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Herní židle jsou módní vlnou, 
kterou rozpoutali především 
mladí youtubeři. Položili jsme si 

v redakci otázku: jsou ty židle skvělé, 
protože je mají všichni slavní hráči, nebo 
je mají slavní hráči, protože jsou skvělé? 
Půjčili jsme si proto židli v rozumné 
cenové kategorii Aerocool Aero 1 Alpha 
s přídomkem Trikolora. Vězte, že po-
dobnost s politickým uskupením je čistě 
náhodná, vyjadřuje použití tří barevných 
pruhů.

Klasické kancelářské židle jsou mi 
„nízké“, hlavová opěrka mi takřka 
vždy naráží do zad. U této židle jsem 
problém nepocítil, hlavová opěrka je 
ve správné výšce. Dokonce i výrazný 
bederní polštář zlepšil posed. Osobně 
jsem příznivcem celosíťovaných židlí, 
které z vás nevymačkají poslední kapku 
potu v horkém letním dni. A to je jediná 
obava, kterou ze „závodní“ židle mám. 
Povrch je textilní, kvalitně prošitý 
a zdá se, že vydrží i hrubší 
a dlouhodobé zacházení. 
Bočnice jsou z koženky, s tou 
však tělo do styku nedojde.

I přes počáteční nedůvěru jsem si 
na židli po pár dnech zvykl, a co je 
ještě zajímavější, baví mne. Nemám 
tendenci na ní posedávat neergono-
micky, sedák je dostatečně dlouhý 
a rozměrná opěrka podepře 
i vysoká záda. Podpěry loktů jsem 
posunul blíže k sobě a jsem spo-
kojen. Dokonce tu a tam využiji 
společnou netradiční vlastnost 
těchto herních židlí: možnost 
sklopit opěradlo takřka do roviny, 
odpočinout si, zamyslet se či zkon-
trolovat vytištěný článek. V kanceláři 
mám síťovanou židli za stejnou cenu, na 
této herní se mi ale sedí dokonce o něco 
lépe. 

Pro hráčovo pohodlí
Židli jako vytrženou ze závodního vozu vidíte na každém herním videu 
na YouTube. Nás ale zajímalo, zda jde jen o módní vlnu, nebo taková 
židle nabídne i komfort pro každodenní kancelářskou práci. [Jiří Kuruc]

RECENZE HERNÍ KŘESLO AEROCOOL AERO 1 ALPHA TRIKOLORA

Bytelná základna
Bederní opěrka 
Výrazný sklon 
opěradla

V detailech horší 
zpracování
Obava o životnost 
gumových popruhů

4 790 Kč

Connect IT LeMans Pro 3 490 Kč
Aerocool Aero 1 Alpha Trikolora  4 790 Kč
Cougar Armor S Royal 5 490 Kč

Cenové srovnání

Aerocool Aero 1 Alpha 
Trikolora
herní židle, Partis, www.partis.cz

podvozkový kříž: kov materiál: umělé vlákno rozsah 
nastavitelné výšky: 80 mm nastavitelné podpěry paží: ano, 
80 mm nosnost: 125 kg rozměry sedáku: 540 × 565 × 140 mm 
rozměry opěradla: 600 × 840 × 180 mm hmotnost: 21,5 kg

6,8
komfort 

zpracování 

funkce 
 

Překvapivě 
pohodlná židle 

nejen pro hráče, 
ale i pro běžné 

kancelářské 
sezení.

VERDIKT
Polštářek i bederní opěrka drží na 
dlouhých gumách, díky tomu si 
můžete pohodlně nastavit jejich 
přesnou pozici. K eleganci má toto 
řešení daleko, nicméně funguje

Kolečkový kříž je řádně kovový a bytelný, 
tomu ostatně odpovídá i nosnost 125 kg

Výrazné bočnice se shodují 
se sedadly sportovních 
vozů. Zatímco v autě je 
podpora těla důležitá, 
na herní židli je 
nevyužijete. Ale 
vypadá to skvěle

Trojice pruhů sice 
nese barvy české 
vlajky, ale jejich řazení 
odpovídá ruské, a nikoli 
české trikoloře

Výšku židle lze 
upravit v rozmezí 
80 mm

Herní židle mají hezkou 
speciální funkci: zádovou 

opěrku lze sklopit do takřka 
vodorovné polohy. Osobně 
jsem se na židli nepřevrátil, 

jsem ale poměrně muší 
váha

Povrch bočnic je z koženky, na zádech 
a bočnicích připomíná povrch karbon. Interně 
jsme tento materiál nazvali měkčený karbon

Područky mají měkčený povrch, 
jejich výšku lze přizpůsobit 

v rozmezí 80 mm a mohou být 
zhruba o centimetr posunuty 

do stran




