
WAKA kayaks  - TUNA 
 
Minulý rok v októbri uzrela svetlo sveta nová značka medzi kajakmi na divokú vodu – WAKA kayaks. 
Za týmto neznámym menom ale stoja dve veľmi známe osoby – SAM SUTTON a KENNY MUTTON. 
Týchto pánov asi nemusím predstavovať a tak radšej prejdem rovno k tomu čo nám tu ponúkajú.  
Tuna je totiž veľmi známy kajak z perfektným tvarom z produkcie BLISSSTICKU. Žiaľ achylovou pätou 
BLISSTICKU bol materiál a neskutočné množstvo reklamácií ktoré s tým bolo spojené. A tak po 
nejakom tom roku odkúpili dvaja vyššie uvedený páni formu a rozhodli sa že budú kajak vyrábať po 
svojom a hlavne kvalitnejšie. Výrobu sa rozhodli zveriť do fabriky NECKY. Či bol tento krok správny 
a či už kajak konečne vydrží viac ako týždeň na vode ale zistíme až po nejakom čase.  Z bratom  sme 
mali už ale možnosť vyskúšať zbrusu novu TUNU – dokonca jeden z prvých kusov z produkcie WAKA 
kayaks už teraz a tak Vám prinášame zopár našich postrehov ohľadom kajaku. Keďže sme mali 
možnosť kajak testovať len krátko nemôžeme sa vyjadriť k kvalite plastu a tak na túto ďalšiu recenziu 
si budete musieť ešte chvíľu počkať. 
 
Vzhľad a design a funkčné prvky. 
Sedenie - TUNA používa staré známe sedenie z BLISSTICKU ktoré je neuveriteľne pohodlné a dobre 
drží telo . Na druhú stranu je dosť komplikované a v súčasnej dobe keď výrobcovia naháňajú každý 
gram je zbytočne ťažké.  Takisto prvé nastavenie – minimálne bočné opierky vyžaduje trošku 
zručnosti , času a trpezlivosti. Čo sa týka nožných opierok  - zrkadla – nie je moc dobre uchytené 
a počas testu sa zopár krát uvoľnilo čo spôsobovalo značný diskomfort v neustálom doťahovaní. 
Čo sa týka designu a funkčných prvkov na palube má nová TUNA značné medzery. Väčšina úchytov je 
tak malých že sa pod ne nevlezie ani ruka čo pri nosení kajaku a manipulácií určite bude spôsobovať 
problémy. Takisto veľké množstvo použitých skrutiek na kajaku bude mať za následok nejakú tu vodu 
v kajaku a ich neustále doťahovanie. Toto sa ale dá vyriešiť zalepením skrutiek. 
 
Celkovo by som ale povedal že toto všetko sú nepatrné detaily ktoré by sa dali odstrániť už priamo vo 
výrobe a dúfam že chalani z WAKA kayaks čoskoro odstránia. 
 
 
Jazdné vlastnosti. 
Toto už je celkom iná kapitola. Môj úplne prvý dojem keď som si sadol do TUNY a po pár záberoch na 
divokej vode bol ten že na tento kajak si vôbec netreba zvykať. Poslúchal na slovo a všetko sa zdalo 
byť jednoduché. Pri jazde dole prúdom sme s bratom veľmi ocenili zdvihnutú špičku kajaku ktorá 
dobre naskakovala valce ,rýchlo sa vynárala a taktiež aj to že kajak je rýchly a pritom dobre drží smer. 
Vďaka ideálnemu zaobleniu dna TUNA dobre boofuje  a vďaka hranám sa ľahko točí. Jedinou 
nevýhodou tohto kajaku ktorú sme zatiaľ spozorovali  bola moc výrazná hrana na špici kajaku, ktorá 
je relatívne nízko a z času na čas sa pri slalomovaní kusla.  
 
Celkovo by sme ale zhodnotili že tento kajak ma veľmi dobré jazdné vlastnosti ktoré ocení ako aj 
začiatočník (kajak odpustí veľa chýb) ako aj profesionál ktorý má oveľa väčšie nároky na kajak (tu ale 
budú nevýhodou už spomínané nedostatky v oblasti funkčných prvkov a sedenia). 
 
Napriek všetkému čas ktorý sme strávili s TUNOU počas testovania nás presvedčil že je to naozaj 
dobrý kajak a keď budú odstránené spomínané nedostatky bude sa jednať  o vynikajúci kajak 
s ktorým si užijete zábavné chvíle ako na ľahšej vode ak aj na poriadnej divočine.  Ale keďže ako 
všetci vieme každému môže sedieť niečo iné najlepšie bude keď si TUNU na divokej vode vyskúšate 
sami a presvedčite sa o jej kvalitách na vlastnej koži 
 
Tomo a Palo Andrassy 


