość mocno popalić, na szczęście był to wyłącznie skutek niechlujnego ułożenia stopy w cholewce, oraz zasznurowania buta, po przeprowadzeniu korekty dalsza część

wypadu odbyła się bez kolejnych nieprzyjemnych incydentów...
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...za to z coraz większym podziwem doceniałem ultra wysoką wygodę butów AKU Zenith II GTX

Nie będę tu też ukrywał że celowo zaserwowałem butom Zenith II GTX tak drastyczne warunki testowe,
chciałem bowiem zweryfikować trzy istotne rzeczy, jak radzi sobie zelówka Vibram® Plume Hiking EVA w
zróżnicowanym środowisku, jak znosi obciążenia mechaniczne otok buta, oraz przede wszystkim co z ich
szczelnością, co frapowało mnie jak łatwo przewidzieć w sposób szczególny ze względu na odkryte źle
wykonane ściegi spajające otok z cholewką. 

Dolina Wapienicy w Beskidzkie Śląskim 13.03.2018 – zwyczajowo dla siebie często zapuszczam się z aparatem w rzadko odwiedzane zakątki lasu, po lewej w górnym odcinku zbiornika
wodnego Wielka Łąka, na ścieżce biegowej wokół jego tafli, po prawej niespodziewana, jakże piękna, demonstracja odradzającego się życia po zimie – Przebiśniegi uchwycone w

górnym odcinku potoku Wapieniczanka...

Ze wszystkich prób buty wyszły jednak zwycięsko, po siedmiu godzinach przedzierania się przez zarośla, w
tym zadziorne pnącza malin i ostrężyn, kamienie, błoto, miękki śnieg, mokrą trawę i wreszcie wodę, buty
zapewniły  znakomitą ochronę przed wilgocią,  równocześnie nie dopuszczając  do przegrzania stóp.  Tu
naprawdę duży plus dla marki, oraz w osobistym wymiarze uczucie ulgi że ten mankament produkcyjny w
postaci  źle  wykonanych  szwów  nie  wpłynął  negatywnie  na  ich  szczelność. Również  otok  nie  odniósł
żadnych „obrażeń” wzorowo wywiązując się ze swojej funkcji ochrony poszycia cholewki.
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Dolina Wapienicy w Beskidzkie Śląskim 13.03.2018 – podczas marszruty, podążając poza szlakami wzdłuż potoku Wapieniczanka, kilka razy zmuszony byłem pokonać jego bardzo
wartki o tej porze roku nurt, była to doskonała okazja do sprawdzenia dwóch rzecz czy źle wykonany szew spajający otok z cholewką doprowadził do utraty szczelności, oraz właśnie jej

samej – szczęśliwie okazało się (ku mojej wielkiej radości) że buty nie utraciły nic ze swojej zdolności do radzenia sobie z wodą, pomimo permanentnego brodzenia w błocie, oraz
wodzie nie doszło do przemoczenia cholewki.

Jak wiadomo przysłowia mądrością są narodu, tak i tu jedno z nich pasuje idealnie „Jedna jaskółka wiosny
nie czyni” w istocie bowiem jeden test nadal o niczym nie przesądza, choć daje już z pewnością istotny
wgląd w możliwości buta, oraz jego wygodę. Bazując więc na tych pierwszych, bardzo optymistycznych
wnioskach, acz nadal starając się zachować testerski dystans, ruszyłem po raz kolejny w trasę. 

Dolina Wapienicy w Beskidzkie Śląskim 13.03.2018, po lewej rejon Polany Klimowej, po prawej potok Barbara, jeden z dwóch potoków zasilających sztuczny zbiornik wodny Wielka Łąka

Tym razem w pobliskie  mi  zielone  rejony dzielnic  Krzywa i  Lipnik,  miasta  Bielska-Białej.  Tam znów
przedzierając się przez głębokie błotka, mokradła i młodniki przeszedłem 12 km trasę, również i tym razem
buty  absolutnie  w  niczym  nie  zawiodły,  zapewniając  znakomity  komfort  termiczny,  oraz  skuteczne
trzymanie na zróżnicowanym podłożu. Obyło się też bez kolejnych sensacji pod kątem wygody, buty prócz
mojego  niechlujnego  zawiązania  za  pierwszym  razem,  najzwyczajniej  się  rozchodziły  i  idealnie
dopasowały. Jest to zresztą bardzo istotna cecha większości modeli marki AKU w której obecne są wkładki
Anatomical FIT, lub podobne. Tego typu wkładki muszą mieć po prostu czas by dopasować się do naszego
indywidualnego kształtu stopy.

Kolejny, już trzeci górski wypad w butach AKU Zenith II GTX miał miejsce 04.04.2018 i wiódł trasa przez Beskid Mały, z Łodygowic przez Pilorz, Przysłop, Diabli Kamień, Przełęcz pod
Czuplem, do Czernichowa – tu po lewej typowy obrazek dla beskidzkich tras o tej porze roku – masy błota zalegające na szlaku... po prawej pierwsze wiosenne kwiaty – Mlecz

Zwyczajny

Podczas  kolejnego  testu  wziąłem  na  cel  odporność  zelówki  na  ściernie,  oraz  skuteczność  systemu
amortyzacji  uderzeń  stóp  o  grunt,  tudzież  producencki  system  śród-podeszwy  IMS2  (Internal  Miosole
system),  czyli  podeszwy wewnętrznej  IMS2 (Internal Miosole system). W tym celu wybrałem się nie na
szlaki górskie, czy łąki, lecz podążałem... miejskimi trotuarami i asfaltem. W dniu tym, choć właściwie to już
nocą,  pokonałem  łącznie  14  km,  pozwoliło  to  wyrobić  sobie  nieco  bardziej  dojrzałe  zdanie  na  temat
skuteczności wymienionych technologii, cóż...  gdyby stopy mogły zabrać głos z pewnością wypowiadałby
się wyłącznie w superlatywach. 
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Niezwykłą niespodzianką natury był nagły powrót zimy podczas Świąt Wielkanocnych, stworzyło to nowe okoliczności dla zweryfikowania zdolności do ochrony przed zimnem, oraz
trzymania zelówki Vibram® Plume Hiking EVA na śniegu butów AKU Zenith II GTX... tu autor na platformie widokowej obok górnej stacji kolejki gondolowej na Szyndzielnię, po prawej

sama Szyndzielnia – lany poniedziałek 02.04.2018

System faktycznie doskonale tłumił uderzenia stopy o twardy asfalt i beton chodników, odciążając kolana i
sprawdzając że marsz był bardzo komfortowy. Oględziny samej zelówki również wypadły zadowalająco, nie
było widać istotnych śladów mogących świadczyć o szybszym ścieraniu, acz z pewnością jeśli takie wypady
powtarzałyby się częściej mogłoby do nich dojść, gdyż pamiętajmy że zelówka ta nie jest przeznaczona do
permanentnego użytkowania na tego typu podłożu.

Beskid Śląski, Wielkanocny Poniedziałek 02.04.2018 – po lewej widok z Szyndzielni w stronę miasta Bielska-Białej, oraz szczytów Beskidu Małego, po prawej położone tuż poniżej
szczytu Schronisko PTTK na Szyndzielni

W drugiej połowie marca temperatury w dzień nareszcie stały się bardziej wiosenne osiągając nawet +18°C.
Niestety nie dane nam było cieszyć się zwycięstwem wiosny nad zimowymi chłodami, już końcem marca
ponownie przypomniała o sobie zima, dowodząc że nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa...  stopniałe
śniegi  w większej  części  Beskidu Śląskiego znów przykryły polany i  lasy.  W poniedziałek Wielkanocny
trafiła się kolejna okazja by „przeciorać” porządnie buty Zenith II GTX tym razem ponownie w warunkach
górskich.  Wrzuciłem graty do plecak, nie zapominając o rękawiczkach i ciepłej odzieży, spodziewając się
iście zimowych warunków, oraz oczywiście sprzętu fotograficznego i znów ruszyłem w drogę...

Beskid Śląski 02.04.2018 – zdjęcia od lewej: szczyt wieży widokowej zlokalizowanej tuż poniżej szczytu Szyndzielni, obok górnej stacji kolejki gondolowej / ...aż trudno uwierzyć że
jeszcze kilka dni wcześniej temperatury sięgały +18°C 
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Tym razem wybór padł na dawno nie odwiedzany,  jeden z bardziej  malowniczych w tej  części Beskidu
Śląskiego szlaków, wiodący z Szyndzielni na Klimczok, potem przełęcz Kowiorek, schronisko PTTK pod
Klimczokiem, Magurę, z metą w Bystrej Centrum. Gdy tylko wysiadłem z wagonika kolejki gondolowej na
Szyndzielnię  trafiłem  w  inny  świat...  wszystko  wokół  przykrywała  warstwa  świeżo  spadłego  śniegu,
skrzącego się milionem diamentów w porannym słońcu. Opadająca para wodna przymarzła zdobiąc lukrową
polewą każdą gałązkę, igłę świerków, oraz trawy... warunki były doprawdy przednie nie tylko do afirmacji
tegoż piękna, ale również sprawdzenia po raz kolejny butów AKU Zenith II GTX, tym razem w warunkach
zbliżonych  do zimowych.  Ze  względu  na  porę  roku,  tudzież  już  przecież  początek  kwietnia,  gdy tylko
słoneczko podniosło się wyżej zrobiło się na tyle ciepło by śnieg przegrał tą walkę i zaczął topnieć. Brnąc
przez rozmiękła breję tam gdzie słońce wsparło się na śniegu podążałem w tych wspaniałym otoczeniu w
kierunku Klimczoka.

Beskid Śląski 02.04.2018 – widok na szczyt Klimczoka, po prawej autor w drodze z Szyndzielni na Klimczok

Minuty  zlały  się  w  kwadransy,  tak  tak,  wiem że  z  Szyndzielni  na  Klimczok  jest  niedaleko,  jednak  ja
zwyczajowo dla siebie po drodze musiałem wykonać dziesiątki zdjęć, daleko schodząc ze szlaku, często
przedzierając się przez zarośla i ukryte pod śniegiem pnie powalonych drzew.  Nim dotarłem na Klimczok
cholewka butów Zenith II GTX zdążyła znacząco pociemnieć od wody, jednak absolutnie nie dopuszczając
jej  do  wnętrza,  co  ważne  zapewniając  też  znakomite  warunki  termiczne  stopie,  chroniąc  przed
przegrzaniem i wychłodzeniem.

Beskid Śląski 02.04.2018 – zdjęcia od lewej: widok na Trzy Kopce i Stołów ze szlaku z Szyndzielni na Klimczok / ...jakże łatwo zatracić się takim pięknie, lesie zdobnym w srebrne szaty,
ziemi usianej milionem diamentów skrzącego się w słońcu śniegi – czerwony szlak w stronę Przełęczy  Kowiorek z Szyndzielni
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Nacieszywszy oczy imponującymi panorami z wierzchołku Klimczoka, choć przynosząc trzeba że w tamtym
dniu nieco przytłumionymi przez małą przejrzystość powietrza, minąwszy Przełęcz Kowiorek i Schronisko
PTTK pod Klimczokiem, ruszyłem na najpiękniejszą część tegoż szlaku prowadzącą grzbietem Magury w
stronę ruin dawnego schroniska pod Magurą, zniszczonego przez Armię Czerwoną w 1945 roku w wyniku
ostrzału  artyleryjskiego.  Podążając  za  czerwonymi  znakami  napawałem  się  wspaniałymi,  rozległymi
panoramami, po lewej na miasto Bielsko-Biała, oraz ościenne gminy, przed sobą na Beskid Mały, gminę
Wilkowice  i  Bystra,  nieco  po prawej  kotlinę Żywiecką z  charakterystycznym jej  elementem – zalewem
Żywieckim, ponad nią szczytami Beskidu Żywieckiego, w tym wciąż w białym odzieniu Pilsko i Babią Górę,
nadal  podążając  wzrokiem  w  prawo  Skalite,  Skrzyczne,  Halę  Skrzyczeńską,  oraz  Malinowską  Skałę,
oglądając się wstecz szczyt Klimczoka i wreszcie Szyndzielnię... 

Beskid Śląski 02.04.2018 – zdjęcia od lewej: Klimczok 1117m n.p.m. / ...buty AKU Zenith II GTX doskonale radziły sobie podczas ekspozycji na rozmiękły śnieg, zapewniając wysoki
komfort termiczny, oraz wzorowe trzymanie na śliskich powierzchniach...

Trudno nie zatracić się w takim pięknie, tym bardziej że aura tegoż dnia iście po królewsku zadbała o oprawę
tych widoków, zdobiąc go lekko złotymi, popołudniowymi promieniami słoneczka, kładącymi długie cienie
kontrastujące z bielą śniegu...  jednym mącicielem tej sielankowej atmosfery był typowy dla tego miejsca
silny, wówczas lodowaty wiatr. Niespieszenie opuszczałem grzbiet schodząc stokiem Magury w kierunku
rozstai szlaków, gdzie towarzyszący mi dotychczas żółty szlak podążał w dół w stronę Chaty na Groniu. Ja
nadal idąc za czerwonymi znakami zakręciłem w lewo, schodząc w dół w stronę krawędzi lasu, żegnany
wspomnianymi  malowniczymi  widokami.  Po około  półtorej  godzinie  dotarłem do mety szlaku,  kończąc
kolejną piękną trasę – przebytą wspólnie z butami  AKU Zenith II GTX, które po raz kolejny potwierdziły
swoją wysoką klasę, komfort, przyczepność i ochronę przed wodą.

Beskid Śląski 02.04.2018 – zdjęcia od lewej: stacja GOPR tuż powyżej Schroniska PTTK pod Klimczokiem / rejon szczytu Magury, widok na Kotlinę Żywiecką i charakterystyczną taflę
sztucznego zalewu Żywieckiego, w oddali miasto Żywiec, oraz szczyty Beskidu Żywieckiego...
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Rankiem w  dwa  dni  później  znów  stałem na  starcie  kolejnej  przygody,  tym  razem wybrałem trasę  w
Beskidzie Mały, wiodącą z Łodygowic przez Pilorz, Diabli Kamień położony tuż obok Przysłopu, Przełęcz
pod Czuplem,  Rogacz,  Suchy Wierch  z  metą  w centrum gminy Czernichów.  Od poprzedniego  wypadu
dzieliło  mnie tak niewiele  czasu,  a  w jakże innych warunkach teraz maszerowałem, już nie  w zimowej
czapce,  kurtce i  rękawiczkach, po śniegu, lecz wśród budzących się do życia po zimie pół,  łąk i lasów,
ubrany tylko w kamizelką, oraz termoaktywną bluzkę polarową z długim rękawem.

Beskid Śląski 02.04.2018 – zdjęcia od lewej: afirmacja piękna... rejon Magury / misterne z lodu i wiatru cuda natury

Beskid Śląski 02.04.2018 – zejście z grzbietu Magury w stronę ruin dawnego schroniska, widok na gminę Bystra, oraz Wilkowice, Kotlinę Żywiecką, Beskid Mały i Żywiecki

Ta radykalna zmiana scenerii,  oraz co ważniejsze temperatury, która ponownie osiągała +16°C oznaczała
jednak coś jeszcze... masy błota na szlaku. I faktycznie miejscami sięgało ono kostek, co wystawiło po raz
kolejny na próbę buty AKU Zenith II GTX. Początkowy błękit nieba dość szybko skrył się za szarymi ciężkimi
chmurami, z których wbrew zapowiedzią synoptyków kilka razy uraczył mnie deszcz. Mozolnie zdobywając
wysokość, właściwie dla siebie nielicho się spociłem. Jak już to wiele razy pisałem Beskid Mały potrafi
bowiem potężne  dać  w  kość,  wbrew swej  nazwie  mogącej  sugerować  łagodną  jego  naturę,  zaskakując
długimi i ostrymi podejściami. 
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Beskid Śląski 02.04.2018 – schodząc z Magury w stronę Bystrej szlak żegnał mnie majestatycznymi panoramami na gminę Wilkowice, miasto Bielsko-Białą, szczyty Beskidu Śląskiego i
Małego. Buty AKU Zenith II GTX w tych dość nietypowych dla nich warunkach, w znaczącej bowiem części zimowych, wylegitymowały się znakomitą wygodą, komfortem termicznym,

oraz odpornością na wodę, na uwagę również zasługuje ich wzorowe trzymania na zróżnicowanym podłożu...

Gdy wreszcie dotarłem na śródleśne siodło Przysłopu byłem już mono zgrzany, buty jednak nie tylko nie
uległy błotku, zapewniając stopie suchość, ale doskonale radziły sobie z nadmiarem ciepła. Po prawej, tuż
obok szlaku,  widoczna  o  tej  porze  roku,  gdy korony drzew wciąż  pozostają  nagie,  znajduje  się  piękna
wychodnia skalna, nosząca nazwę Diabli Kamień. Lubię powracać w to miejsce, ma ono swój niezwykły,
nieco tajemniczy, owiany legendami klimat. Według jednego z ludowych podań kamień ten miał stać się
częścią Diablego Młyna, który diabły budować miały pod Skrzycznem, jednak jeden z nich, przelatując nad
Przysłopem upuścił go w miejscu, w którym można go dziś podziwiać.

Start ku kolejnej przygodzie z butami AKU Zenith II GTX – 04.04.2018, po lewej stacja w Łodygowicach, po prawej widok na tą właśnie gminę, oraz szczyty Skrzycznego, Skalite, pasma
Murońki i inne szczyty Beskidu Śląskiego...

Wyrównawszy oddech i posiliwszy się ruszyłem w dalszą drogę, znów mozolnie pnąc się do góry, w stronę
Przełęczy pod Czuplem, mijają po drodze polany Kuflową, oraz Koliby. Ostatni odcinek tego szlaku, ten pod
samą przełęcz, już chyba tak na dobicie człowieka, ostro staje dęba wyciskając z piechura ostatnie poty.
Zważywszy na mało widokową co rusz raczącą deszczem pogodę, tym razem darowałem sobie wejście na
szczyt leżącego nieopodal Czupla i od razu zakręciłem w prawo wybierając niebieski szlak prowadzący do
Czernichowa. Teraz odwrotnie zamiast sapać pod górę, stękałem podążając za ostro opadającą pełną błota i
kamiennego rumoszu ścieżką, wszak gdzieś tą zdobytą wcześniej wysokość trzeba było wytracić... dotarłszy
na metę po raz kolejny odczułem wielkie zadowolenie z możliwości testowania butów marki AKU model
Zenith II  GTX, które zapewniły mi doskonałe trzymanie stopy na zróżnicowanym podłożu i  tak wysoki
komfort termiczny...

Beskid Mały – 04.04.2018 ...doprawdy trudno uwierzyć że od poprzedniego w pełni zimowego przecież wypadu, dzieliły mnie tylko dwa dni! Po lewej autor podczas marszu czerwonym
szlakiem w stronę Diabelskiego Kamienia, na tle Skrzycznego, po prawej widok na budzące się do życia pola i łąki nieopodal szlaku
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Beskid Mały – 04.04.2018, czerwony szlak z Łodygowic w stronę Przysłopu i Diabelskiego Kamienia...

Nie są to oczywiście wszystkie zaliczone w tych butach wypady, były też mniejsze i większe po okolicznych
polach i  łąkach, wszystkie jednak bez względu na warunki w jakich przyszło im służyć,  tudzież śniegu,
błocie,  chłodzie,  nie zrobiły na nich większego wrażenia.  Co niezmiernie ważne dotyczy to również ich
ogólnego wyglądu, zelówka nie uległa starciu, skóra uszkodzeniu, a otok chroniący dolną część cholewki
nie  nosi  żadnych  śladów  użytkowania,  notabene  właśnie  w  celu  tegoż  udokumentowania  tuż  po
zakończeniu opisanego powyżej wypadu wykonałem dokumentację zdjęciową uwidaczniającą ich stan po
tych wszystkich wojażach, która dobitnie dowodzi jak mocne i trwałe są buty Zenith II GTX.

Beskid Mały 04.04.2018 – zdjęcia od lewej: Przysłop 629m n.p.m. tuż obok znajduje się piękna wychodnia skalna „Diabli Kamień”

Beskid Mały 04.04.2018 – zdjęcia od lewej: widok na Beskid Śląski z Polany Koliba / ...zejście spod Czupla do Czernichowa, tu nieopodal Suchego Wierchu

Podsumowanie...
Buty górskie  to  bez  mała  jedna  z  najważniejszych części  naszego  ekwipunku,  źle  dopasowane potrafią
zamienić  w koszmar  każdą  wyprawę.  Nietrwałe  rozczarować,  oraz  narazić  na spore  koszty,  modele  nie
radzące sobie z dynamicznie zmieniającymi się warunkami pogodowymi, z błotem, wodą, czy odwrotnie
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upałem,  szybko  mogą  stać  się  przyczyną  przegrzania,  lub  wyziębienia,  wie  to  każdy górołaz,  stąd  tak
ważnym jest wybranie odpowiednich butów. 

Beskid Mały 04.04.2018 – zdjęcia od lewej: ...skały, błoto, śnieg, woda, wszystkie te czynniki w toku testów nie zrobiły na butach AKU AKU Zenith II GTX żadnego wrażenia, bez względu
na warunki zapewniły one wysoki komfort termiczny, ochronę przed wodą, oraz poślizgami / Widok z ostatniego odcinka szlaku z Przełęczy pod Czuplem na gminę Czernichów, Sołę i

Wielką Cisową Grapę, Cisowa Grapę i Kiczerę...

Wszystkie powyższe niuanse, pomimo kilku początkowych obaw, nie dotyczą absolutnie modelu  Zenith II
GTX marki AKU, która po raz kolejny udowodniła w moim odczuciu że w pełni zasługuje na swoją renomę.
Model  doskonale  sprawdzi  się  w szerokim spektrum warunków,  od  przedzierania  się  przez  rozmiękły
wiosenny śnieg, czy błoto, po ekspozycję na deszcz. Zapewnią doskonałe warunki naszej stopie, tudzież
suchość,  oraz  bardzo  dobrą  paroprzepuszczalność  w szerokim zakresie  temperatur.  Na  ogromny  plus
należy też zaliczyć ich wygodę, wykonanie z wysokiej klasy materiałów, oraz trwałość. 

Beskid Mały 04.04.2018 – zdjęcia od lewej: buty AKU Zenith II GTX są wyjątkowo udanym poleczeniem sprawdzonych rozwiązań, konserwatywnego wzornictwa, z nowoczesnymi
technologiami – gorąco je polecam... / Widok z ostatniego odcinka szlaku z Przełęczy pod Czuplem do Czernichowa, na Przyszop (Łysy Groń)

Osobiście do zalet dorzuciłbym też wygląd butów Zenith II GTX czerpiących z najlepszych klasycznych
wzorów butów górskich,  połączonych  z  nowoczesnymi  technologiami.  Ich  masywna  forma,  znakomita
podeszwa, świetny system sznurowania, oraz naturalna skóra o grubości aż 1.8mm stwarzają potencjał
bezawaryjnego użytkowania przez długie lata. Jeśli więc poszukujecie podobnych, bezkompromisowych,
trwałych i mocnych butów serdecznie polecam model Zenith II GTX.

Zalety:
• niska waga
• bardzo wysoki komfort użytkowania
• skuteczna przyczepność zelówki na zróżnicowanym podłożu
• skuteczny transport wilgoci z wnętrza buta
• wysoki komfort termiczny
• bardzo dobra wodoodporność
• cholewka z naturalnej oliwionej skóry nubukowej o grubości 1,8mm 
• usztywniany nosek i pięta
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• trwały otok wokół buta zapewniający większą wytrzymałość poszycia cholewki
• zaawansowane technologię
• doskonałe trzymanie na stopie
• indywidualne dopasowanie do kształtu stopy
• atrakcyjny wygląd odwołujący się do korzeni designerskich butów górskich
• wysokiej jakości materiały
• skuteczne tłumienie uderzeń stóp o grunt
• znakomity, głęboki system sznurowania
• wszyty na całej długości język
• anatomiczne podcięcie w rejonie ścięgna Achillesa
• miękka wyściółka rantu cholewki

Wady:
• niechlujne, źle wykonane szwy łączące otok z cholewką

Technologie: 

Przydatne linki: 
• strona sklepu online AKU z butami Zenith II GTX (anglojęzyczna): https://www.aku.it/en/product/catalogo_en/trekking/zenith-ii-gtx_en.html?

removeAlertCookie=yes 
• Oficjalna strona firmy AKU(anglojęzyczna): http://www.aku.it/en 
• Strona producenta podeszwy VIBRAM®: http://eu.vibram.com/en
• Strona producenta membrany GORE-TEX®: http://www.gore-tex.pl/remote/Satellite?

childpagename=goretex_pl_PL/fabrics_cont_land_c/NavLanding&pagename=SessionWrapper&navid=HomeLanding 
• producencka zelówka AKU z systemem IMS2 / Internal Midsole System: https://www.aku.it/en/company/tecnologie-en/ims-en.html
• wkładka wewnętrzna Anatomical FIT: https://www.aku.it/en/company/tecnologie-en/forma-en.html 
• Firma RAVEN – wyłączony przedstawiciel firmy AKU na Polskę: http://outdoor.ravenco.eu/o-firmie/

Opracowania powiązane / podobne w dziale SPRZĘT:
• buty AKU Transalpina GTX
• buty AKU Montera Low GTX
• buty AKU Bellamont FG MID GTX
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http://zyciepisanegorami.pl/aku-bellamont-fg-mid-gtx
http://zyciepisanegorami.pl/aku-montera-low-gtx
http://zyciepisanegorami.pl/buty-aku-transalpina-gtx
http://outdoor.ravenco.eu/o-firmie/
https://www.aku.it/en/company/tecnologie-en/forma-en.html
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http://www.gore-tex.pl/remote/Satellite?childpagename=goretex_pl_PL/fabrics_cont_land_c/NavLanding&pagename=SessionWrapper&navid=HomeLanding
http://eu.vibram.com/en
http://www.aku.it/en
https://www.aku.it/en/product/catalogo_en/trekking/zenith-ii-gtx_en.html?removeAlertCookie=yes
https://www.aku.it/en/product/catalogo_en/trekking/zenith-ii-gtx_en.html?removeAlertCookie=yes


Do testów dostarczyła firma: 

Raven 

www.ravenco.eu 

autor serdecznie dziękuję  za udostępnienie 
do testów butów AKU model Zenith II GTX

Tekst, opracowanie i zdjęcia, z wyłączaniem schematu systemu
IMS2 pobranego ze strony producenta marki AKU:

Sebastian Nikiel

09.04.2018

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail: s.nikiel.mojegory@gmail.com
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