
Przeznaczenie: turystyka górska
Pora roku: wiosna / lato / jesień
Producent: AKU
Model: Alterra GTX
Typ: buty trekingowe
Płeć: wersja męska i damska
Linia produktów: Trekking
Membrana: TAK / GORE-TEX®
Performance Comfort
Wodoodporność: TAK
Oddychalność: TAK
Podeszwa zewnętrzna: Vibram®
OCTOPUS
Śródpodeszwa: EVA pianka EVA o
zróżnicowanym stopniu sprężystości / PU /
nylon
Wkładka wewnętrzna: Custom ANATOMICAL Fit IMS³ 162
Twardość: według producenta – średnia (6-4 mm nylon) / potwierdzona w testach
Waga: 

• podawana przez producenta – 1200g para / 670g but
• zważona dla numeru 43 (UK 9) 1500g para / 750g but

Wysokość: powyżej kostki – 3/4
Wszyty język: TAK / zintegrowany z cholewką
Usztywniana pięta: TAK
Usztywniany nosek: TAK
Otok ochronny: TAK / nosków / z tkaniny syntetycznej Liba® Smart PU (poliuretan)
System szybkiego sznurowania: TAK
Typ systemu sznurowania: hybrydowy / trzy pary metalowych oczek z bloczkami, dwie pary metalowych 
haczyków, oraz dwie pary pętli z taśmy syntetycznej
Materiały: 

• hybrydowa cholewka z:
◦ naturalnej skóry nubukowej
◦ zespolona tkanina syntetyczna wyposażona w membranę GORE-TEX® Performance Comfort
◦ tworzywo syntetyczne na otoku noska Liba® Smart

• wyściółka syntetyczna
• podeszwa tworzywa sztuczne

Zastosowane technologie: 

• GORE-TEX® Performance Comfort
• podeszwa Vibram® OCTOPUS

IMS³ / Internal Miosole system
• Anatomical FIT
• ELICA natural stride system
• EXO / Exoskeleton 
• EVA
• AKU 2 Exclusive Density Midsole
• Vibram® AKU Exclusive

Warianty kolorystyczne: TAK
• męska:

◦ Anthracite – Red  / Antracytowo – czerwony (omawiane) / nr kat. 402 - 169
◦ Brown – Ochre / Brązowy – ochra / nr kat. 402 - 010
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◦ Grey – Light Grey / Szary – jasny szary / nr kat. 402 - 188
◦ Grey – Green / Szaro – zielony / nr kat. 402 - 244

• damska:
◦ Anthracite – Magenta /  Antracytowo – fioletowy (ciemnofioletowy) / nr kat. 403 - 309
◦ Grey – Strawberry / Szary – Truskawkowy (jasnofioletowy) / nr kat. 403 - 322
◦ Beige – Bordeaux / Beżowy – jasno bordowy / nr kat. 403 – 313

Dostępne numery: od 35,5 EU / UK 3 do 48 EU / UK 13
Średnia cena krajowa: na dzień 03.08.2019, od 693 do 792 zł / info: www.google.com

Inne: ochrony  odporny  na  ścieranie  otok  nosków,  usztywniane  noski  i  pięty,  elastyczna  wkładka
dopasowująca  się  do  kształtu  stóp,  ręczne  wykonanie,  asymetryczna  budowa  podeszwy  zewnętrznej,
anatomiczne podcięcie w rejonie ścięgna Achillesa, dodatkowa wyściółka zwiększająca komfort w obrębie
stawu skokowego i górnego rantu cholewki, nazwa marki nadrukowana na pięcie, oraz technologii  GORE-
TEX® i ELICA

Do testów przekazała firma: Raven 

Przeznaczenie: 
Wyposażone  w zaawansowane rozwiązania  technologiczne,  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.

Tytułem wstępu...
Na przestrzeni minionych lat dzięki uprzejmości firmy RAVEN miałem już okazję wielokrotnie testować buty
znakomitej Włoskiej marki AKU. Jej modle, pomimo niemałego przecież doświadczenia, wciąż mnie potrafią
mnie mocno zaskoczyć. Gdy testowałem buty AKU Zenith II GTX (recenzja <<tutaj>>) wydało mi się że jest to
absolutna kwintesencja tego co mogą zaoferować buty pod kątem komfortu, z kolei testując model  AKU

Transalpina  GTX  (recenzja  <<tutaj>>) sądziłem  że  trudno  aby  but  był  bardziej  napakowany  multi
zaawansowanymi technologiami…

Na przestrzeni minionych lat dzięki uprzejmości firmy RAVEN miałem już okazję wielokrotnie testować buty znakomitej Włoskiej marki AKU, tu po lewej model Zenith II GTX (recenzja
<<tutaj>>), który wylegitymował się świetnym komfortem podczas testów, po prawej Transalpina GTX, model pełen zaawansowanych technologii (recenzja <<tutaj>>).

Zważywszy na moje dotychczasowe pozytywne doświadczenia z modelami rzeczowej marki, nie zaskoczy
Was pewnie że  z chęcią przyjąłem informację ze strony firmy  RAVEN o możliwości otrzymania do testu

kolejnej  pary butów marki AKU,  model Alterra GTX.  Modelu teoretycznie po raz kolejny podnoszącego
poprzeczkę  tego  co  możliwe w butach,  łączących  znakomity  komfort  i  zaawansowane  technologie.  Jak
wypadł w testach, czy przebił wcześniejsze stawiane przeze mnie na podium modele? Odpowiedź w tekście
recenzji, zapraszam do lektury...
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Tabula rasa - pierwsze wrażenia, wygląd i budowa...
Gdy kurier dostarczył przesyłkę, uporawszy się z opakowaniem mogłem wreszcie wziąć do rąk buty marki
AKU Alterra GTX. Model od pierwszej chwili zrobił na mnie jak najlepsze wrażenie, doskonale wpisywał się

w moje gusta i preferencje, jednak jako tester zdjąłem różowe okulary zachwytu, starając się jak zawsze
zacząć oględziny z czystą kartą, oceniając but w kontekście budowy cholewki, zastosowanych technologii i
ogólnego wyglądu.

Mając na uwadze bardzo pozytywne doświadczenia wyniesione z poprzednich testów butów marki AKU, z dużą przyjemnością przyjąłem propozycję ze strony zaprzyjaźnionej firmy
RAVEN o możliwości przetestowania butów AKU Alterra GTX – tu właśnie podczas ich terenowego dręczenia, po lewej autor w drodze na Glinne, po prawej widok na masyw

Skrzycznego z wymienionego szczytu.

Wysoka jakość wykończenia, rzucające się od razu w oczy zaimplementowane rozwiązania,  oraz wygląd
sprawiają  że  od  pierwszej  chwili  czujemy  że  mamy  do  czynienia  z  butem  ponadprzeciętnej  klasy,

pretendującym do półki premium. Model łączy kształt cholewki, znany choćby z wspomnianych już butów

AKU Zenith II GTX, z nowoczesnymi rozwiązaniami obecnymi w na wskroś nimi napakowanymi butami

AKU  Transalpina  GTX. Łączy  więc  tradycyjny  wygląd  mocnych  butów  górskich  z  ultranowoczesnymi
rozwiązaniami, co ważne połączenie to wykonano w sposób zrównoważony, nie odwołując się do bardzo
agresywnych dodatków designerskich.

Buty AKU Alterra GTX od pierwszej chwili zrobiły na mnie jak najlepsze wrażenie, doskonale wpisując się w moje gusta i preferencje, uwagę zwracała wysoka jakość zastosowanych
materiałów i wykonania, oraz oryginalny wygląd.

Cholewka butów posiada hybrydową budowę,  połączono w niej  syntetyczną zespoloną  tkaninę,  której

przyjrzymy się bliżej nico dalej, ze wstawkami z naturalnej nubukowej skóry. Ta ostatnie obejmuje całą jej
dolną część,  biegnąc aż po staw skokowy, oraz będąc wyprowadzoną łagodnym łukiem na rant  systemu
sznurowania, przy języku. Prócz poprawy wyglądu zabieg taki ma też bardzo ważne przełożenie praktyczne.
Dzięki temu elementy systemy sznurowania, to jest haczyli i oczka zostały zamocowane nie bezpośrednio

do tkaniny, lecz skóry, to zaś walnie podnosi wytrzymałość tego rejonu, przenosząc główne obciążenia na tę
ostatnią, odciążając tkaninę w naturalny sposób mniej wytrzymałą na rozciąganie. 
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Cholewka butów posiada hybrydową budowę, połączono w niej syntetyczną zespoloną tkaninę ze wstawkami z naturalnej nubukowej skóry.

Tu  pora  dodać  że  model  Alterra  GTX  dostępny  jest  w  czterech  wariantach  kolorystycznych  modelu

męskiego, oraz trzech damskiego. Głównym elementem zmiennym dla danego wariantu jest właśnie kolor
samej nubukowej skóry. I tak mamy tu do wyboru przypadku wariantu męskiego: Antracytowo – czerwony
(omawiane),  brązowy  z  ochrą,  szary  z  jasno  szarym,  oraz  szaro  –  zielone,  natomiast  w  damskich:
antracytowy – ciemnofioletowy, szary z truskawkowym, beżowy – jasno bordowy. 

Buty AKU Alterra GTX dostępne są w dwóch wariantach, męskim i damski oraz odpowiednio czterech wariantach kolorystycznych męskich, tu od lewej: Antracytowo – czerwone
(omawiane), brązowe z ochrą, szare z jasno szarym, oraz szaro – zielone...

...oraz trzech damskich wariantach kolorystycznych, tu od lewej: antracytowy – ciemnofioletowy, szary z truskawkowym, beżowy – jasno bordowy.
Fotografie wariantów kolorystycznych omawianych butów Alterra GTX, pobrano ze strony marki / produktu, wyłącznie w celi zilustrowania omawianego produktu, marka AKU jest ich wyłącznym

właścicielem – www.aku.it

W cholewce prócz wymienionych wstawek ze skóry znajdziemy jeszcze trzy dodatkowe. Pierwszą z nich
dodano w rejonie pięty, drugą i trzecią w górnej części języka, po jego stronie zewnętrznej i wewnętrznej. Ta
na pięcie biegnie ukośnie w jej linii, oraz w osi ścięgna Achillesa, gdzie kończy się niewielkim języczkiem
ułatwiającym zakładanie i zdejmowanie buta, łączy się ona bezpośrednio z wyszytą powyżej pętlą z taśmy

plecakowej,  wzmacnianej  zygzakowatym  szwem. Po  zewnętrznej  stronie  butów  na  wstawce  dodano
nadrukowaną białą farbą nazwę marki, tudzież AKU, samą zaś wstawkę naszyto nićmi w jasnoszarym kolorze
znakomicie  odcinającymi  się  od  ciemnego  koloru  cholewki.  Skórzana  wstawka  obecna  po  zewnętrznej
stronie języka wykonana jest z czarnej skóry nubukowej (tak jak ta na pięcie), ma ona za zadanie ochronę
tkaniny przed tarciem sznurowadeł, również na niej nadrukowano białą farbą logo i nazwę marki  AKU. Po

stronie wewnętrznej szczytu języka natrafimy na niewielką wstawkę ze skóry licowanej. Znajdziemy na

niej  informację potwierdzającą że but został  ręcznie wykonany, podano też tam numer identyfikacyjny

szewca.
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Prócz otaczającej dolną część cholewki wstawek ze skóry nubukowej, w modelu znajdziemy kolejną na taką wstawkę w kolorze czarnym (w tym wariancie kolorystycznym) na pięcie,
biegnącą wzdłuż osi ścięgna Achillesa, oraz poprowadzona łukiem po bokach pięty. Po stronie zewnętrznej nadrukowano na niej logo i nawę marki AKU,  kolejną podobną dodano na

szczycie języka po stronie zewnętrznej, natomiast po wewnętrznej (zdjęcie po prawej na dole) dodano wstawkę ze skóry licowanej a na niej wytłoczony numer szewca pracującego przy
produkcji danej pary butów.

Noski butów ochrania klasycznie otok, kończący się nieco za stawami palców stopy. Wykonano z na wpół

elastycznej poliuretanowej tkaniny systematycznej Liba® Smart PU. Jest ona obecna w bardzo szerokiej

gamie butów, nie tylko marki AKU, cechuje ją ponadprzeciętna odporność na ścieranie. Przyznam że na
przestrzeni wielu lat użytkowania różnego rodzaju butów górskich, wyposażonych w takie otoki, nigdy nie
doszło do uszkodzenia tego właśnie elementu. Dodajmy tu że do gamy zmiennych elementów w zależności
od wariantu butów Alterra GTX, należy właśnie zaliczyć kolor dodatkowych wstawek ze skóry, a nawet w
dwóch przypadkach koloru otoku i… sznurowadeł.
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zdjęcia na górze i na dole po lewej – noski butów ochrania klasycznie otok, kończący się nieco za stawami palców stopy. Wykonano z na wpół elastycznej poliuretanowej tkaniny
systematycznej Liba® Smart PU. / na szczycie języka natrafimy na kolejną wstawkę z naturalnej skóry nubukowej, ma ona za zadanie ochronę tkaniny przed tarciem sznurowadeł,

również na niej nadrukowano białą farbą logo i nazwę marki AKU.

Bardzo często marka AKU, szczególnie w modelach mniej konserwatywnych i hybrydowych, jak choćby
omawiane, dodaje po dwa warianty kolorystyczne sznurowadeł. W moich otrzymałem je w kolorze jasno

szarym, oraz czerwonym (założonych).  Wydaje się że ten ostatni  jest  bardziej  dopasowany do ogólnego
wyglądu butów, których charakter określają jak już wiemy subtelne wstawki, oraz kolor szwów spajających
części cholewki. W omawiamy wariancie wszystkie główne szwy wykonano jasno szarym. Warto tu dodać

że wszystkie newralgiczne szwy zdublowano. Ostatnim elementem stricte designerskim są biegnące po łuku,
wzdłuż wstawek ze skóry poprowadzonych do systemu sznurowania, wąskie paski w moim wariancie w
kolorze  ciemnoszarym  wpadające  w  brąz.  Prócz  tego  na  rancie,  tuż  poniżej  stawu  skokowego  wszyto
niewielką metkę z logiem i nazwą producenta mem bramy GORE-TEX®.
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Bardzo często marka AKU, szczególnie w modelach mniej konserwatywnych i hybrydowych, jak choćby omawiane, dodaje po dwa warianty kolorystyczne sznurowadeł. W moich
otrzymałem je w kolorze jasno szarym, oraz czerwonym (założonych). / W cholewce butów zdublowano wszystkie newralgiczne szwy / Jednym z kilku drobnych elementów

designerskich są biegnące po łuku, wzdłuż wstawek ze skóry poprowadzonych do systemu sznurowania, wąskie paski w moim wariancie w kolorze ciemnoszarym wpadające w brąz.
Prócz tego na rancie, tuż poniżej stawu skokowego wszyto niewielką metkę z logiem i nazwą producenta mem bramy GORE-TEX®.

Zasadnicza syntetyczna tkanina z której wykonano cholewkę, obejmuje staw skokowy dookolnie. W rejonie
tym została ona dodatkowo podbita miękką pianką, oraz starannie wyprofilowana. Posiada ono anatomiczne

podcięcie,  umożliwiające  swobodne  wychowalnie  nogi  do  tyłu  i  na  boki,  co  szczególnie  się  przydaje

podczas schodzenia po stromych stokach. Uwagę zwraca tu też kolor wewnętrznej wyściółki rantu i rejonu
stawu skokowego, w moim wariancie jest to kolor czerwony, taki sam jak barwa nici którą wykonano ściegi
wzmacniające (i ozdobne) na wstawkach z taśmy na pięcie i w systemie sznurowania.

Tkanina syntetyczna z której wykonano cholewkę, obejmuje staw skokowy dookolnie. W rejonie tym została ona dodatkowo podbita miękką pianką, oraz starannie wyprofilowana.
Posiada ono anatomiczne podcięcie, po stronie wewnętrznej użyto nieco innej tkaniny, przypominającej siateczkę. Wnętrze cholewki wykończono płaskimi szwami z miękkiej nitki

skutecznie przeciwdziałającymi jakimkolwiek otarciom.

Język cholewki  stanowi  jej  integralną  część,  składa  się  z  dwóch elementów zdradzających poniekąd

budowę  zasadniczej części cholewki. Składa się z dwóch części, dolnej integralnej części cholewki i górnej
profilowanej  wstawki,  jest  ona  na  tyle  duża  by  umożliwić  łatwe  wkładanie  buta,  oraz  odpowiednie
dopasowanie do zróżnicowanej budowy (wysokości) podbicia. Tu drobna uwaga użytkowa, od staranności

ułożenia tego elementu podczas sznurowania bardzo istotnie zależy nasz komfort podczas marszu.

Język cholewki stanowi jej integralną część, składa się z dwóch elementów zdradzających poniekąd budowę  zasadniczej części cholewki. Składa się z dwóch części, dolnej integralnej
części cholewki i górnej profilowanej wstawki...

Globalnie całość wraz z dodatkowymi akcentami kolorystycznymi na zelówce, którą ze względu na stopień

złożoności budowy omówimy osobno, robi bardzo pozytywne wrażenie. Wyglądowi butów AKU Alterra GTX

nie brak sportowego, nieco zawadiackiego charakteru, ich dynamiczna linia zachęcająca do wykrzesania z

siebie ostatnich potów na trasie, została połączona z klasycznymi elementami butów górskich. Duża ilość
wariantów  kolorystycznych,  pozwala  wybierać  pomiędzy  mniej  lub  bardziej  odważnymi  zestawieniami,
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dopasowując je do własnego gustu.

Wędrując w krainie piękna w butach AKU Alterra GTX – tu na hali Hali Radziechowskiej, zmierzając w stronę Magurki Radziechowskiej...

Cholewka – kształt kopyta, budowa i technologie...
Pozostańmy jeszcze przez moment przy temacie budowy cholewki. Myślę że szalenie ważną kwestią o jakiej
trzeba wspomnieć jest typ wykorzystanego profilu kopyta szewskiego. Niektóre z modeli marki AKU, jak i
zresztą innych marek, bazuje na wąskim kopycie, o stosunkowo niskim podbiciu. Modele takie cechują się w
tegoż następstwie wąskimi noskami, rzadziej głębiej wciętym językiem. Cecha ta w istocie determinuje to
czy dany model będzie się dla nas nadawał, czy też nie, co wynika z budowy anatomicznej naszych stóp. 

Dobrym przykładem jest tu but AKU Camana Fitzroy GTX (recenzję znajdziecie  <<tutaj>>), które nie dość że
cechowały się wąskimi noskami, to dodatkowo miały je mocno usztywnione. Efekt był taki że testując ten
model przeżywałem prawdziwe katusze, pomimo że wiem iż inni użytkownicy o wąskich stopach są z tego
modelu  zadowoleni.  W moim przypadku  wąskie  noski,  połączone  z  szerokimi  stopami  jakie  posiadam,
spowodowały nienaturalne ściśnięcie i ułożenia jeden na drugim palców stóp, a ponieważ noski były w pełni
utwardzone nie było mowy o ich jakimkolwiek dopasowaniu. To właśnie dlatego tak szalenie ważne jest
dopasowanie  modelu  buta  pod  kątem  jego  profilu,  tudzież  wykorzystanego  podczas  budowy  cholewki
rodzaju kopyta szewskiego.

Decydując się na wybór danego modelu buta, nie tylko marki AKU, ale ogólnie każdej z nich, z całą pewnością warto zwracać uwagę na zastosowany profil kopyta szewskiego. Zdarza
się że jest ono wąskie, w wyniku czego cholewka taka cechuje się wąskimi noskami, jak choćby w butach AKU Camana Fitzroy GTX / na zdjęciu po lewej (recenzję znajdziecie

<<tutaj>>), które nie dość że cechowały się wąskimi noskami, to dodatkowo miały je mocno usztywnione, w połączeniu z moimi szerokimi stopami zafundowało mi to niemałe katusze
podczas testów… na zdjęciu po prawej buty AKU Zenith GTX (<<recenzja>>) znajdujące się na drugim biegunie komfortu, model posiada szerokie i częściowo tylko uszyniane noski

oferujące rewelacyjny komfort, szczególnie dla osób o szerszych stopach i wyższym podbiciu...

Jak już nadmieniałem omawiany model  Alterra GTX od razu na tym polu przypadł mi szczególnie do gustu,

a to właśnie za sprawą stosunkowo szerokich nosków. Pod tym względem oferują one tak samo wysoki
komfort użytkowy jak starszy już model AKU Zenith II GTX. W recenzowanych butach zarówno noski jak i

pięta  są  usztywniane,  jednak  w  przypadku  nosków  nie  mamy  do  czynienia  z  tak  twardą  wkładką

usztywniającą jak w modelu Camana Fitzroy GTX, co dodatkowo pozwala na ukształtowanie cholewki do
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budowy naszych stóp. Taka budowa profilu nosków butów Alterra GTX sprawia że są one predysponowane

w sposób szczególny dla osób o szerszych stopach. Jednak również o osoby o węższych nie powinny mieć
powodów do narzekań, choć na pewno będą one w tym rejonie nieco luźniejsze.

Jak  już  wiemy cholewka butów  AKU Alterra GTX  to  klasyczna  hybryda.  Jeśli  mógłbym ją  rozebrać  na
poszczególne  tworzące  ją  warstwy  okazałoby  się  że  zasadnicza  część  stanowi  membranowa  tkanina

syntetyczna, przypominająca po stronie zewnętrznej strukturą softshell. Inną cechą od razu zwracającą

uwagę jest typ ułożenia włókien tworzących siateczkę o wyglądzie plastra miodu. Trudno mi tu ocenić czy
tworzące poszczególne komórki włókna są wykonane inną mocniejszą nitką, wydaje się to jednak możliwe i
sensowne. W takim przypadku mielibyśmy do czynienia z tkaniną o budowie materiałów wyposażonych w

siateczkę Rip-Stop. Drugi typ włókien odznacza się mniej ścisłym splotem, co na pewno przykłada się na
lepszą oddychalność.

Model  Alterra GTX od razu na tym polu przypadł mi szczególnie do gustu, a to właśnie za sprawą stosunkowo szerokich nosków. Pod tym względem oferują one tak samo wysoki
komfort użytkowy jak starszy już model AKU Zenith II GTX. Cholewka butów AKU Alterra GTX to klasyczna hybryda. Jeśli moglibyśmy ją rozebrać na poszczególne tworzące ją warstwy

okazałoby się że zasadnicza część stanowi membranowa tkanina syntetyczna, przypominająca po stronie zewnętrznej strukturą softshell...

Zmierzając w dół, do wnętrza butów AKU Alterra GTX natrafilibyśmy na zintegrowaną z tkaniną tworzącą

trzon  cholewki  membraną  GORE-TEX®  Performance  Comfort. Marki  GORE-TEX® nie  trzeba  chyba
specjalnie  rekomendować,  obecnie  znajdziemy  jej  różne  warianty  w  zdecydowanej  większości
zaawansowanych  butów,  jak  i  odzieży.  Obecny  w  omawianych  butach  model  Performance  Comfort

wykorzystywany jest przez markę AKU w wielu jej modelach, co jest  jej  dobrą rekomendacją,  gdyż jej
wysoka  skuteczność  termiczna,  zapewniająca  znakomitą  oddychalność,  jak  i  ochronę  przed  wodą,
potwierdziły lata aktywnego użytkowania przez turystów w innych modelach.

Membrana GORE-TEX® Performance Comfort  umożliwia  swobodny  jednokierunkowy (z  wnętrza  butów)
przepływ pary wodnej, równocześnie stanowiąc najważniejszą linię obrony przed wodą. Zawiera ona około

1,4 miliardów mikroskopijnych porów na centymetr kwadratowy. Pory te są w przybliżeniu 20 000 razy

mniejsza od kropli wody, lecz większe o 700 razy od cząsteczki pary wodnej. Umożliwia to więc swobodny
przepływ cząstek pary wodnej i ciepła z wnętrza buta, stanowiąc równocześnie barierę dla wody.
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...inną zwracającą od razu uwagę cechą tkaniny syntetycznej z której wykonano cholewkę jest typ ułożenia włókien tworzących siateczkę o wyglądzie plastra miodu.

Za membraną natrafiamy na ostatnią część tworzącą tkaninę zespoloną cholewki, tudzież jej wyściółkę.

Jej typ ma tu bardzo duże znaczenie, podobnie jak w przypadku tkaniny poszycia zewnętrznego musi ona
wykazywać się dużą skutecznością w odprowadzaniu nadmiaru ciepła z wnętrza buta, nie wykazując przy
tym tendencji do nasiąkania wodą (kondensacji pary wodnej). W modelu AKU Alterra GTX zastosowano do

wykonania  wewnętrznej  wyściółki  producencką  tkaninę,  również  obecną  w  wielu  innych,  w  tym  w

testowanych przeze mnie, modelach butów tej marki. Tkanina ta cechuje się nie tylko znakomitą termiką,

ale wysoką odpornością na ścieranie, jest też miękka i miła w dotyku.

W modelu AKU Alterra GTX zastosowano do wykonania wewnętrznej wyściółki producencką tkaninę, również obecną w wielu innych, w tym w testowanych przeze mnie, modelach
butów tej marki. Tkanina ta cechuje się nie tylko znakomitą termiką, ale wysoką odpornością na ścieranie, jest też miękka i miła w dotyku. Tu po lewej wnętrze omawianych butów AKU

Alterra GTX, po prawej AKU Zenith II – w obu modelach mamy do czynienia z tą samą producencką tkaniną wyściółki...

Górną część cholewki w rejonie statywu skokowego, podszyto od wewnątrz innym typem tkaniny. Jest to

siateczka z tkaniny syntetycznej, w moim wariancie, jak już wiemy, w kolorze czerwonym. Pod nią dodano

miękką piankę otaczającą cały rant  i  staw skokowy.  Warto zauważyć że wszystkie newralgiczne szwy
spajające  poszczególne  elementy  cholewki  od  strony  wewnętrznej  zszyto  podwójnym,  płaski  ściegiem
zygzakowatym, miękką nitką, co nie tylko zwiększa trwałość, ale przekłada się na wyższy komfort, gdyż
szwy takie w żaden sposób nie uciskają stopy.
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Górną część cholewki w rejonie statywu skokowego, podszyto od wewnątrz innym typem tkaniny. Jest to siateczka z tkaniny syntetycznej, w moim wariancie, jak już wiemy w kolorze
czerwonym. Pod nią dodano miękką piankę otaczającą cały rant i staw skokowy. Pianka ta obejmuje cały staw skokowy, biegnąc dookolnie z wydzieloną strefą w rejonie kostki (zdjęcie

po prawej).

Upraszczając  mamy do  czynienia  z  wykonaną  z  opisanej  tkaniny  swoistą  „skarpetą”  do  której  dopiero
doszyto zewnętrzne wstawki ze skóry nubukowej,  oraz zaimplementowano pomiędzy warstwami tkaniny
wstawki usztywniające pietę i palce.  Taka zespolona konstrukcja, z obecną w niej znakomitą membraną

GORE-TEX®  Performance  Comfort,  jest  skutecznym  gwarantem  wysokiej  oddychalności  buta,

wodoodporności,  jak i  trwałości.  Newralgiczne elementy cholewki,  bezpośrednio narażone na kontakt  z
przeszkodami terenowymi obszyto skórą, a noski dodatkowo chroni trwały otok.

System sznurowania...
Jak przystało na tak zaawansowany but jakim jest z cała pewnością omawiany  AKU Alterra GTX również
obecny w nim system cechuje się przemyślaną budową, skutecznością i komfortem użytkowym. Podobnie
również jak w globalnym wyglądzie buta, śmiało czerpiącym z nowoczesnego wzornictwa i technologii, w
połączeniu ze sprawdzonymi rozwiązaniami z przeszłości, tak i system sznurowania jest zmodyfikowanym
klasycznym rozwiązaniem.

Buty AKU Alterra GTX wyposażono w świetny i skuteczny system szybkiego sznurowania oparty o sprawdzone rozwiązania, połączone z nowymi materiałami.

W jego skład wchodzi łącznie siedem par oczek. Spoglądając od nosków pierwszą parę tworzą pętle z taśmy
syntetycznej zapobiegające po zaciągnięciu sznurowadeł ich swobodnemu przemieszczaniu, kolejne trzy to
oczka wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w rolki zapewniające swobodną pracę sznurowadła, co
przekłada się na jego łatwość wiązania / rozwiązania, jak i rozłożenie naprężeń podczas marszu. Następna
para jest cofnięta dość głęboko w tył poza główna linię systemu sznurowania, w omawianym modelu są to
pętle  wykonane  z  taśmy  syntetycznej.  Cofnięcie  takie  zapobiega  samoczynnemu  popuszczaniu  i
rozwiązywaniu się sznurowadeł w trakcie marszu w wyniku naprężeń powstających podczas marszu. Ułatwia
również  samą  czynność  wiązania,  zapobiega  bowiem  popuszczaniu  już  naprężonego  sznurowadła.
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Rozwiązanie proste, niezawodne i skuteczne, stosowanie z powodzeniem od wielu lat w większości modeli
butów górskich, a nawet ogólniej w sportowych.

W skład systemu sznurowania wchodzi łącznie siedem par oczek, pierwsza jest pętla zintegrowana z skórzaną częścią cholewki w osi nosków prowadząca sznurowadła, dalej mamy
parę pętli wykonanych z syntetycznej taśmy, dodatkowo wzmocnionej szwem zygzakowatym, za nimi mamy trzy metalowych oczek z rolkami, zamocowanymi do skórzanych wstawek,
dalej najważniejszy z elementów szybkiego sznurowania, tudzież parę cofniętych głęboko w tył, poza główną linię systemu, pętli z taśmy – cofnięcie takie zapobiega samoczynnemu
popuszczaniu i rozwiązywaniu się sznurowadeł w trakcie marszu w wyniku naprężeń powstających podczas marszu. Całości systemu dopełniają dwie pary haczyków w górnej części

cholewki.

Ostatnie dwie pary to klasyczne haczyki, również wykonane z nierdzewnej stali. Ulokowano je w górnej
części cholewki, otaczającej staw skokowy. Zastosowany w butach system sznurowania odznacza się bardzo
wysoką sprawnością, podczas długiego marszu nie musiałem ani razu poprawiać sznurowadeł, nie uległy one
też samoczynnemu poluzowaniu. Tu kolejna uwaga użytkowa, zdarzało mi się trafiać na uwagi krytykujące
obecność w takich systemach taśm, jakoby miały one się przecierać. Nie mogę zgodzić się z takimi opiniami,
na przestrzeni lat użytkowałem wiele modeli różnych marek posiadających takie pętle i w żadnych nie doszło
do ich uszkodzenia (jak choćby wiekowe już buty Alpinus Sherpa II, czy nowsze Quechua SH520 X-Warm

Mid. Myślę że czynnikiem decydującym o ich trwałości będzie tu właściwe zaciągnięcie sznurowadła, tak
aby nie było ono luźne i nie tarło intensywnie o taśmy.
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System sznurowania butów AKU Alterra GTX wylegitymował się podczas testów znakomitym komfortem użytkowym, umożliwia łatwe i szybkie zasznurowania i rozsznurowania buta,
nie wykazuje też żadnych tendencji do samoczynnego poluzowania.

AKU Alterra GTX fundament buta – czyli zelówka i technologie...
Omawiane buty Alterra GTX wyposażono w znakomitą zelówkę o złożonej warstwowej budowie.  O ich
obecności świadczą dobrze widoczne, ze względu na różne kolory zastosowanej gumy, warstwy. Tego typu

zelówki  można  spotkać  w  innych  plasowanych  w  wyższej  półce  modeli  marki  AKU,  jak  choćby

wymienionym już znakomitym modelu AKU Transalpina GTX.  Przyznam jednak że gdy po raz pierwszy
zobaczyłem model  Alterra GTX obecność tej  zelówki,  od razu kojarząca się w wymienionym wcześniej,
mocno mnie zaniepokoiło.

Omawiane buty Alterra GTX (na zdjęciu po lewej) wyposażono w znakomitą zelówkę o złożonej warstwowej budowie. Tego typu zelówki można spotkać w innych plasowanych w
wyższej półce modeli marki AKU, jak choćby wymienionym już znakomitym modelu AKU Transalpina GTX (po prawej).

Pomimo że nie sposób odmówić jej znakomitych właściwości użytkowych, odznaczała się ona też wysokim
obcasem i  podnoszącym piętę i  przenoszącymi środek ciężkości  w przód.  U zdrowego użytkownika nie
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będzie  to  powodowało żadnego problemu,  jednak  w moim przypadku,  gdzie  mam uszkodzony odcinek
lędźwiowy kręgosłupa i prawe kolano, stało się przyczyną srogiego bólu, obciążając te właśnie obszary… na
szczęście moje obawy szybko się rozwiały, pomimo zbieżnego wyglądu i zastosowanych rozwiązań, buty
Alterra GTX  nie posiadają aż tak wysokiego obcasa (mowa również o obcasie wewnętrznym ukrytym w
zelówce),  but  wylegitymował  się daleko większym komfortem użytkowym od modelu  Transalpina GTX.

Przyjrzymy się teraz poszczególnym technologią i elementom zelówki…

AKU Alterra GTX – nowatorska budowa zelówki...
Podeszwa  butów  AKU  posiada  budowę  warstwową,  opartą  o  producencki  system  Elica,  jest  to

zintegrowany  system  obejmujący  podeszwę  wewnętrzną,  śródpodeszwę  oraz  podeszwę  zewnętrzną.

System zaprojektowano w oparciu o rozległe badania właściwości anatomicznych stóp, tak by cholewka jak
najwierniej się dopasowywała do ich kształtu, oraz kontu naturalnego nachylenia redukując siłę uderzenia o
grunt i obciążenie podczas stawiania kroku.

Przeprowadzone przez specjalistów z  Aku testy  laboratoryjne dowiodły,  iż  obuwie z systemem  Elica,  w
porównaniu  do  tradycyjnej  konstrukcji,  charakteryzuje  lepszy  rozkład  siły  nacisku  na  powierzchnię
podeszwy. W zależności od fazy kroku, nacisk jest rozdysponowany na całą podeszwę (stąpnięcie) lub

znacząco  zmniejszony  miejscowo (wybicie).  Zmniejsza  to  nierównomierne  i  ogólne  zużycie  bieżnika  i

zwiększa komfort użytkowania, zwłaszcza podczas długotrwałego marszu.  Warto tu zauważyć że system
ten jednak wymaga dopasowania, dlatego z całą pewnością warto takie buty przed ruszeniem na dłuższe trasy
rozchodzić.

Podeszwa butów AKU posiada budowę warstwową, opartą o producencki system Elica, jest to zintegrowany system obejmujący podeszwę wewnętrzną, śródpodeszwę oraz podeszwę
zewnętrzną. Przeprowadzone przez specjalistów z Aku testy laboratoryjne dowiodły, iż obuwie z systemem Elica, w porównaniu do tradycyjnej konstrukcji, charakteryzuje lepszy rozkład

siły nacisku na powierzchnię podeszwy. W zależności od fazy kroku, nacisk jest rozdysponowany na całą podeszwę (stąpnięcie) lub znacząco zmniejszony miejscowo (wybicie).
Zmniejsza to nierównomierne i ogólne zużycie bieżnika i zwiększa komfort użytkowania, zwłaszcza podczas długotrwałego marszu.

Grafika ilustrująca producencką technologię AKU ELICA obecną w omawianych butów Alterra GTX (zdjęcie po prawej), pobrano ze strony marki / produktu, wyłącznie w celi zilustrowania
omawianego wątki – marka AKU jest ich wyłącznym właścicielem – www.aku.it

Vibr  am® Cloud  
Buty posiadają wielowarstwową podeszwę z zelówką VIBRAM® typ Vibram® Octupus, sądzę że również tej
marki  specjalnie przedstawiać  nie trzeba,  jest  ona obecna w zdecydowanej  większości  zaawansowanych
modeli butów górskich, choć nie tylko, w przypadku recenzowanych kilka lat temu butów AKU Bellamont FG

MID GTX (recenzję znajdziecie  <<tutaj>>), gdzie zastosowano podeszwę VIBRAM® PREDATOR II EcoStep,
była ona dedykowana do zgoła innego typu użytkowania, tudzież w warunkach przede wszystkim miejskich i
okazjonalnym terenowym. Jak widzimy istnieją zróżnicowane warianty tej jednej z najbardziej znanych i
cenionych  typów  zelówek.  Cechą  łączą  je  wszystkie  jest  budowa  strefowa,  na  którą  składa  się
kilkuwarstwowa zelówka o zróżnicowanej sprężystości  i  gęstości wykorzystanej  gumy, lub tworzywa. W
przypadku  omawianej  zelówki  Vibram®  Octupus  mamy  do  czynienia  z  wielowarstwową  podeszwą,
połączoną z kilkoma innymi, w tym producenckimi, systemami.
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Buty AKU Alterra GTX od pierwszej chwili zachwyciły mnie bardzo wysokim komfortem użytkowym, łączyły to co najlepsze w w bardziej tradycyjnych modelach, z ultra nowoczesnymi
technologiami. Szczególnie pozytywnie zaskoczyła mnie ich zelówka Vibram® Octupus, która wykazała się znakomitą przyczepnością na zróżnicowanych typach podłoża. Po prawej

autor podczas wypadu testowego, na starcie szlaku – wodospad na rzece Sole, w Węgierskiej Górce.

Podeszwa zewnętrzna
Pierwsza warstwa zespolonej zelówki stanowiąca naturalny fundament buta, to zelówka zewnętrzna Vibram®

Octupus wykonana  z  czarnej  sprężystej  jednorodnej  gumy  odznaczającej  się  dużą  lepkością  i

przyczepnością na zróżnicowanych typach podłoża. Cechę tę dodatkowo wspomaga specjalny, głęboki i

samoczyszczący, profil bieżnika. Bieżnik został tak zaprojektowany by współpracował z naturalnym ruchem
stopy podczas marszu, ma budowę asymetryczną, aby chronić przed poślizgami w różnych kierunkach. 

Jest  to  typowa  zelówka  górska,  typowa  dla  linii  produktów  TREKKING  marki  AKU,  doskonale

sprawdzająca się w zróżnicowanym terenie, od kamienistych szlaków, przez mokrą trawę i błoto, po gołą

skałę. Trzeba jednak być świadomym że względnie duża sprężystość i miękkość bieżnika, która odpowiada
za tak dobre właściwości  trakcyjne,  sprawia równocześnie że zelówka taka będzie się znacznie szybciej
ścierać na powierzchniach utwardzanych, jak beton i asfalt.

Pierwsza warstwa zespolonej zelówki stanowiąca naturalny fundament buta, to zelówka zewnętrzna Vibram® Octupus wykonana z czarnej sprężystej jednorodnej gumy odznaczającej
się dużą lepkością i przyczepnością na zróżnicowanych typach podłoża. Cechę tę dodatkowo wspomaga specjalny, głęboki i samoczyszczący, profil bieżnika.

Śródpodeszwa
Środkowa  część  całego  systemu  zelówki,  wykonano  z  zespolonych  dwóch  typów  o  zróżnicowanych

właściwościach tworzywa, tudzież sprężystej pianki poliuretanowej i wysoko sprężonego tworzywa EVA.

Wspólnie  mają  one  za  zadanie  amortyzować uderzenia  stóp  o  grunt  podczas  marszu  –  jest  to  warstwa
współpracująca  z  producenckim  system  IMS³  (Internal  Miosole  system).  Podeszwa  wewnętrzna  IMS³

(Internal Miosole system) to system wewnętrznej śródpodeszwy, 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 buta.
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Środkowa część całego systemu zelówki, wykonano z pianki poliuretanowej i wysoko sprężonego tworzywa EVA. Wspólnie mają one za zadanie amortyzować uderzenia stóp o grunt
podczas marszu – jest to warstwa współpracująca z producenckim system IMS³ (Internal Miosole system). Podeszwa wewnętrzna IMS³ (Internal Miosole system) to system wewnętrznej

śródpodeszwy, stanowiący skuteczne rozwiązanie tłumiące wstrząsy podczas marszu i zapobiegający przesuwaniu stopy na boki oraz do przodu.

W warstwie tej zaimplementowano również system EXO / Exoskeleton, wykonany z lekkiego poliuretanu
przez  wtrysk  (czasem  przez  spray)  tworzący  zewnętrzny  szkielet  unoszący  linię  buta  ku  pięcie
charakterystycznie w górę (w zelówce butów Alterra GTX jasno szara wstawka), chroniąc ją i zapewniając
bardzo skuteczną stabilizację chodu w zróżnicowanych terenie. Struktura asymetryczna z szerszą częścią
wewnętrzną  i  podniesioną  strefą  środkową wspiera  anatomiczne  ruchy  stawu  skokowego,  równocześnie
chroniąc go przed kontuzją. Inną ważną zaletą systemu EXO / Exoskeleton jest jego niska waga własna

przekładająca się na znikomy wpływ na ogólną wagę buta.

IMS3 (Internal Miosole system / grafika po prawej) – producencki system marki AKU na który składa się zelówka zewnętrzna Vibram® Octupus, śród-podeszwa wykonana ze sprężystej
pianki PU I EVA, widoczne na zdjęciu po lewej w postaci wstawek z jasno i ciemno szarego tworzywa, 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…
Grafika ilustrująca producencką technologię AKU IMS3 obecną w omawianych butów Alterra GTX (po prawej), pobrano ze strony marki / produktu, wyłącznie w celi zilustrowania omawianego wątki –

marka AKU jest ich wyłącznym właścicielem – www.aku.it

Wkładka wewnętrzna – Custom Anatomical FIT 162 / AKU 2 Exclusive Density Midsole

Jedną  z  powtarzających  się  cech  butów  marki  AKU  jest  zaawansowana,  wielowarstwowa  wkładka

wewnętrzna.  W  modelu  AKU  Alterra  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 ułożyła. Wkładka ta stanowi integralną część systemu IMS, warto również wiedzieć w
zależności od typu buta dostępnych jest wiele jej wariantów.

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
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Midsole). 

Ostatnią częścią systemu IMS3 są wewnętrzne, wyjmowalne wkładki Anatomical FIT...

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.

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

Relacja obietnic do rzeczywistości – czyli testy terenowe...

Lato tego roku w południowej części kraju, tudzież na Podbeskidziu, obfituje w bardzo upalne dni, co było
już poruszane podczas innych recenzji, sprawia to że częściej i chętniej niż zwykle zamieniałem buty górskie
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na kąpielówki. Jednak każdy górołaz zna doskonale to uczucie, że tak jak nie da się żyć bez powietrza, tak ci
którzy pozostawili serce w górach nie potrafią się na dłużej bez nich obejść.

Tak też nadarzyła się okazja do testów terenowych omawianych butów AKU Alterra GTX, pomimo jednak
pragnienia powrotu na szlak wciąż się wahałem, właśnie ze względu na temperatury przekraczające 30°C w
cieniu, czy aby to dobry pomysł brać je na długą trasę w tych warunkach. Czego się jednak nie robi dla
wiarygodności  testu  :)  doszedłem  ostatecznie  do  nieco  przewrotnego  wniosku,  że  wszak  to  warunki
doskonałe aby zweryfikować faktyczną wydajność membrany. Czy i jak sobie poradzi z odprowadzaniem
dużej ilości ciepła, oraz czy sam but zaoferuje globalnie dobry komfort użytkowy i termiczny.

Lato tego roku na Podbeskidziu obfituje w bardzo upalne dni, sprawia to że częściej i chętniej niż zwykle zamieniałem buty górskie na kąpielówki. Jednak każdy górołaz zna doskonale
to uczucie, że tak jak nie da się żyć bez powietrza, tak ci którzy pozostawili serce w górach nie potrafią się na dłużej bez nich obejść. Tak też powróciłem na szlak. W tamtym dniu sama
chyba natura zajęła się przygotowaniem jak najodpowiedniejszych warunków do testu. Niespodziewanie temperatury spadły z siermiężnych +32°C do około +15°C rankiem, a w ciągu

dnia nieustannie dynamicznie się zmieniając od +18°C do +26°C / tu na górze – ruszając na szlak, na dole punkt startu Węgierska Górka – kierunek Barania Góra przez Magurkę
Radziechowską...

Zanim jednak ruszymy na górski szlak, by opowiedzieć historię butów Alterra GTX, pomiatając o srogim

bólu z jakim zmagałem się podczas testowego wypadu w butach AKU Camana Fitzroy GTX, które okazały

się  jak  wiemy  wyjątkowo  twarde,  oraz  o  źle  dobranym  do  kształtu  moich  stóp  profilu  nosków,

postanowiłem  tym  razem  na  wszelki  wypadek  sprawdzić  model  Alterra  na  miejskich  i  podmiejskich

traktach. Tym bardziej  że  wówczas  miałem jeszcze  przecież  obawy  o  to  czy  ze  względu  na  obecność
systemu EXO i  ELICA, podnoszącego piętę ku górze, nie powtórzy się problem z modelu Transalpina GTX,
było to tym bardziej ważne że w planach miałem wypad na znacznie dłuższy i odleglejszy szlak, wolałem
więc uniknąć takich niespodzianek…
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Szlak po starcie z dworca PKP w Węgierskiej Górce prowadzi przez jej centrum mijając tereny rekreacyjne, w tym parki i muszlę koncertową nieopodal brzegu rzeki Soły...

W  ramach  testu  przygotowawczego,  w  jeden  z  tych  skrajnie  upalnych  dni,  przemaszerowałem  po

rodzinnym mi mieście i jego podmiejskiej otulinie około 10 km. Wypad ten skutecznie rozwiał wszystkie
trwające mnie wątpliwości, buty okazały się wyjątkowo komfortowe, ba… wręcz od razu wystrzeliły na
podium testowanych przeze mnie modeli.  Zarówno profil jak i budowa zelówki, tudzież kąt podniesienia

pięty, okazały się idealne. Również paroprzepuszczalność Alterra GTX pokazała się z jak najlepszej strony,

pomimo temperatur przekraczających +30°C nie odczuwałem żadnego dyskomfortu.  Po zdjęciu butów ich
wnętrze było suche tak samo jak skarpety.

W ramach testu przygotowawczego, w jeden z tych skrajnie upalnych dni, przemaszerowałem po rodzinnym mi mieście i jego podmiejskiej otulinie około 10 km, testy te wykazały
znakomite właściwości użytkowe butów Alterra GTX, toteż 09.07.2019 ruszyłem na długi szlak w Beskidzie Śląskim - tu na górze przy wodospadzie na rzece Sole w Węgierskiej Górce,

na dole most na Sole i schron bojowy Waligóra z czasów II wojny światowej zlokalizowany nieopodal szlaku...

Po tak dobrym zaprezentowaniu się podczas pierwszego krótkiego wypadu, będąc spokojnym o komfort

moich stóp,  wrzuciwszy rzeczy do plecaka, nie zapominając oczywiście o najważniejszej jego foto-części,
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notabene stanowiącej około 70 % wagi całego plecaka, ruszyłem na szlak. Tym razem marszruta prowadziła
przez tereny nie odwiedzane przeze mnie od wielu lat,  przez jeden z bardziej  malowniczych szlaków w
Beskidzie  Śląskim,  wiodącym  z  Węgierskiej  Górki,  przez  Glinne, Polanę  Cebula  na  Magurkę
Radziechowską, dalej Magurkę Wiślańska, Przełęcz nad Roztocznym, aż na Baranią Górę, na której po raz
ostatni byłem wiosną 2008 roku.

...bo tam zawsze serca wypełnia szczęścia, na nowo odnajduję siły i sens – na szlaku z Węgierskiej Górki w kierunku Baraniej Góry

Wędrując z Węgierskiej Górki na Glinne, po pokonaniu pierwszego podejścia w  przesiece po lewej stronie szlaku zobaczymy rozrzucone po stoku Czerwieńskiej Grapy zabudowania
osiedla Tycówka. Niedługo potem szlak chwilowo złagodnieje prowadząc obok prywatnych zabudowań, by niedługo później znów wyrywając w górę poprowadzić obok wychodni

skalnych Świniarka (zdjęcie na dole po prawej).

W tamtym dniu sama chyba natura zajęła się przygotowaniem jak najodpowiedniejszych warunków do testu,
co nie koniecznie odpowiadało mi samemu… niespodziewanie temperatury spadły z siermiężnych +32°C do
około +15°C rankiem, a w ciągu dnia nieustannie dynamicznie się zmieniając od +18°C do +26°C. Zresztą

jak się miało wkrótce okazać dynamicznym zmianom podlegała nie tylko amplituda temperatur, ale ogólnie
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aura,  przemiennie to wiał  porywisty  zimny wiatr,  pędząc po niebie  ciężkie ołowiane chmury,  to  znów

odwrotnie  świeciło  słońce  wyciskając  ze  mnie  ostatnie  poty,  zmuszając  to  do  rozbierania,  to  do

ubierania… kilkukrotnie ścigałem się również z burzami, w tym dwa razu trafiając w zasięg ich deszczowych
chmur.

Po pokonaniu kilku, niektórych intensywnych podejść z Węgierskiej Górki, po około półtorej wędrówki docieramy do niezaznaczonego na mapie pięknego punktu widokowego, roztacza
się piękna panorama obejmująca swym zasięgiem odleglejsze szczyty Beskidu Żywieckiego w tym Babią Górę, Rysiankę, Romankę i Halę Boraczą, jak i bliższe Palenicę czy Kiczorę. W

dole dostrzeżemy zabudowania Węgierskiej Górki, nieco dalej Żabnicy, zaś dalej w prawo Ciśca. Pomimo dość dużej amplitudy temperatur wahających się od około +18°C do +26°C buty
AKU Alterra GRX zapewniały mi znakomity komfort termiczny i świetną przyczepność zelówki...

Jedną z pierwszych rzeczy jaka zwróciła moją uwagę podczas pokonywania kolejnych podejść w butach
AKU  Alterra  GTX,  była  wspaniała  przyczepność  zelówki  Vibram® Cloud,  rewelacyjnie  sprawujący  się

system  jej  asymetrycznej  budowy,  oraz  redukcji  wstrząsów.  Buty  pomimo  swego  charakteru,  masy  i
wysokości, sprawiały wrażenie poruszania się w lekkich pantoflach po miękkim podłożu. Był to komfort w

najwyższym  standardzie,  który  podczas  przemierzania  kolejnych  kilometrów  tylko  utwierdzał  mnie  w
pozytywnej ocenie modelu.
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Buty AKU Alterra GTX cechuje ponadprzeciętna wygoda, na plus należy z pewnością zaliczyć szerokie noski, oraz ich usztywniany otok świetnie chroniący palce przed uderzeniami w
przeszkody terenowe. Na górze po prawej i na dole – otwarty odcinek prowadzący w kierunku Glinnego, oferujący piękne i rozległe panoramy, tu na dole po lewej na pasmo Skrzycznego

i Malinowską Skałę, wędrując nie mogłem się oprzeć pokusie zanurzenia w wysokich, falujących na wietrze, zielonych trawach...

Jak  wspomniałem  wędrując,  już  w  rejonie  Polany  Cebula,  a  potem  drugi  raz  za  Magurką  Wiślańską,
dwukrotnie dostałem się w deszczowy front przetaczających się nieopodal burz. To z kolei stworzyło okazję

do weryfikacji wydajności membrany GORE-TEX® Performance Comfort pod kątem radzenia sobie z wodą.

Tu  przyznaję  że  celowo  i  z  premedytacją  zamiast  ścieżką,  wędrowałem  wysokimi  mokrymi  trawami.

Membrana wywiązała się jednak ze swego zadania wzorowo, zapewniając skuteczną ochronę przed wodą.

Sytuacja ta umożliwiła wreszcie przetestowanie przyczepności zelówki na mokrej trawie, która jak wiadomo
zawsze jest największym z wyzwań dla każdej z nich, jednak i tu nie ma absolutnie powodów do narzekań,
zelówka zachowała bardzo dobrą przyczepność, skutecznie chroniąc przed uślizgami bocznymi, przednimi
jak i tylnymi.

Na górze po lewej widok na słabo wyodrębniony i nieopisany szczyt Glinnego, po prawej na przełęcz i podejście pod Polanę Cebula z tegoż szczytu, na dole autor już na przełęczy i w
drodze na Polanę Cebula...
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Wędrując  przez  niezwykle  malowniczy  odcinek  z  Magurki  Radziechowskiej  na  Wiślańską,  prowadzący
otwartym grzbietem górskim mijałem po drodze kilka wychodni skalnych, w tym jedną zlokalizowaną tuż
przy szlaku.  Zwyczajowo musiałem wdrapać  się  na sam jej  szczyty,  aby  móc nacieszyć  oczy  cudowną
panoramą,  a  że  akurat  wówczas  aura  znajdowała  się  w fazie  pogodnej,  wygrzać  również  na słoneczku.
Podczas wdrapywania się po skałkach, zelówka butów AKU Alterra GTX po raz kolejny wprawiła mnie w

zdumienie,  okazała  się  trzymać  powierzchni  skały  niczym przyklejona,  pomimo  znacznego stopnia  jej

nachylenia, znakomicie to rokuje pod kątem użytkowania ich w takich właśnie warunkach.

Na górze po lewej Skrzyp Leśny w rejonie Polany Cebula, po prawej i na dole na malowniczej Hali Radziechowskiej...

Przemierzając kolejne piękne zakątki, otoczony niczym nie ograniczaną obszerną panoramą, oceanem piękna
z wystającymi wyspami bliższych i odległych Beskidzkich szczytów, po wielogodzinnej wędrówce dotarłem
do tak  dawno nie  odwiedzanego  szczytu  Baraniej  Góry.  Szczytu  drugiego  pod  względem wysokości  w
Beskidzie Ślaskim, po doskonale z niego widocznym Skrzycznem. Sam szczyt od strony zachodniej otacza
szczątkowy  las  świerkowy,  pozostałość  dawnych  lasów,  jeszcze  początkiem  wieku  otaczającego  go
właściwie  w całości.  Bonusem tej  zmiany  jest  z  całą pewnością wybitna malowniczość szczytu.  Zakres
panoram  możemy  dodatkowo  poszerzyć  wchodząc  na  wspomnianą  już  metalową  wieżę  widokową.  Jej
wysokość wynosi 15 m, jednocześnie może na niej przybywać do 20 osób.
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Hala Radziechowska – po prawej na górze widok w kierunku Beskidu Żywieckiego i ściągającej mnie jeden z burz, na dole po prawej ostatnie metry przed szczytem Magurki
Radziechowskiej…

Ruszając z Magurki Radziechowskiej, po pokonaniu niewielkiego lasku, oraz otwartego podejścia docieramy do jednego z najbardziej malowniczych odcinków szlaku wiodącego
otwartym grzbietem z Magurki Radziechowskiej na Wiślańską – po drodze mijamy kilka wychodni skalnych...

Wieża została wybudowana po wielu trudach latem 1991 roku, a oddana do użytku we wrześniu tegoż roku.
Powstała ona wokół istniejącego tam wcześniej betonowego postumentu wyznaczające szczyt, podobnego
jak  można  było  znaleźć  na  wielu  innych  polskich  szczytach,  jak  choćby  Turbaczu  w  Gorcach.  Sam
postument, pozostawiony w osi wieży wykorzystano do zawieszenia tablicy pamiątkowej „Pamięci Polskich
Partyzantów” którzy w latach 1943-45 operowali w Beskidzie Śląski, w tym w rejonie masywu Baraniej
Góry. Z wieży możemy podziwiać wspaniałe panoramy na szczyty Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, oraz
Małego. Kotlinę Żywiecką, Dolinę Zimnika, jak i odległą Małą Fatrę i Tatry Wysokie.
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...wędrując otartym grzbietem w stronę Magurki Wiślańskiej w otoczeniu niczym nie ograniczonych panoram, tu na górze po lewej widok na Skrzyczne, po prawej na pętlę Skrzyczne,
Hala Skrzyczeńska, Małe Skrzyczne, Malinowska Skała, Zielony Kopiec, Gawlasi / na dole po lewej widok na szlak po prawej kolejne zdjęcie na pasmo Skrzycznego i Dolinę Zimnika w

dole...

Ruszając w dalszą, już niestety powrotną drogę, zdecydowałem się zejść szlakiem niebieskim do Doliny
Białej  Wisełki.  Opuściwszy stoki Baraniej  Góry, dotarłszy do wspomnianej doliny, dotarłem do ostatniej
atrakcji  podczas  tego  wypadu  –  pięknych  „Wodospadów  Kaskady  Rodła”.  W  miejscu  tym  Wisełka
meandrując  pomiędzy  twardszymi  skałami,  rzeźbiąc  miększe  piaskowce  oraz  iły,  utworzyła  ciąg  25
wodospadów i progów wodnych, z którego najwyższy – pierwszy na jaki natrafimy schodząc w dół, ma
wysokość około 5 m a położony tuż poniżej 3,5 m, są to najwyższe wodospady Beskidu Śląskiego.
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Wędrując przez niezwykle malowniczy odcinek z Magurki Radziechowskiej na Wiślańską, mijałem po drodze kilka wychodni skalnych, w tym jedną zlokalizowaną tuż przy szlaku.
Zwyczajowo musiałem wdrapać się na sam jej szczyty, aby móc nacieszyć oczy cudowną panoramą. Podczas wdrapywania się po skałkach, zelówka butów AKU Alterra GTX po raz
kolejny wprawiła mnie w zdumienie, okazała się trzymać powierzchni skały niczym przyklejona, pomimo znacznego stopnia jej nachylenia. Wylegując się na skałkach zdjąłem też na
chwilę buty by sprawdzić stan ich wnętrza, pomimo już dobrych kilku godzin podchodzenia pozostały one w pełni suche. Po prawej na dole ostatnie metry przed szczytem Magurki

Wiślańskiej...

Wędrując  pięknym wysokim  lasem,  wzdłuż  chwilami  głęboko  wciętego  w stoki  koryta  Białej  Wisełki,
mijając kolejne wodospady i progi wodne po kilkunastu minutach dotarłem do mostku gdzie zakręciwszy w
lewo włączyłem się w asfaltową szosę, prowadzącą łagodnie w dół w kierunku mety – wylotu doliny w Wiśle
Czarne.  Pokonując ostatni odcinek szlaku w głowie układałem sobie wnioski z testu terenowego butów

AKU Alterra GTX… wnioski które mogły być wyłącznie pozytywne, gdyż model ten okazał się jednym z

najlepszych jakie miałem okazję testować.
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Minąwszy Magurkę Wiślańską zszedłem na Przełęcz Nad Roztocznym (zdjęcie po lewej na górze), by chwilę potem zacząć ostre podejście pod szczyt Baraniej Góry (na górze po prawej),
wraz z nabieraniem wysokości otwierały się przede mną coraz rozleglejsze i piękniejsze panoramy, tu oglądając się wstecz, po lewej w kierunku Zielonego Kopca, po prawej Magurki

Radziechowskiej.

Podsumowanie…
Gdyby stopy mogły wydawać werdykt, z pewnością piałyby z zachwytu nad zaletami butów AKU Alterra

GTX. Pomimo wrodzonej tendencji do czepiania, nie udało mi się znaleźć żadnego mankamentu tych butów,
za to odkryłem masę zalet. Świetnie wyważona zelówka, nie podnosząca tak intensywnie pięty w górę jak

miało  to  miejsce  w  modelu  Transalpina  GTX,  doskonała  przyczepność  zewnętrznej  zelówki  Vibram®

OCTOPUS, bardzo wysoki komfort zapewniony przez śródpodeszwę z producenckimi systemami ELICA i

IMS³,  doskonale amortyzujące uderzenia stóp o grunt,  oraz dbające o ich właściwą trakcję,  a całości

komfortu dopełniają wygodne i trwałe wkładki Anatomical FIT.
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Przemierzając kolejne piękne zakątki, otoczony niczym nie ograniczaną obszerną panoramą, oceanem piękna z wystającymi wyspami bliższych i odległych Beskidzkich szczytów, po
wielogodzinnej wędrówce dotarłem do tak dawno nie odwiedzanego szczytu Baraniej Góry. Na jej szczycie znajduje się 15m wieża widokowa. Można z niej podziwiać wspaniałe i

rozległe panoramy na trzy Beskidzie pasma: Śląski, Mały i Żywiecki, jak i odległą Małą Fatrę i Tatry Wysokie. Dynamicznie zmieniająca się pogoda tamtego dnia wymuszała na mnie
notoryczną zmianę garderoby… tu na szczycie wspomnianej wieży widokowej.

Na olbrzymi plus należy też zaliczyć jakość wykonania samej cholewki, wszystkie szwy zostały starannie
zakończone,  brak  też  jakichkolwiek  podwójnych  i  niedbałych  przeszyć.  Noski  i  pięta  są  dodatkowo
usztywniane, co wydajnie poprawia stabilizację stopy, ale też i przekłada się na lepsza ochronę palców, które
dodatkowo chroni również otok z wyjątkowo odpornej tkaniny syntetycznej Liba® Smart. Nie zapominajmy
też  o  zastosowanych  zaawansowanych  materiałach  do  jej  wykonania,  w  tym podstawowym  jakim  jest
syntetyczna tkanina zespolona z znakomitą membraną GORE-TEX® Performance Comfort. 
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Po lewej na górze widok w kierunku Tatr z wieży widokowej na szczycie Baraniej Góry, po prawej widok podczas zejścia ze szczytu niebieskim szlakiem do Wisły Czarne w stronę
Zielonego Kopca i Skrzycznego, na dole po lewej jeden z wielu cieków stanowiących dopływu Wisełki Białej, mijany podczas zejścia z Baraniej Góry, po prawej ostatni otwarty punkt

widokowy przed zejściem do Doliny Białej Wisełki...

O gustach się  nie dyskutuje… to prawda,  stąd  zawsze zastrzegam że jest  to  wyłącznie moje  w kwestii
wyglądu zdanie, uważam jednak że również i tu model Alterra GTX może się pochwalić ponadprzeciętnym

wyglądem, odróżniającym się na tle morza podobnych do siebie innych modeli, wyglądem który jasno daje

do  zrozumienia  że  mamy  do  czynienia  z  butem który  lubi  wyzwania.  Lekko  agresywny o  sportowym

zacięciu wygląd, połączono ze sprawdzonymi rozwiązaniami, dodajmy jeszcze do tego wiele wariantów

kolorystycznych pozwalających na dopasowanie charakteru buta do własnego gustu.

Wędrując z Baraniej Góry w stronę Doliny Wisełki docieramy do granic Rezerwatu Barania Góra, niedługo potem podążając wzdłuż przybierającego na sile potoku docieramy do
pięknych „Wodospadów Kaskady Rodła” (zdjęcie po prawej na górze), w miejscu tym Wisełka meandrując pomiędzy twardszymi skałami, rzeźbiąc miększe piaskowce oraz iły, utworzyła

ciąg 25 wodospadów i progów wodnych, z którego najwyższy – pierwszy na jaki natrafimy schodząc w dół, ma wysokość około 5 m (tu na zdjęciach na dole po lewej i prawej) a
położony tuż poniżej 3,5 m, są to najwyższe wodospady Beskidu Śląskiego...

Podsumowanie… buty AKU Alterra GTX, łączę ultra zaawansowane technologie znane choćby z modelu

Transalpina GTX, z wygodą górskich „pancerników” AKU Zenith II GTX, eliminując przy tym wszystkie
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wady dwóch poprzednich, a łącząc wszystkie ich zalety. Jako taki model Alterra GTX jest butem wyjątkowo
udanym, wygodnym i wszechstronnym, który sprawdzi się w szerokim spektrum górskich zastosowań od
wczesnej wiosny do jesieni. Jak każdy tak zaawansowany but nie należy on do tanich, jednak pamiętajmy że
kupując je inwestujemy w jakość, komfort i czas służby, zakup taki zawsze amortyzuje się w trakcie długiego
bezawaryjnego  użytkowania,  dlatego  jeśli  tylko  poszukujecie  trwałych,  zaawansowanych  i  wygodnych

butów na górskie wojaże, gorąco polecam model Alterra GTX marki AKU.

Po lewej mniejszy – trzy metrowy wodospad wchodzący w skład 25 wodospadów i progów wodnych „Wodospady Kaskady Rodła” na Białej Wisełce / ostatni odcinek szlaku prowadzi
wzdłuż koryta Wisełki asfaltową szosą do wylotu doliny...

Po lewej – ostatnie metry przed dotarciem do wylotu Doliny Białej Wisełki w Wiśle Czarne – po prawej autor na mecie szlaku, podsumowując swoje wrażenia z testów butów AKU Alterra
GTX – butów które po raz kolejny podniosły poprzeczkę wyznaczając nowy standard komfortu.

Zalety:
• ręczne wykonanie

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

• skuteczne membrana GORE-TEX® Performance Comfort

• znakomita oddychalność

• bardzo dobra ochrona przed wodą

• ogólnie wysoki komfort termiczny

• łatwość utrzymania w czystości

• znakomita przyczepność zelówki Vibram® OCTOPUS na zróżnicowanym podłożu

• uniwersalność (trzy sezonowość)

• usztywniany nosek i pięta (patrz uwagi)

• atrakcyjny wygląd odwołujący łączący nowoczesne akcenty ze sprawdzonymi rozwiązaniami

• kilka wariantów kolorystycznych

• wariant męski i damski

• znakomity system szybkiego sznurowania

• wszyty na całej długości język

• anatomiczne podcięcie w rejonie ścięgna Achillesa

• miękka wyściółka rantu cholewki

• otok nosków z odpornej na uszkodzenia tkaniny Liba® Smart

• asymetryczna budowa zelówki
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Wady:
• brak

Uwagi:
• stosunkowo szybkie ścieranie zelówki
• but jak każdy z systemem ELICA, EXO i wkładkami Anatomical FIT wymaga rozchodzenia / dopasowania do 

indywidualnego kształtu stopy i dynamiki chodu

Technologie: 

Przydatne linki: 
• oficjalna strona firmy AKU(anglojęzyczna): www.aku.it/en 
• strona produktu / butów AKU Alterra GTX: https://www.aku.it/prodotti/catalogo/trekking/alterra-gtx.html
• film rekomendujący zasady działania i zalety systemu AKU ELICA: https://youtu.be/IsyGywP4AcM 
• opisu producenckich technologii marki AKU: https://www.aku.it/en/company/tecnologie-en/about-shoes-technology.html
• strona producenta podeszwy VIBRAM®: www.  us.vibram.com   
• 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 Camana Fitzroy GTX  
• 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 Alterra GTX

tekst, opracowanie i zdjęcia z wyłączeniem wariantów kolorystycznych butów, 
oraz grafik będących własnością marki AKU:

Sebastian Nikiel
10.08.2019

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