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Když potřebujete ušetřit
HERNÍ MYŠI ZA PÁR STOVEK

posledních číslech jsme se obvykle 
zaměřili na testy komponentů a her-
ních periferií z těch nejvyšších ceno-

vých pater, a ty levnější jsme tak trochu nechá-
vali stranou, což je dost možná chyba. 
Vylepšování technologií u nejlepších modelů 
zároveň znamená také technologický pokrok 

levnější kusů, které dnes již mají parametry,  
s nimiž si běžný smrtelník zahraje víc než 
dobře. V tomto testu jsme se rozhodli postavit 
proti sobě celkem šest levných herních myší 
od méně známých výrobců a vyzkoušet, jak 
obstojí při běžné zátěži. Jednotlivé modely 
jsme seřadili do párů podle ceny s tím, že pro 

zachování vyššího technického standardu 
jsme zvolili myši s klasickým připojením přes 
USB kabel. Bezdrátové kusy v cenovém roz-
pětí od 250 do 900 Kč prakticky nejsou,  
a pokud ano, tak nejsou dostatečně kvalitní. 
Jediným dalším limitem byla pak cena, kterou 
jsme zastropovali lehce pod tisícovku.

CENA: 199 Kč

VÝROBCE: C-Tech

ZAPŮJČIL: Czc.cz 

www.czc.cz

Pokud hledáte velmi levnou myš, pak s největ-
ší pravděpodobností narazíte na C-TECH 
GM-01R Akantha. Poměrně lehká myš s asy-
metrickým tvarem sedne především pravákům, 
pro něž nabízí pohodlný úchop s podporou 
palcové hrany. Myš má příjemný povrch na 
dotek a je vybavena snadno dostupnými pro-
gramovatelnými sekundárními tlačítky na levé 
straně. Celkem zde máte k dispozici šest tlačí-

C-TECH GM-01R AKANTHA
Rozlišení senzoru: až 2400 DPI // Krokování: 500/1200/1800/2400 // Počet tlačítek: 6

tek s možností nastavení maker pro většinu  
z nich. Podsvícení je u tohoto modelu červené 
a není možné jej zcela vypnout. K dispozici 
jsou pouze módy stálého zapnutí podsvícení 
nebo breathing, tedy průběžné ztmavování  
a zesvětlování. Výkon odpovídá ceně a senzor 
myši zvládne základní úkony, spíše vhodnější 
ke kancelářské práci. Diablo ještě ustojí, ale 
pro soutěžní hraní stříleček rozhodně není.

CENA: 249 Kč

VÝROBCE: E-Blue

ZAPŮJČIL: Lama Plus s.r.o. 

www.lama.cz

Cobra od firmy E-Blue je se svými parametry 
velmi blízká prvnímu testovanému modelu, ale 
liší se maximálním DPI i trochu cenou. Na rozdíl 
od C-TECH Akantha je tento model symetrický 
a přesto, že má na pravé straně umístěnou dvo-
jici tlačítek pro makra, je vhodný i pro leváky. 
Myš padne dobře do ruky a díky delšímu tělu je 
vhodná i pro jedince s větší dlaní. Kolečko má 
vcelku příjemnou texturu a nabízí velmi plynulé 
skrolování. Co nás moc nepotěšilo, je tlačítko 
pro volbu rozlišení, které je velmi malé a v zápa-
lu boje se poměrně těžko používá. Senzor 

E-BLUE COBRA
Rozlišení senzoru: až 2500 DPI // Krokování: 500/1200/1800/2500 // Počet tlačítek: 6

AVAGO 5050 nabízí rozlišení až 2500 DPI  
s krokováním 500/1200/1800/2500. Myš je  
o poznání těžší než první model, a to i díky inte-
grovanému závaží o hmotnosti 20 gramů. Ale 
právě díky tomu je E-Blue Cobra poměrně 
dobře ovladatelná a dle výrobce navíc zvládá 
akceleraci až 15 G. Podsvícení je základní jako 
u většiny modelů v této kategorii, ale musíme 
uznat, že alespoň textura popraskané země 
působí originálně. E-Blue Cobra je o poznání 
lepší než první testovaný model a nebýt zmíně-
ného přepínače rozlišení, tak bychom jej mohli 

označit za solidní entry level kus s dobrým 
poměrem ceny a výkonu.
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CENA: 635 Kč

VÝROBCE: Red Fighter 

ZAPŮJČIL: Lama Plus s.r.o. 

www.lama.cz

Red Fighter Gaming Mouse M1 je minimálně 
designově velmi zajímavá myš, která zaujme na 
první pohled. Výrobce se do jisté míry nechal 
inspirovat firmou Mad Catz, která s tímto koncep-
tem přišla vůbec jako první. Téměř industriální 
design nechává nahlédnout do jádra myši, jež je 
v tomto případě vyrobeno z lehké kovové slitiny. 
Jenže na rozdíl od modelu Mad Catz prvky, které 
by za normálních okolností měly měnit fyzické 
parametry myši, jako je šířka či délka, nejsou 
funkční. Všechno je tak jen na oko, což je škoda, 
protože vlastnosti samotné myši jsou docela 
dobré. Kovové jádro dělá myš o poznání těžší 
než první dva modely, váží okolo 151 gramů, a 
navíc je její kostra díky použitému materiálu velmi 

RED FIGHTER GAMING MOUSE M1
Rozlišení senzoru: až 3500 DPI // Krokování: 500/1250/2000/3500 // Počet tlačítek: 10

pevná. Masivní pousepady zajišťují solidní skluz. 
Také zvládá dle parametrů udávaných výrobcem 
akceleraci 30 G. Na rozdíl od levnějších mode-
lů nabízí nastavitelný polling rate v rozmezí 
125/250/500/1000 Hz. Základem myši je pak 
optický senzor AVAGO A3050 s rozlišením až 
3500 DPI s čtyřmi základními kroky.  
V základu je k jednotlivým krokům rozlišení sen-
zoru přiřazena specifická barva podsvícení 
(modrá/bílá/zelená a červená). To je poměrně 
užitečné pro přehlednost. Spolu s myší získáte  
i povedený software pro nastavení všech para-
metrů, kde můžete nejen nastavit makra, ale  
i podsvícení. K její smůle je v této cenové kate-
gorii konkurence obrovská, a jelikož myš nemá 

žádné extra vlastnosti navíc, ačkoliv se tak na 
první pohled tváří, za to jí musíme srazit body 
dolů.
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HERNÍ MYŠI ZA PÁR STOVEK
Sades Scythe je klasická herní myš s ergo-
nomií vhodnou především pro praváky. 
Hmotnost 135 gramů ji řadí k těžším mode-
lům. Má příjemný neklouzavý povrch, ale cel-
kově je design poměrně jednoduchý a ničím 
se extra neliší od podobných modelů. RGB 
podsvícení je zde po celém obvodu těla, 
pod kolečkem i zároveň pod logem firmy 
Sades. Základem úspěchu tohoto modelu je 
senzor Pixar 3050 s rozlišením až 4000 

DPI. Celkem lze na myši přednastavit šest 
módů, mezi kterými je možné za běhu kroko-
vat. Sedm tlačítek je plně programovatel-
ných, což asi využijete především u trojice 
sekundárních tlačítek na levé straně myši. 
Polling rate je 1000 Hz, ostatně jako  
u všech modelů s cenovkou nad pět set 
korun. Sades Scythe je solidní myš za 
rozumnou cenu a v testu se rozhodně 
neztratila ani při hraní stříleček.
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CENA: 579 Kč 

VÝROBCE: Sades

ZAPŮJČIL: Czc.cz 

www.czc.cz

SADES SCYTHE
Rozlišení senzoru: až 4000 DPI // Krokování: 500/1200/3000/4000 // Počet tlačítek: 7

Marvo G945 Pro už je svými parametry  
o třídu výše oproti všem testovaným produk-
tům, což potvrzuje navíc i kvalita zpracování. 
Myš je rozměrově trochu větší s delším tělem, 
ale hmotností patří spíše k průměru. Má pří-
jemný sklon těla a velmi dobře padne do 
ruky. Celkem devět tlačítek je plně programo-
vatelných. Kromě standardně umístěných tla-
čítek rozhodně zaujme možnost rychlého pře-
pínání barevného podsvícení a jednotlivých 
módů, což není úplně obvyklé v této katego-
rii. Nejvíce však zaujme tlačítko umístěné na 
levé straně. Tedy spíš než tlačítko jde  
o TrackBall, který se pohybuje vertikálně  
a zároveň funguje i jako tlačítko. Jde  
o poměrně zajímavé řešení, které umožňuje 
palcem rychle přehazovat zbraně nebo třeba 
regulovat hlasitost. Řekněme, že při kompeti-
tivních zápasech v CSku se hodí obojí.  

Myš je vybavena mousepady s poměrně vel-
kou plochou, což rozhodně přispívá k plynu-
losti pohybu. Jenom nesmíte před použitím 
sundat tenkou ochrannou fólii, která je na 
packách přilepena. Senzor je velmi citlivý, 
jeho maximem je 10 000 DPI a v základním 
nastavení jsou dostupné kroky 
1000/1600/2400/3200/4000/10 000.  
Ty nejsou fixní a v menu si je můžete upravit 
podle libosti s tím, že nejnižší hodnota je  
200 DPI. V menu konfiguračního programu 
si rovněž můžete pohrát s RGB podsvícením, 
které nabízí plný rozsah barev a velké množ-
ství speciálních efektů. Za nás je myš Marvo 
G945 Pro nejlepším modelem, který jsme 
měli možnost od tohoto výrobce testovat, 
zároveň také patří mezi lepší kousky v celé 
kategorii. Užijí si ho tak i náročnější uživatelé, 
kteří už chtějí výkonnější herní modely.

CENA: 890 Kč

VÝROBCE: Marvo

ZAPŮJČIL: Lama Plus s.r.o.

www.lama.cz

MARVO G945 PRO
Rozlišení senzoru: až 10000 DPI // Krokování: 1000/1600/2400/3200/4000/10000 // Počet tlačítek: 9

C-TECH GM-01R AKANTHA

Posledním testovaným modelem je Acer 
Nitro Gaming Mouse, což je poměrně kom-
paktní herní kus, ale překvapením je jeho 
vyšší hmotnost, a to 150 gramů. Jenže na 1,5 
metrovém kabelu najdete herní myš s para-
metry, které nejsou tak úplně oslnivé. V této 
kategorii je 4200 DPI už lehce podprůměrná 
záležitost, a tak nás zajímalo, zda myš dokáže 
nabídnout něco jiného, čím si ospravedlní 
cenovku atakující hranici devíti stovek.  
Na levé straně má poměrně ostře řezané lůžko 
pro položení palce s tím, že dvojice tlačítek je 
umístěna na horní hraně. Především zadní tla-
čítko je pak hůře dostupné pro stisk a při pou-
žití tak musíte téměř provést přehmat. Třetí tla-

čítko je umístěné přímo na levé straně a je 
určeno pro rychlý dvojklik. Přepínat mezi rozli-
šeními můžete s pomocí dvojice horních tlačí-
tek, a to mezi čtyřmi základními módy. Celkově 
Acer Nitro Gaming Mouse nenadchne ani 
neurazí, ale přece jenom v této cenové katego-
rii určitě najdete modely, které budou dávat 
větší smysl pro pořízení.

CENA: 899 Kč

VÝROBCE: Acer

ZAPŮJČIL: Czc.cz 

www.czc.cz

ACER NITRO GAMING MOUSE
Rozlišení senzoru: až 4200 DPI // Krokování: 500/1200/3000/4200 // Počet tlačítek: 8

Mezi levnějšími herními modely u méně známých výrobců určitě můžete najít spousty zajímavých kousků. A ruku na srdce, drtivé většině 
běžných hráčů parametry těchto myší bohatě postačí.  Pokud bychom měli vybrat z testovaných kousků, tak nás určitě nejvíce zaujal 
Marvo G945 Pro, a to nejen parametry, ale i technickým provedením včetně neobvykle řešeného trackballu. ZÁ
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