
Przeznaczenie: turystyka górska
Pora roku: wiosna / lato / jesień
Producent: AKU
Model: Camana Fitzroy GTX
Typ: męskie buty trekingowe
Membrana: TAK / GORE-TEX® Performance
Comfort
Wodoodporność: TAK / membrana / GORE-
TEX® Performance Comfort
Oddychalność: TAK / membrana AKU AIR
8000®
Podeszwa: Vibram® Erica Everest
Wkładka wewnętrzna: Custom Fit 152
Twardość: według producenta – średnia (6-4
mm nylon) / stwierdzona wysoka
Waga: 

• zważona dla numeru 43 (EU 9) – 1400 g
para / 700g but

Wysokość: powyżej kostki – 3/4
Materiały: 

• cholewka zewnętrzna:

◦ naturalna skóra nubukowa o grubości 1,6 mm
◦ warstwowa oddychająca tkanina  syntetyczna z wodoodporną i oddychającą membraną

• wnętrze cholewki:

◦ warstwowa oddychająca tkanina  syntetyczna z oddychającą membraną
◦ wstawki z miękkiej tkaniny syntetycznej w rejonie górnego rantu buta

• podeszwa:

tworzywa sztuczne o podwyższonej odporności na ścieralność
Wszyty język: TAK / zintegrowany z cholewką
Usztywniana pięta: TAK
Usztywniany nosek: TAK
System szybkiego sznurowania: TAK
Zastosowane technologie: 

• GORE-TEX® Performance Comfort
• podeszwa Vibram® Erica Everest
• INJ / Injection Lasting
• AKU AIR 8000®

Warianty kolorystyczne: NIE
Średnia cena: od 560 zł do 399 zł (info www.ceneo.pl)

Inne: anatomiczne podcięcie cholewki w rejonie ścięgna Achillesa, zdublowane wszystkie kluczowe szwy

Do testów przekazała firma: Raven 

Przeznaczenie: 
Trzy sezonowe męskie buty dedykowane do pieszych wędrówek w ternie górskim o średnio i umiarkowanie
ciężkim stopniu trudności, w każdych warunkach pogodowych, z wyłączaniem turystyki lodowcowej, oraz
zimy.
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Tytułem wstępu...
Wiosna  tego  roku  wyjątkowo  jest  kapryśna,  w  przeciwieństwie  do  roku  ubiegłego  nie  rozpieszcza  nas
wysokimi temperaturami, ba… jeszcze początkiem maja ustąpiła w Beskidach pola zimie. Jednak pomimo
jej  wątłej  natury,  na  przekór wszystkiemu natura odradza się  z  zimowej  szarości,  eksplodując  pięknymi
nasyconymi barwami młodego życia.  Pora więc najwyższa schować do szaf zimowy i wczesnowiosenny
ekwipunek, wyjmując lżejszy letni. Czas to dogodny by na testy zaczął trafiać taki właśnie sprzęt i odzież.
Stąd  z  podwójną  radością  przyjąłem informację  ze  strony  zaprzyjaźnionej  firmy  RAVEN o  możliwości

przetestowania  trzy  sezonowych,  kolejnych  butów  renomowanej  włoskiej  marki  AKU,  model  Camana

Fitzroy GTX. 

Podwójną gdyż po pierwsze pora jak już pisałem ku temu odpowiednia, a po drugie co istotniejsze bardzo
lubię  testować  buty  tej  marki.  Modele  AKU  wielokrotnie  już  udowodniły  swoją  znakomitą  jakość,

zapewniają  świetny  komfort  i  ochronę  w  każdych  warunkach  pogodowych.  Jak  więc  na  tym  tle

zaprezentowały się rzeczowe buty  AKU Camana Fitzroy GTX? Czy potwierdziły moją opinię o produktach
marki?  Jakie  są  ich  zalety  i  wady,  odpowiedź  jak  zawsze  w lekturze  recenzji  –  zapraszam do  lektury
recenzji….

Pierwsze wrażenia – wygląd i budowa...
Tuż po otrzymaniu butów marki AKU, model Camana Fitzroy GTX zwyczajowo natychmiast zabrałem się do
ich oględzin, tym bardziej że pomimo iż w przypadku tej marki jeszcze tak się nie zdarzyło, zawsze jednak
istnieje to ryzyko że nie uda się trafić pod kontem dopasowania numeru buta. Jednak i tym razem wybrany
numer 43 (9) okazał się idealny, co zresztą należy zaliczyć na duży plus marki. W przeciwieństwie do innych,

AKU utrzymuje bardzo starannie rozmiarówkę swoich butów. 

zdjęcia od lewej: tuż po otrzymaniu do testów butów AKU Camana Fitzroy GTX zwyczajowo zabrałem się do ich oględzin… / Podczas wypadu terenowego w recenzowanych butach, tu
blisko już mety szlaku, Beskid Śląski rejon rozstai szlaków nieopodal siodła pod Łysym Groniem (szlak do Czernichowa)

Dobrze zostawmy już jednak tą mało tu istotną w ocenie modelu sprawę. Pierwszą z rzeczy jaka zwróciła

moją uwagę po wzięciu butów Camana Fitzroy GTX do ręki był ich dość nietypowo – typowy wygląd… tak,
tak wiem że to alogizm, jednak już za chwilkę wyjaśnię skąd to karkołomne sformułowanie. Teraz natomiast
chciałbym podzielić  się  tym co  zaskoczyło  mnie  najbardziej,  recenzowane buty  okazały  się  niezwykle

twarde. Tak bardzo że nie byłem w stanie ich zgiąć… zaskoczyło mnie to tak bardzo że od razu sprawdziłem
informację jaką twardość podają dla tego modelu sprzedawcy, okazało się że jest to twardość średnia  (6-4
mm  nylon),  czyli  dokładnie  taka  sama  jak  wielu  innych  butów  tej  marki  które  miałem  przyjemność
recenzować i jeszcze większą użytkować po dzień dzisiejszy – tu  dobrym przykładem jest choćby model

Zenith II GTX (recenzja <<tutaj>>). 
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Pierwszą z rzeczy jaka zwróciła moją uwagę po wyjęciu testowanych butów Camana Fitzroy GTX z kartonu był ich konserwatywny, czerpiący ze sprawdzonych wzorców wygląd, oraz…
niezwykle wysoka twardość zelówki, pomimo zakwalifikowania przez markę AKU jako średnio twardych (6-4 mm nylon), dla porównania obok również buty marki AKU model Zenith II
GTX (recenzja <<tutaj>>) również zakwalifikowane przez markę do tej samej kategorii twardości, gdy tymczasem dzieli je pod tym względem przepaść, te ostatnie bowiem są znacznie

miększe od omawianych.

Oba modele jednak pod kątem twardości, pomimo zakwalifikowania do tej samej kategorii, dzieli spora

przepaść.  Pomimo  że  Zenith  II  GTX nie należy  do  butów miękkich,  są  dalece  bardziej  plastyczne od

testowanego  obecnie  modelu  Camana  Fitzroy  GTX. Często  jednak  bywa  tak  że  but  po  prostu  trzeba
rozchodzić, toteż z braku  możliwości dokładniejszej oceny wpływu zelówki na komfort użytkowy, temat ten
pozostawiam na dalszą część recenzji, tudzież tą opisującą wyniki terenowych marszrut.

Cholewka...
Powróćmy teraz do kwestii wyglądu. Marka AKU przyzwyczaiła mnie na przestrzeni lat do znakomitego,

wzornictwa,  w  większości  odwołującego  się  do  sprawdzonych  wzorców  z  przeszłości,  łącząc  je  w

zrównoważony sposób z nowoczesnymi akcentami,  oraz zaawansowanymi technologiami.  Tak jest  i  w

przypadku rzeczowych butów Camana Fitzroy GTX. Tu powracamy do karkołomnego określenia ich wyglądu
z  początku  recenzji.  Buty  odwołują  się  bowiem  bardzo  intensywnie  do  dawnych  modeli  górskich. Ich

cholewka cechuje ascetyczna prostota, nie znajdziemy tu żadnych agresywnych i kolorowych wstawek,

mamy do czynienia z klasyczną i spokojną linią.

Cholewka butów AKU Camana Fitzroy GTX cechuje ascetyczna prostota, nie znajdziemy tu żadnych agresywnych i kolorowych wstawek, mamy do czynienia z klasyczną, prostą i
spokojną linią.
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Prostota w butach Camana Fitzroy GTX została posunięta tak daleko iż w modelu nie natrafiamy nawet na

dość wszakże istotny otok nosków i pięty. Zamiast tego cholewka przechodzi bezpośrednio w podeszwę, o
której  szerzej  pomówimy dalej.  Tak  prosta  forma,  pozbawienie  dodatkowej  ochrony  przed  uderzeniami
palców  o  kamienie,  ochrony  powłoki  nosków,  może  nasuwać  niepokojące  wnioski  dotyczące  komfortu
użytkowego, ale też i odporności  mechanicznej cholewki. Tak renomowana marka jak  AKU nie popełnia
jednak takich błędów, stąd zarówno noski, jak i pięta zostały usztywnione. Cecha ta będzie się w recenzji
pojawiała jeszcze wielokrotnie z racji jej stwierdzonego na komfort wpływu…

Buty AKU Camana Fitzroy GTX pozbawione są otoku chroniącego noski i piętę, wszystkie newralgiczne szwy zostały zdublowane, każde wykonano i wykończono niezwykle staranno.

Cholewka modelu posiada hybrydową budowę, jej zewnętrzne poszycie wykonano w większości z dobrej

jakości naturalnej skóry nubukowej o grubości około 1,6 mm. Zasadniczo składają się na nią dwa duże,

profilowane kawałki  skóry,  obejmujące noski i  śródstopie,  sięgając wysoko aż do systemu sznurowania,
dalej biegnąc do pięty gdzie łączy się z drugą skórzaną wstawką obejmując piętę, prowadząc wzdłuż ścięgna
Achillesa, aż do górnego rantu cholewki.

Cholewka posiada hybrydową budowę, jej zewnętrzne poszycie wykonano w większości z dobrej jakości naturalnej skóry nubukowej o grubości około 1,6 mm. Zasadniczo składają się
na nią dwa duże, profilowane kawałki skóry i kilka mniejszych wstawek. Pozwala to zminimalizować ilość szwów w newralgicznych obszarach, narażonych na przemakanie.

Powróćmy teraz do usztywnień rejonu palców i pięty.  Zostały one usztywnione, dodatkową wewnętrzną

wkładką  pomiędzy  warstwami  tkaniny  cholewki.  W  świetle  takiej  budowy można  powiedzieć  że  brak

zewnętrznego dodatkowo otoku został  zrekompensowany wewnętrzną wkładką, a obecność membrany

znosi i ewentualne ryzyko przemakania w tych obszarach, w sposób naturalny najbardziej narażonych na
kontakt z przeszkodami terenowymi.
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Brak otoku chroniące noski i piętę butów AKU Camana Fitzroy GTX, nie oznacza to jednak że nie zadbano o ochronę tych obszarów. Pomiędzy warstwami poszycia cholewki dodano
wkładki usztywniające to rejony. Są one dobrze wyczulane pod palcami, ich sztywność i wąski profil noska jak się okazało stały się przyczyną istotnego dyskomfortu...

Z takiej  budowy nosków wynika jednak coś  jeszcze,  nie  ulegną  one  rozciągnięciu  –  dopasowaniu  do

kształtu stóp. Stąd wyjątkowo ważne jest aby starannie dobrać rozmiar butów, biorąc również pod uwagę

szerokość naszych stóp. Tu też przyznaję natrafiłem na pierwszy mankament, choć właściwe to złe słowo –
problemy wynikły bowiem nie z źle zaprojektowanych, czy wykonanych butów AKU Camana Fitzroy GTX,
lecz raczej właściwości anatomicznych moich stóp.  Posiadając raczej szerokie stopy odczuwałem z tego

tytuły podczas dłuższego marszu spory dyskomfort, pojawił się bowiem ucisk w rejonie stawów palców,

układając je  ciasno w nienaturalny sposób.  Właśnie dlatego tak istotną  sprawa jest  by przed  zakupem
omawianego modelu go przymierzyć.

Ze względu na wąski profil nosków i nierozciągliwe wkładki usztywniające noski wyjątkowo jest ważne jest starannie dobrać rozmiar butów, biorąc również pod uwagę szerokość
naszych stóp

Pozostałe skórzane wstawki pojawiają się w górnej części cholewki, wbrew pozorom ich ulokowanie nie ma
tu  znaczenia  wyłącznie  estetycznego,  stanowią  one bowiem podparcie dla  górnych haczyków systemu

sznurowania.  Kolejną warstwą cholewki, stanowiącą równocześnie jej rdzeń, jest odporna na uszkodzenia
mechaniczne  tkania  syntetyczna.  Jest  ona  widoczna w górnej  części  cholewki,  pomiędzy  wstawkami ze
skóry,  oraz na języku.  Warto tu pamiętać o tym że bierze ona czynny udział  w procesie termoregulacji
wydalając nadmiar ciepła z wnętrza buta, gwarantując jego wysoką oddychalność wespół z umieszczoną pod
nią membraną GORE-TEX® Performance Comfort.
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zdjęcia od lewej: Bignące wzdłuż systemu szybkiego sznurowania wstawki ze skóry mają znacznie nie tylko estetyczne, lecz stanowią podparcie dla górnych haczyków. / W rejonie
górnego rantu cholewki - brzegów języka, widać dobrze warstwową budowę poszycia cholewki, składająca się z nubukowej skóry, membrany GORE-TEX® Performance Comfort i

oddychającej tkaniny wyściółki, tworząc zespoloną tkaninę AKU AIR 8000® odznaczającą się wysoką paroprzepuszczalnością, oraz równocześnie ochronę przed przesiąkaniem wody
do wnętrza.

Podążając dalej natrafiamy na wewnętrzną tkaninę wyściełającą wnętrze cholewki butów  Camana Fitzroy
GTX. Jest to producencka tkanina syntetyczna tworząca wraz z pozostałymi warstwami cholewki bardzo

wydajną  zespolona  tkaninę  AIR  8000®  odznaczającą  się  wysoką  oddychalnością,  odpornością

mechaniczną, oraz wodoodpornością.  Jest ona obecna w szerokim wachlarzu modeli marki AKU, w tym w
recenzowanych wcześniej butów Zenith II GTX (<<recenzja>>), czy Transalpina GTX (<<recenzja>>). 

Producencka tkanina wyściółki, tworząca z pozostałymi warstwami cholewki bardzo udany system AKU AIR 8000® występuje w szerokim wachlarzu modeli tej marki, tu na dole po lewej
buty Transalpina GTX (<<recenzja>>), oraz po prawej Zenith II GTX (<<recenzja>>), wszystkie te modele wyposażono w taką samą tkaninę...
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Cholewka wykonana jest w unikatowej technologii kopyta szewskiego –  INJ / Injection Lasting, obecnego w
niej  podczas  większości  procesów  technologicznych  przy  wytwarzaniu  buta,  w  tym  szycia,  zespolenia
poszczególnych  części,  aż  po  chłodzenie  i  wykańczanie.  Żaden  inny  producent  obuwia  z  wstrzykiwaną
podeszwą  nie  pozostawia  kopyta  szewskiego  w bucie  przez  cały  proces  produkcji,  zwłaszcza  w czasie
ostatnich dwóch faz. Podczas fazy chłodzenia, po wstrzyknięciu, poliuretanowa podeszwa zapamiętuje swój
kształt  w oparciu o obecne w nim kopyto szewskie.  To również faza,  w której  poliuretan naturalnie się
kurczy,  więc przy wyjętym kopycie szewskim,  cały but  straci  swój  kształt.  Do tematu samej  podeszwy
powrócimy szerzej za chwilkę.

Podczas pierwszego wypadu w butach AKU AKU Camana Fitzroy GTX, tu po lewej kaskady na bezimiennym potoku przy szlaku z Wilkowic Huciska na Skałę Czarownic widoczną po
prawej stornie – Beskid Mały.

Górną część cholewki stanowi wyściełany dodatkową warstwą pianki kołnierz okalający staw skokowy. Ze
względu na istotne obciążenie mechaniczne tej części od wewnętrznej strony, na wysokości od 2 do 4,5 cm,
tkaninę podszewki obecną wewnątrz cholewki zastąpiono inną o znacznie wyższej odporności mechanicznej,
a  równocześnie  wysokiej  paroprzepuszczalności.  Górny  rant  chlewki  został  niezwykle  starannie

wyprofilowany,  schodząc  płynną  linią  w  dół,  w  kierunku  rejonu  ścięgna  Achillesa,  gdzie  tworzy

anatomiczne podcięcie umożliwiające komfortowe i bezpieczne odchylanie stopy do tyłu.

Górny rant chlewki został starannie wyprofilowany, schodząc płynną linią w dół, w kierunku rejonu ścięgna Achillesa, gdzie tworzy anatomiczne podcięcie...

Ostatnią, nie omówią jeszcze, częścią cholewki jest język. Stanowi od integralną część cholewki, łącząc się z
jej górnym rantem w rejonie otoku stawu skokowego. Właśnie w obrębie brzegów tkaniny języka widać
doskonale, opisaną powyżej, warstwową budowę cholewki modelu Camana Fitzroy GTX. W górnej, przedniej
części języka natrafimy na skórzaną wstawkę z wytłoczoną logiem i nazwą marki  AKU. Po wewnętrznej
stronie  języka  zobaczymy  niewielką  wstawkę  ze  skóry  zaświadczającą  o  ręcznym  ich  wykonaniu.
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Znajdziemy tam indywidualny numer szewca pracujących przy danej parze.

Buty AKU Camana Fitzroy GTX posiadają zintegrowany z cholewką, dobrze wyprofilowany język, jego górną część po zewnętrznej stronie wyposażono w dodatkową wstawkę ze skóry,
chroniącej tkaninę pod nią przed tarciem sznurowadeł, natomiast po stronie wewnętrznej języka (patrz zdjęcie na dole po prawej) natrafimy na niewielką wstawkę ze skóry

zaświadczającą o ręcznym ich wykonaniu. Znajdziemy tam indywidualny numer szewca pracujących przy danej parze.

Jedynymi  dodatkami  stricte  designerskimi  w  cholewce  butów  Camana  Fitzroy  GTX,  jest  niewielkie,
dyskretne logo i  nazwa marki  wkomponowana po zewnętrznej  stronie  buta w rejonie wstawki  ze skóry
prowadzącej  do  cofniętej  pary  haczyków  systemu  sznurowania.  Również  na  niej,  w  dalszej  części,
zobaczymy niewielką metkę z nazwą producenckiego systemu  AIR 8000®. Ostatnim takim dodatkiem jest
metka z logiem i  nazwą producenta membrany, tudzież  GORE-TEX®. Wszystkie stonowane i  niewielkie,
subtelnie podkreślające obecne w modelu zaawansowane technologię. 

Jedynymi dodatkami stricte designerskimi w cholewce butów Camana Fitzroy GTX jest niewielkie logo i nazwa marki AKU, oraz naszywki z nawami obecnych w nich technologii, tudzież
GORE-TEX® i AIR 8000®.
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System sznurowania...
Jak przystało w modelu czerpiącym tak licznie ze sprawdzonych rozwiązań, w butach Camana Fitzroy GTX

znajdziemy  znakomity,  prosty  i  bezawaryjny  system  szybkiego  sznurowania.  Spoglądając  od  nosków
składają  się  na  niego  cztery  pary  metalowych  oczek,  dalej  parą  głęboko  cofniętych  w  tył  haczyków,
skutecznie minimalizujących ryzyko samoczynnego poluzowania się sznurowadeł w trakcie marszu, oraz
dwie parami górnych haczyków.

Dzięki takiej budowie opartej o trzy pary haczyków, oraz cztery oczek, sznurowadła można szybko i łatwo
zaciągnąć. Podczas wielogodzinnych wypadów terenowych ani razu nie zdarzyło się by sznurowadło uległo

poluzowaniu,  czy  rozwiązaniu.  Warto  również  dodać  że  wszystkie  elementy  wykonane  są  metalu,
zabezpieczonego przed skorodowaniem.

Buty wyposażono w prosty i bezawaryjny system szybkiego sznurowania oparty o cztery pary oczek i trzy haczyków, z czego jedna klasycznie cofnięta została głęboko w tył, co
skutecznie chroni przed samoczynnym poluzowywaniem sznurowadeł.

Fundament buta – czyli rzecz podeszwie i wkładce wewnętrznej...
Przyznam że dość duży kłopot sprawiło mi określenie typu obecnej w butach  AKU Camana Fitzroy GTX

podeszwy. Pomimo dostępnych opisów w sieci internetowej nie bardzo one przystawały do tego co było
widać. Zacznijmy więc może od tego co widoczne, mamy tu do czynienia z bardzo prostą podeszwą marki
Vibram® jak ustaliłem model  Erica Everest.  Na pierwszy rzut  oka brak tu wyodrębnionej  dodatkowej,

śródpodeszwy, odpowiedzialnej za tłumienie uderzeń stóp o grunt, przekładającej się na wyższy komfort

użytkownika. 

W butach AKU Camana Fitzroy GTX zastosowano prostą o dobrej przyczepności podeszwę Vibram® Erica Everest, okazała się ona podczas testów terenowych niezwykle przyczepna,
ale i siermiężnie twarda...

Dobrym  przykładem  jest  tu  zelówka  butów  AKU  Transalpina  GTX,  wyposażonych  w  rozbudowaną
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podeszwę Vibram® Cloud, z jasno zarysowanymi trzema strefami, dolną, śródpodeszwą i górną, każda o

innych  właściwościach  mechanicznych.  Również  w przypadku butów AKU Zenith  II  GTX dostrzeżemy

dobrze  wyodrębnione  strefy,  model  ten  wyposażono  w  podeszwę  Vibram®  Plume  Hiking  EVA,  z
producencką śródpodeszwą AKU IMS2 AGILE. W przypadku natomiast omawianego modelu widać od razu

ascetyczną budowę podeszwy, bez wyodrębnionych stref zwiększonego komfortu.

Dobrym przykładem jak bardzo prostą podeszwę AKU Camana Fitzroy GTX jest podeszwa butów AKU Transalpina GTX (po lewej), wyposażonych w rozbudowaną podeszwę Vibram®
Cloud, z jasno zarysowanymi trzema strefami, dolną, śródpodeszwą i górną, każda o innych właściwościach mechanicznych, podobnie jak w butach AKU Zenith II GTX (po prawej).

Co ciekawe nie udało mi się również natrafić na jakiś szerszy opis tej podeszwy w sieci, wydaje się więc

być  wysoce  prawdopodobne  że  mamy  tu  do  czynienia  z  prostą  do  bólu  podeszwą,  pozbawioną

dodatkowych  warstw  o  zróżnicowanej  sprężystości. Według  jednak  specyfikacji  na  jaką  natrafiłem
podeszwa butów  Camana Fitzroy GTX  posiada warstwę amortyzującą AKU DIE CUT EVA.  Kwestię  tą
jednak wyłącznie tu sygnalizuję dla porządku, sam nie jestem w stanie z całkowitą pewnością stwierdzić jej
obecność w modelu. Zdaje się to również pośrednio potwierdzać sama grubość podeszwy, wynosząca na
śródstopiu,  w miejscu pozbawionym bieżnika,  zaledwie 8 do 10 mm. Podczas  oględzin nie dostrzegłem
również, pomimo usilnych prób, zróżnicowanej gęstości gumy, poza wydającą się nieco miększą warstwą z
samym bieżnikiem.

Niepodważalną zaletą podeszwy Vibram® Erica Everest obecnej w butach AKU Camana Fitzroy GTX jest ich głęboki, samoczyszczący bieżnik o znakomitej przyczepności na
zróżnicowanej nawierzchni.

Czy tak prosta, pozbawiona dodatkowych stref komfortu, zelówka oznacza że jest zła? Bynajmniej, choć

na pewno nie tak komfortowa jak bardziej zaawansowane modele z wyodrębnionymi strefami nacisku.

Różnica pojawi się przede wszystkim podczas marszu w terenie kamienistym, oraz przy dużym obciążeniu
dodatkowym,  tudzież  marszu  z  ciężkim  plecakiem.  Jednakże  przecież  całe  dekady  podeszwy  butów
takowych  stref  nie  posiadała  a  pomimo to  potrafiły  być  trwałe  i  wygodne.  Warto  jednak  z  pewnością
pamiętać o tym że jest to model na wskroś prosty.

 10                                                                                                                                                                                                        CC - Attribution Noncommercial, share Alike by Sebastian 
Nikiel
Prawa autorskie – można wykorzystywać nieodpłatnie wyłącznie w zastosowaniach niekomercyjnych,  oraz z uznaniem i  zachowaniem autorstwa, zgodnie z licencją Creative Common 3.0 –
www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0
license – www.creativecommons.org

Informacja prawna – zgodnie z przepisami prawa, wszystkie wyrażane na łamach niniejszej strony opinie, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akcesorium,

wynikającą z posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu.



zy tak prosta, pozbawiona dodatkowych stref komfortu, zelówka oznacza że jest zła? Bynajmniej, choć na pewno nie tak komfortowa jak bardziej zaawansowane modele z
wyodrębnionymi strefami nacisku. Podeszwa w recenzowanych butach w najwęższym miejscu, pomiędzy obcasem a śródstopiem ma zaledwie 8 mm...

Prostota ta dotyczy również obecnych w modelu producenckich wkładek AKU Custom Fit 152, jest to jeden

z podstawowych wariantów wkładek tej marki. Wkładki te zbudowane są z trzech warstw, każda o nieco
innej  charakterystyce  użytkowej.  Zewnętrzna  mająca  bezpośredni  kontakt  ze  stopą  wykonana  została  z
tkaniny  Dry-Lex®,  odznaczającej  się  dobrą  odpornością  na  ścieranie  i  szybkim  schnięciem.  Środkowa
warstwa  została  wykonana  z  profilowanej  pianki  lateksowej  o  zróżnicowanej  grubości,  największej  w
strefach bezpośredniego nacisku, tudzież w rejonie paców i pięty. Dolną warstwę wkładki wykonano z filcu,

stanowiącego jej podstawą konstrukcyjną na której anatomicznym profilu wspierają się dwie pozostałe.

Wkładka  AKU Custom Fit  152, podobnie  jak  wszystkie  z  tej  rodziny,  bierze  czynny  udział  w procesie
termoregulacji, dzięki swej porowatej strukturze skutecznie odprowadzając nadmiar ciepła, prócz tego dzięki
starannie dobranemu profilowi stanowi komfortowe podparcie dla stopy.

Prostota ta dotyczy również obecnych w modelu producenckich wkładek AKU Custom Fit 152, jest to jeden z podstawowych wariantów wkładek tej marki. Zewnętrzna warstwa mająca
bezpośredni kontakt ze stopą wykonana została z tkaniny Dry-Lex®, środkowa warstwa została wykonana z profilowanej pianki lateksowej a dolna z filcu, stanowiącego podstawą

konstrukcyjną wkładki na której anatomicznym profilu wspierają się dwie pozostałe.

Na koniec tej części w obronie mojego testerskiego sumienia kilka słów wyjaśniających przyczynę dla której
jak zapewne się zorientowaliście mocno kluczyłem pomiędzy obecnymi w butach technologiami.  Jest to

spowodowane tym że model Camana Fitzroy GTX nie występuje już w ofercie AKU, choć pozostaje wciąż

obecny na rynku polskim. Z tego względu nie byłem w stanie z całkowitą pewnością określić obecnych w
modelu  technologii,  będąc  zmuszonym do  bazowania  na  informacjach  dostępnych  na  stronach  polskich
sprzedawców, a którzy niestety zdarza się że dość swobodnie podchodzą do tej kwestii.
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Bardziej rozbudowane, zaawansowane technologicznie wkładki butów AKU posiadają strefy o zróżnicowanej gęstości zastosowanej pianki, oraz znacznie większą grubość, tu od lewej:
wkładka AKU Custom Fit IMS³ 162 butów AKU Transalpina GTX (<<recenzja>>), w środku wkładki AKU Custom FIT IMS 162 butów AKU Zenith II GTX (<<recenzja>>), po prawej AKU

Custom Fit SOFT 157 niskich butów AKU Montera Low GTX (<<recenzja>>)...

Relacja obietnic do rzeczywistości – czyli testy terenowe...
Pora porzucić teoretyczne rozważania, wrzucić rzeczy do plecaka, w tym oczywiście zajmujący największą
jego część „foto-szpej” i ruszyć w omawianych butach AKU Camana Fitzroy GTX w teren, co w przypadku
tego  modelu  ma  szczególnie  duże  znacznie  biorąc  pod  uwagę  brak  ścisłych  informacji  na  jego  temat.
Pierwszy wypad odbył się na szlakach Beskidu Małego, prowadząc szlakami już mi znanymi, połączonym z
nowym, tudzież: Wilkowice - Wilkowice Huciska – Skała Czarownic – punktu widokowego Babczaki, dalej
rozstaje  szlaków pod Magurką  Wilkowicką,  Czupel,  Polana  Koliby,  Przysłop  i  zlokalizowana  tuż  obok
piękna wychodnia skalna Diabli Kamień, Solisko, Groniki, Łysy Groń (Przyszop), z zejściem do centrum
gminy Czernichów. Łącznie około 18 km marszu co pozwoliło dobrze zweryfikować model Camana Fitzroy

GTX.

Pierwszy wspólny wypad z butami AKU AKU Camana Fitzroy GTX zaprowadził mnie na szlak w Beskid Mały, trasa licząca łącznie około 18 km pozwoliła je dobrze poznać… tu po lewej w
rejonie przystanku PKS/BUS w Wilkowicach Huciska, po prawej „startowy przepak”.

Ruszając na szlak szczęśliwie udało mi się trafić na jeden z tych nielicznych obecnej wiosny dni, gdy aura była bardziej łaskawa. Tu na łąkach przed wejściem na właściwy górski
odcinek szlaku, w Wilkowicach Huciska. W tle dominujący w pejzażu masyw najwyższego szczytu Beskid Śląskiego – Skrzyczne.
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Ruszając na szlak szczęśliwie udało mi się trafić na jeden z tych nielicznych obecnej wiosny dni, gdy aura
była  bardziej  łaskawa.  Pomimo  przejściowego  zachmurzenie,  trudno  było  narzekać  na  brak  słońca,
temperatury oscylowały w granicach +10 do +15°C. Bynajmniej nie oznaczało to że membrana butów nie

miała  się  gdzie  wykazać.  Poprzedzające  wypad dni  obfitowały  (jak  i  następne  niestety)  w silne  opady
deszczu. Szlaki zalegało więc kultowe beskidzkie błotko… 

Już na początku wypadu gdy tylko dostrzegłem tysiące skrzących się na trawach pereł rosy buty miały okazję wykazać się pod kątem wodoodporności, fotografując te działa natury
brodziłem wśród mokrych traw, po rozmiękłej od wody ziemi przed dobre 45 minut - nie zrobiło to jednak większego wrażenia na recenzowanych butach AKU Camana Fitzroy GTX.

Pierwszy odcinek szlaku wiódł wzdłuż szosy po twardym trotuarze, na takim podłożu od razu poczułem wysoką sztywność butów Camana Fitzroy GTX...

Wczesnym  porankiem,  tuż  po  dotarciu  na  miejsce  startu,  pojawiło  się  pierwsze  wyzwanie  dla
wodoodporności butów. Gdy tylko dostrzegłem tysiące skrzących się na trawach pereł rosy nie mogłem się
powstrzymać przed ich fotografowaniem.  Brodziłem wśród mokrych traw, po rozmiękłej  od wody ziemi

przed  dobre  45  minut.  Trzeba przyznać że  buty  nie  specjalnie  się  tym przejęły,  woda na  powierzchni

cholewki pięknie się perliła nie wsiąkając w jej strukturę.  Na duży plus świetne trzymanie zelówki na

mokrej trawie i błocie.
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Wiosna tego roku obfituje niestety w deszczowe dni, sprawiało to że na szlakach zalegało kultowe beskidzkie błotko, pozwoliło to dobrze zweryfikować przyczepność podeszwy na
zróżnicowanym podłożu. Tu ruszając w kierunku Skały Czarownic czarnym szlakiem w Wilkowic Huciska, na górze po prawej i dole po lewej bezimienny potok tuż przed rozpoczęciem

podejścia pod wymienioną wychodnię skalną...

Pozwolę sobie nieco się tu cofnąć, zanim wkroczyłem na mokre łąki, pierwszy odcinek szlaku wiódł przez
około 2,5 km trotuarem.  Na tak twardym podłożu od razu poczułem wysoką sztywność butów Camana

Fitzroy GTX, pamiętając jednak o tym że podobne początkowe odczucia miałem choćby w przypadku butów
AKU Zenith II GTX, starałem się na to nie zważać, zachowując przysłowiową „tabula rasa” (czysta karta)
dając im szansę na dopasowanie się do stóp i zwyczajne rozchodzenie.  Niestety z czasem było już tylko

gorzej… po około trzech godzinach marszu, z czego większość przypadała na intensywne podejścia pod

Magurkę Wilkowicką, zacząłem odczuwać mocny dyskomfort wynikający z wymuszonej znacznie bardziej

intensywnej pracy stawów śródstopia by recenzowany model w ogóle zgiąć.
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Nigdy bardziej niż wiosną nie cieszy pierwsza, pełna soczystych barw zieleń… tu w drodze na Skałę Czarownic. Błoto zalegające na szlakach i woda, nie zrobiły na testowanych butach
AKU Camana Fitzroy GTX większego wrażenia. Trzeba przyznać że zastosowana w nich membrana GORE-TEX® Performance Comfort w sposób doskonały wywiązała się ze swego
zadania… na plus należy tez zaliczyć łatwość utrzymania cholewki w czystości, po powrocie, pomimo mocnego zabrudzenia do jej wyczyszczenia wystarczyła szczotka i wilgotna 

szmatka.

Uwidocznił się też i inny problem, choć tego akurat się spodziewałem po wstępnych oględzinach modelu –
ucisk spowodowany przez wąskie noski. Przypomnę tu że mamy tu do czynienia z usztywnianymi noskami
za pomocą wewnętrznej wkładki, zlokalizowanej pomiędzy warstwami poszycia cholewki. Jest ona na tyle
twarda  że  właściwie  nie  ulega  odkształceniu  i  raczej  nie  należy  liczyć  na  to  że  tak  się  stanie  w  toku
użytkowania. To co miało chronić palce przed kontaktem z przeszkodami terenowymi, stało się przyczyną

udręki…

Beskid Mały, Skała Czarownic / Podczas marszu, szybko zaczął narastać problem generowany przez sztywne i nierozciągliwe noski, powodujące nienaturalne ułożenie palców. To co
miało chronić palce przed kontaktem z przeszkodami terenowymi, stało się przyczyną udręki…
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Dla równowagi, aby nie mówić tylko o wadach trzeba powiedzieć że tkanina cholewki z systemem AKU AIR 8000® zapewnia znakomity komfort termiczny, sprawnie wydalając nadmiar
ciepła z wnętrza butów, a równocześnie nie dopuszczając do ich wychłodzenia. Tu na górze i dole punkt widokowy Babczaki, Beskid Mały. Widok w kierunku Kotliny i Jeziora

Żywieckiego, Beskidu Śląskiego (po prawej) i Żywieckiego (na wprost).

W obronie marki AKU i butów Camana Fitzroy GTX dodam że nie jest stricte wada modelu, wynika ona z

zastosowanego  takiego,  a  nie  innego  kopyta  szewskiego.  Model  sprawdzi  się  więc  u  osób  o  raczej

węższych stopach, sam mając szerokie po prostu nie mogłem się z nimi zgrać. Przeciwieństwem wąskich
nosków Camana Fitzroy GTX jest profil kopyta w butach AKU Zenith II GTX gdzie mamy do czynienia z

szerokimi noskami i ogólnie znacznie szerszą cholewką w obrębie śródstopia.

Beskid Mały, zdjęcie na górze po lewej w drodze na widoczny za mną Czupel, po prawej widok spod Czupla pomiędzy przesiekami młodników na Dolinę Międzybrodzką i Beskid Mały, na
dole po lewej i prawej szczyt Czupla 933m n.p.m. wchodzący w skład Korony Gór Polskich jako najwyższe wzniesienie pasma.

Dla przeciwwagi na ogromny plus modelu Camana Fitzroy GTX należy zaliczyć w wydajną membranę,

zapewniającą  znakomitą  termoregulację  w  zróżnicowanych  warunkach  termicznych  skorelowanych  z

indywidualną ciepłotą, w moim przypadku skrajną tendencją do przegrzewania. Zespolona tkanina cholewki
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z producenckim systemem AKU AIR 8000® znakomicie radziła sobie z nadmiarem ciepła, a membrana GORE-

TEX® Performance Comfort skutecznie dbała o zachowanie wodoodporności. 

Zespolona tkanina cholewki z producenckim systemem AKU AIR 8000® znakomicie radziła sobie z nadmiarem ciepła podczas marszu, a membrana GORE-TEX® Performance Comfort
skutecznie dbała o zachowanie wodoodporności. / tu od lewej na górze widok spod szczytu Czupla na górę Żar z charakterystycznym ściętym wierzchołkiem na którym znajduje się

zbiornik elektrowni szczytowo-pompowej / zejście z Czupla na siodło z rozstajem szlaków / Polana Koliby z widokiem na Beskid Śląski / zejście z Czupla w kierunku Diablego Kamienia

Nie będę ukrywał że zbliżając się do końca swojej wędrówki radowała mnie myśl o zdjęciu recenzowanych

butów Camana Fitzroy GTX… wysoka i nieustępliwa sztywność butów, w moim odczuciu nie przystająca

do określenia jako „średnie” dała mi mocno popalić. Podobnie ściśnięte nienaturalnie palce stóp, ze względu
na wąskie i twarde noski, wołały o odpoczynek. Z pewnością nie jest to komfort do jakiego przyzwyczaiła
mnie marka AKU w ich wyższych modelach butów, a może właśnie zbyt mnie rozpuściła? 
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Na szlaku w butach AKU Camana Fitzroy GTX, tu od lewej na górze: odradzające się po zimowej szarości młode wiosenne życie / rozstaje szlaków nieopodal Diablego Kamienia / autor
pod Przysłopem 629m n.p.m. oraz po prawej na dole zlokalizowana tuż obok szlaku wychodnia skalna Diabli Kamień

Buty  Camana  Fitzroy  GTX  to  model  na  wskroś  prosty,  pozbawiony  wielu  istotnych  dla  komfortu

użytkowego dodatków. Widać tu że marka oszczędzała aby stworzyć jak najtańszy model, a zachowujący

najważniejsze  z  cech  butów  górskich,  tudzież  wodoodporność  i  dobre  trzymanie  na  zróżnicowanej

nawierzchni. To z pewnością się udało, jednak kosztem wygody użytkownika, choć z pewnością to co dla
mnie jest wadą, dla kogoś może być zaletą…

Po lewej na górze autor przy wychodni skalnej Diabli Kamień, po prawej na górze i na dole podążając pięknym, wcześniej mi nie znanym szlakiem łącznikowy spod Przysłopu przez
Gronik na Łysy Groń i dalej do Czernichowa...
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Podsumowanie…
Przyznam  że  po  raz  pierwszy  w  przypadku  butów  marki  AKU mam  tak  mieszane  i  niejednoznaczne
odczucia… Testowane buty Camana Fitzroy GTX to na prosty budżetowy model, nie oznacza to bynajmniej
że  są  złe,  posiadają  świetnie  wykonaną  z  dobrej  jakości  materiałów  cholewkę  z  zaawansowanym
producenckim system AKU AIR 8000® i skuteczną membraną GORE-TEX® Performance Comfort. Do zalet

należy też z pewnością zaliczyć bardzo staranne wykonanie, zdublowane newralgiczne szwy, doskonałą

ochronę przed wodą, oraz oddychalność.

Kończąc wypad terenowy, po przejściu blisko 18 km przyznam że z dużą ulgą zdjąłem buty AKU Camana Fitzroy GTX, okazały się one wyjątkowo twarde, problemy generowały też
wąskie i sztywne noski. Pomimo jednak tych przywar warto też pamiętać o zaletach butów, w tym znakomitej oddychalności, skutecznej ochrony przed wodą, oraz wysokiej jakości
wykonania, zanim zdecydujemy się na ich zakup warto wpierw je przymierzyć i pochodzić choćby po sklepie… tu od góry od lewej: polana przed podejściem pod Gronik, autor na

zalesionym szczycie tego ostatniego, widok na Czernichów w Dolinie Międzybrodzkiej, oraz przeciwny w kierunku Skrzycznego.

Trudno mieć też jakieś zarzuty do skuteczności trzymania zelówki Vibram® Erica Everest. Zapewniły mi

one skuteczną ochronę przed poślizgami zarówno na mokrej trawie, jak i śliskich, błotnistych ścieżkach.

Warto też wspomnieć o anatomicznym podcięciu cholewki w rejonie ścięgna Achillesa, oraz skutecznym
systemie szybkiego sznurowania.  Zalety te jednak korelują z istotnymi w moim odczuciu wadami. Wśród

nich  miejsce  poślednie  zajmuje  bardzo  wysoka  sztywność  zelówki,  wykraczająca  poza  deklarowaną

średnią  sztywność.  Inną  kwestią  jest  wąski  profil  nosków, co  w  połączeniu  ze  sztywną  wkładką
wewnętrzną,  nie poddającej  się stopie,  skutkuje silnym uciskiem w obrębie palców stóp. Po raz kolejny
jednak przypomnę że ta akurat cecha – ten mankament, jest skutkiem takiej a nie innej budowy moich stóp.
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Na szlaku w Beskidzie Małym – zdjęcia od góry od lewej, rozstaje szlaków nieopodal siodła pod Łysym Groniem, dalej samo Siodło i widok na Dolinę Międzybrodzką, tak samo na dole
po lewej, po prawej na dole w pełni zalesiony szczyt Łysy Groń 601m n.p.m. na szlaku w kierunku Czernichowa...

Mocnym atutem modelu Camana Fitzroy GTX jest z całą pewnością cena wynosząca około 400 zł. W tej
cenie otrzymujemy ręcznie wykonane buty z naturalnej skóry, z zaawansowaną membraną i dobrą podeszwą.
Warto jednak pamiętać decydując się na ich zakup o opisanych w recenzji mankamentach, w szczególności
istotnych w przypadku osób o szerszych stopach. Biorąc je pod uwagę z całą pewnością przed podjęciem
ostatecznej decyzji o zakupie należy model Camana Fitzroy GTX po prostu przymierzyć i pochodzić choćby

po sklepie.

Przyznam że po raz pierwszy w przypadku butów marki AKU mam tak mieszane i niejednoznaczne odczucia… Testowane buty Camana Fitzroy GTX to na prosty budżetowy model, nie
oznacza to bynajmniej że są złe, posiadają świetnie wykonaną z dobrej jakości materiałów cholewkę z zaawansowanym producenckim system AKU AIR 8000® i skuteczną membraną
GORE-TEX® Performance Comfort, są jednak również wyjątkowo twarde, a ich noski są stosunkowo wąskie o czym warto pamiętać podejmując decyzję o ich zakupie... / tu po lewej:
widok z ostatniego odcinka szlaku, z polany przed Łysym Groniem na pasmo góry Żar i Kiczery, po prawej widok na zabytkowa dzwonnica na osiedlu Kremplowie.

Zalety:
• stosunkowo niska waga

• ręczne wykonanie

• cholewka wykonana ze znakomitej jakości materiałów w tym naturalnej skóry nubukowej

• skuteczne membrana AKU AIR 8000® i GORE-TEX® Performance Comfort

• znakomita oddychalność

• skuteczna ochrona przed wodą

• wysoki komfort termiczny

• łatwość utrzymania w czystości

• znakomita przyczepność zelówki Vibram® Erica Everest na zróżnicowanym podłożu

• uniwersalność (trzy sezonowość)

• usztywniany nosek i pięta (patrz uwagi)

• atrakcyjny wygląd odwołujący się śmiało do przeszłości

• wysokiej jakości materiały

• znakomity system szybkiego sznurowania

• wszyty na całej długości język

• anatomiczne podcięcie w rejonie ścięgna Achillesa
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• miękka wyściółka rantu cholewki

Wady:
• bardzo wysoka twardość buta nie poddająca się stopie podczas użytkowania
• brak dopasowania się buta do kształtu stóp

Uwagi:
• stosunkowo wąskie noski, co w połączeniu z usztywnianą wkładką nosków (i pięty) daje wąski profil kopyta, osoby o 

szerszych stopach mogą odczuwać duży dyskomfort w obrębie palców i stawów śródstopia

Technologie: 

Przydatne linki: 
• Oficjalna strona firmy AKU(anglojęzyczna): www.aku.it/en 
• Strona producenta podeszwy VIBRAM®: www.eu.vibram.com/en 
• Polska strona producenta membrany GORE-TEX®:www.gore-tex.pl 
• Firma RAVEN – wyłączony przedstawiciel firmy AKU na Polskę: www.ravenco.eu 

Opracowania powiązane / podobne w dziale SPRZĘT:
• buty marki AKU model Zenith II GTX  
• b  uty AKU model La Val GTX  
• buty   marki   AKU   model   Transalpina GTX  
• buty   marki   AKU   model   Montera Low GTX  
• buty   marki   AKU   model   Bellamont FG MID GTX  

Do testów dostarczyła firma: 

autor serdecznie dziękuję  za udostępnienie 

do testów butów AKU model Camana Fitzroy GTX

tekst, opracowanie i zdjęcia:

Sebastian Nikiel
01.06.2019

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail: zyciepisanegorami@gmail.com
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