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Loïc Gaidioz padá v L’école du Rire, 7c na Montarquis, col de la Colombière, Francie.

http://www.petzl.com
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Access the inaccessible*

Kořeny firmy Petzl spočívají v touze jejich zakladatelů sloužit jediné vášni: 
objevování. Od počátků ve speleologii se za ta léta poslání vyvinulo: 
vynalézat skutečné nástroje, které umožní lidem, ať už ve dne nebo v 
noci, dosahovat těch nej ... nedosažitelnějších míst! V současné době je 
tento objevitelský duch, ta vášeň objevovat a inovovat, stále ve filozofii 
značky Petzl. Filozofii, která slouží horolezcům, alpinistům, speleologům a 
běžcům, ať jsou kdekoliv.

Katalog 2014 samozřejmě pokračuje v těchto šlépějích. Stránky o 
technikách jsou zaměřeny na dělbu našich znalostí a zkušeností s vámi. 
Rady, doporučení a tipy na bezpečnější a efektivnější pohyb v přírodě 
- na vrcholu, na dně, v noci, i za bílého dne. V technikách pro vertikály 
lano zaujímá důležité místo. Je to jak skutečné, tak i symbolické spojení 
partnerů. V přímém kontaktu s úvazkem, karabinami, jistící-slaňovací 
pomůckou a/nebo výstupovým blokantem, je také samotným srdcem 
zajišťujícím výstup a bezpečnost. Ze zřejmých důvodů úplnosti Petzl 
nyní nabízí kompletní řadu jednoduchých a polovičních dynamických lan 
pro horolezectví a alpinismus. Tato lana byla vyvinuta podle kritérií na 
odolnost a ovladatelnost a doufáme, že plně uspokojí své uživatele. 
Co se týče osvětlení, přeorganizovali jsme větší část našich modelových 
řad. Nyní nabízíme čtyři kategorie, CLASSIC, ACTIVE, PERFORMANCE 
a SPECIALIZED, které jednoduše a efektivně uspokojují potřeby různého 
použití, jako například jasné a přímé kvalitní osvětlení, provozování 
outdoorových sportů nebo honba za výkony. Nenechte si ujít nové 
modely kompaktních svítilen TIKKINA, TIKKA, ZIPKA, TIKKA +, TIKKA 
XP a jejich inovace, a také TIKKA R+, TIKKA RXP a NAO s technologií 
REACTIVE LIGHTING.

Příjemné čtení.

Paul Petzl 
Prezident

* Dosažení nedosažitelného
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Nadace Petzl:  
otevírání nových směrů
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Ulrik Hasemann ve druhé délce Comesaña-Fonrouge na Aguja Guillaumet, El Chaltén, Patagonie.

http://www.petzl.com
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Petzl, produkty určené k výstupu

... Úspěch prvních lanových výstupových pomůcek se rychle rozšířil mimo stěny jeskyní 

podzemního světa. Alpinisté, jejichž vybavení bylo v té době pořád ještě trochu průkopnické, 

začali pošilhávat po těch malých kovových věcičkách. V roce 1968 si před výstupem na East 

Pillar na Fitz Roye v Patagonii známý horolezec z Marseille, Bernard Army, zašel do obchodu a 

koupil pár slaňovacích brzd. Přesto, že jeho tým nedosáhl vrcholu, nové vybavení jim umožnilo 

snadný sestup několik set metrů po fixních lanech, která měli natažená v obtížném žulovém 

terénu. O dva roky později byl Fernand kontaktován, aby navrhl bivakovací lehátka pro expedici 

Makalu.

To, že Fernand potkával lidi z lezecké komunity, mu umožnilo lépe pochopit jejich speci-

fické požadavky. Co například potřebovali byl mechanický systém pro slanění, který by bylo 

možné používat stejně jako Prusíkovu smyčku. Příliš často se totiž třecí uzel zasekl na mokrých, 

namrzlých nebo příliš tlustých lanech. V roce 1972 tento nástrojař přišel s prvním prototypem, 

který řešil tento problém. Použitím páky jeho pomůcka přesměrovala třecí sílu lana. Pomůcka 

nazvaná SHUNT nikdy nezměnila svůj geometrický tvar a stále se objevuje v katalogu Petzl i 

po čtyřiceti letech.

Fernand věnoval zvláštní pozornost ergonomii pomůcek, k teré navrhoval: 

potřeboval, aby byly bezpečné, pohodlné a snadno se používaly. V té době byl jeden z 

nejvyhledávanějších kousků vybavení legendární Jumar navržený švýcarským duem 

Jüsy a Marti. Je to typ výstupového blokantu, který klouže po laně jedním směrem a  

blokuje se na stranu druhou, čímž usnadňuje výstup po fixním laně. Ačkoli Jumar způsobil 

revoluci lezení v Himálajích, horolezci si často stěžovali na jeho těžkopádnost a křehkost. 

Tak v roce 1974 dílna Saint-Nazaire-les-Eymes vyvinula nový, lehčí blokant. ZEDEL měl být 

důležitou součástí výbavy francouzské expedice na K2 v roce 1979 a stal by se populární 

mezi speleology.

Tento počáteční úspěch vedl k nutným organizačním změnám v dílně, zvláště poté,  

co se Fernand zcela ponořil do obchodních záležitostí firmy. Pierre mu pomáhal navrhovat 

stroje a věnoval se zcela výrobní sféře obchodu. A každý víkend Lucienne s Pierrem dopra-

vovali balíky zákazníkům, kteří žili příliš daleko, aby si je mohli vyzvednout přímo z dílny. Avšak 

jejich práce měla větší ambice. Řemeslník se blížil k šedesátce a i když se nechystal odejít do 

důchodu, napadlo ho, že jeho nejmladší syn Paul by byl schopný s pomocí Pierra vést obchod.  

Fernandovi se tato myšlenka honila hlavou od té doby, co Paul v roce 1970 nastoupil na střední 

strojírenskou školu. Už v počátcích svých dvacátých let demonstroval silného podnikatelského 

ducha. Zatímco mnohé jeho spolužáky smetla vlna idealismu po roce 1968, jeho pozornost se 

soustředila různými směry. Jeho posedlost: vybudovat úspěšnou společnost, ale jak obtížné 

to může být dokázat.

“

”

http://www.petzl.com
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Z hlubiny: dobrodružství značky Petzl
Příběh o společnosti Petzl a jejím prostředí
Přestože se lezecké vybavení zřídkakdy staví na výsluní, představuje více než jen pouhý doplněk 
horolezců. Vývoj takového pečlivě navrhovaného materiálu sebou nese svědectví inteligence,  
s jakou lezci překonávají stále náročnější terény, a ztělesňuje jejich etickou volbu. Nástroje, které lezci 
používají, odráží jejich postoj k horám.
Firma Petzl a její zakladatelé hrají v historii hor hlavní roli již čtyřicet let. Díky zlaté éře speleologie 
započal její odkaz - ve kterém Fernand Petzl sehrál svoji pionýrskou roli - výrobce, který odhalil různá 
zákoutí vertikálního světa: skály, led, sníh a temnotu. Firma také s úspěchem aplikovala své poznatky 
do světa záchranářství a výškových prací.
Číst si o dobrodružství značky Petzl znamená sledovat muže a ženy zasvěcené vertikálnímu světu 
a objevování. V konstantním spojení s neustále se vyvíjejícím světem objevují nové způsoby, jak se 
posouvat výše a dál.
- Autoři: Sophie Cuenot a Hervé Bodeau 
- Úvod od Lynn Hill 
- 272 stran 
- Ve dvou jazycích, francouzsky a anglicky 
- Editions Guérin - Chamonix Mont-Blanc
 
www.petzl.com/en/petzl-book 
www.editionsguerin.com

http://www.petzl.com
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PŘEHODNOCENÍ ZKUŠENOSTÍ Z MONT BLANKU
Úspěch výstupu na Mont Blank, do 4 810 m, zůstává věcí alpinistů. 
Není to pro každého. Vyžaduje to přípravu, znalosti a vybavení. 

Symbol alpinismu par excellence, Mont Blank, někdy také ukazuje 
chabé horolezecké dovednosti. Davy lidí v určitých dnech, nedostatek 
respektu k místu a ostatním lidem, neúspěchy a tragédie, to vše 
přispívá ke zkáze krásného obrazu. Horolezecká komunita, plná 
talentů, může ukázat způsob, jak z nejvyššího vrcholu Alp udělat opět 
výjimečné místo, a to tím, že obnoví hodnotu zážitku výstupu na Mont 
Blank.

Společně s Coordination Montagne odstartovala nadace Petzl 
informační kampaň v devíti jazycích. Společně vydali leták s mapou, 
fotografiemi a popisem cesty, který poskytuje minimální znalosti, 
které by měl mít každý před výstupem. Před skokem do tohoto 
dobrodružství je nutné znát všechna nebezpečí. Specifické informace 
jsou poskytovány u nebezpečných míst na normální cestě, zvláště 
u traverzu přes Gouterův kuloár, který byl středem zájmu studie 
nadace Petzl. Leták je distribuován přímo na místě, na internetu a v 
horolezeckých časopisech. Díky síti překladatelů společnosti Petzl 
je leták k dostání ve francouzském, anglickém německém, italském, 
španělském, polském, českém, holandském a ruském jazyce.

Některé z projektů, které podporujeme

Nadace Petzl: otevírání nových směrů

Navrhněte projekt týkající se životního prostředí

Každý rok nadace Petzl podporuje asociace nebo nevládní organizace, které pracují na ochraně životního prostředí a jejich činnost souvisí s 
vertikálními nebo horskými sporty. Projekt můžete prezentovat na: www.fondation-petzl.org/en/propose-project

Informace o všech projektech podporovaných nadací naleznete na: www.petzl-foundation.org

Nadace Petzl podporuje, nebo zakládá projekty související s vertikálním prostředím. V zájmu naší komunity 
funguje ve třech oblastech: 
- vzdělávání v oblasti předcházení úrazů a vyhodnocování rizik 
- ochrana životního prostředí 
- podpora vědeckého výzkumu

http://www.petzl.com
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ZÁVAZEK

NOVÁ STEZKA PRO LES CONSCRITS (FRANCIE)

Od roku 2012 vede zcela předělaná cesta horolezce k chatě na des 
Conscrits po zavěšeném mostě přes ledovec Tré-la-Tête, aby se 
zabránilo zvýšenému nebezpečí hrozícímu jeho ustupováním.

VSTŘÍC NEZÁVISLÉMU VÝCVIKU V NEPÁLU

Poskytováním základních vůdcovských znalostí a dovedností 
nepálským trekingovým průvodcům přispívá nadace Petzl k jejich 
osamostatnění a uznání mezinárodní federací UIAA.

OCHRANA PTACTVA V BRETANI (FRANCIE)

Ochrana Kavčete červenozobého, symbolu pobřežních útesů Bretaně, 
představuje pravidelné sledování její populace a vertikální svět,  
do kterého není vždy snadný přístup.

PIEDRA PARADA (ARGENTINA), RESPEKT K OBLASTI

Nadace Petzl dala podnět k provozování horolezeckých aktivit 
respektujících prostředí a historii výjimečné lezecké oblasti v samém 
srdci patagonské pouště.

OCHRANA KAŇONŮ UTAHU (USA)

Po prožití svých 127 hodin smůly pracoval Aron Ralston pro SUWA 
na ochraně těchto obrovských rozsáhlých divokých míst, patřících k 
nejkrásnějším destinacím pro canyoning a lezení na světě.

PODZEMÍ VÝCVIK V BIZERTE, TUNIS

Devět členů speleologického klubu z Toulon navštívilo Bizerte,  
aby vyškolili tuniské speleology v záchranných technikách.

PRVNÍ ZASEDÁNÍ RADNÍCH VE ZNAMENÍ HOR (FRANCIE)

Na těchto prvních zasedáních v Grenoblu lidé hor diskutovali o 
problémech souvisejících s tímto prostředím a o možnostech nových 
řešení.

TÁBOR UPROSTŘED PAYS MANDÉ (MALI)

Nadace Petzl zorganizovala lezecký tábor pro mladé horolezce ze Siby, 
ležící 45 km od Barnaka, aby napomohla rozvoji jejich aktivit.

Nadace Petzl: otevírání nových směrů

http://www.petzl.com
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Lezení
Pádový faktor a rázová síla 

(teorie a praxe)

Vybrání expresek z převisu 
při spouštění

Alpinismus
Rychlé slanění na hřebeni

Zřizování jistícího 
stanoviště pro prvolezce 

bez střídání

Lezení v ledu
Slanění z Abalakovových 

hodin

Speleologie
Příprava stěny

Svícení
Volba čelové svítilny pro 

každodenní použití

Volba čelové svítilny pro 
outdoorové aktivity

Volba čelové svítilny pro 
dynamické aktivity

VÝSTUPY

Andres Marin, The Dagger M7, Maple Canyon, UT, USA.

http://www.petzl.com
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Lezení

Peace forever
Nová cesta na 
ostrově Tioman, 
Malajsie. Arnaud Petit, 
Stéphanie Bodet.

Ihned po monzunu 
jsme dorazili na 
Dragon´s Horns, 
nejkrásnější big wallový 
kemp, jaký jsme kdy 
viděli! Bungalovy dva 
kroky od bílé písečné 
pláže, voda 28°C, malá 
rybářská osada ...  
A džungle, vlhko a 
dusno ... Proklínáme 
trny a konečně 
dorážíme pod úpatí 
300 metrové žulové 
stěny. Je pěkně příkrá.  
Co když to bude 
moc těžké? Obvyklé 
pochybnosti. No co, 
uvidíme! První délka je 
převislá a úplně hladká, 
ale až do prvního jištění 
nepotřebujeme žádné 
nýty. Zázrak?  
Ne, tentokrát 
děkujeme džungli 
za strom, po kterém 
lezeme! Potom? 
Jenom samá dobrá 
překvapení: skála 
je pěkně členitá a 
občas převislá, lezení 
uspokojivé, ne těžší 
než 6c+. Nýty a 
vklíněnce se střídají 
jeden za druhým osm 
úžasných délek. Trvá 
nám čtyři dny, než 
cestu doděláme a 
každý večer trávíme 
mezi pestrobarevnými 
rybami jihočínského 
moře.

http://www.petzl.com
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Lezení
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Lezení
Pádový faktor a rázová síla (teorie)

P ádový faktor a rázová síla jsou dvě důležité veličiny fyziky pádů při lezení. Abychom porozuměli těmto dvěma veličinám, 
je nutné oprášit základní fyzikální zákony: padající těleso má kinetickou energii. Při lezení je energie generovaná pádem 
lezce pohlcena vytvořeným řetězcem jištění, obzvláště lanem a tělem lezce.

Teoretický pádový faktor

Pádový faktor je často používán ke 
stanovení vážnosti pádu při lezení. Jeho 
hodnota je mezi 0 a 2 u dynamických lan.

V uvedeném příkladu je délka volného 
pádu stejná, liší se pouze délka činného 
lana. Čím delší je činné lano, tím lepší je 
pohlcení energie pádu.

Délka volného pádu
Pádový faktor

Pádový faktor Pádový faktor Pádový faktor

Činná délka lana

Činná délka lana

Prodloužení lana

Délka volného pádu

http://www.petzl.com
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Lezení
Pádový faktor a rázová síla (teorie)

Délka volného pádu
Skutečný pádový faktor

Činná délka lana

Činná délka lana

Skutečný pádový faktor
Teoretický pádový faktor nepočítá s třením lana o skálu a v expreskách. Toto tření 
snižuje rozprostření energie pádu do celé délky lana. Proto pouze část lana (přímá délka) 
absorbuje energii pádu: ta se nazývá činná délka lana. Proto je nutné hovořit o skutečném 
pádovém faktoru.

Rázová síla
Rázová síla obsahuje také další faktory důležité při pohlcení energie pádu: pohyb jističe, tělo jističe, lano prokluzující jistícím 
prostředkem ... tyto faktory jsou klíčové při pohlcení pádové energie.

Je důležité rozlišovat skutečné rázové síly vznikající při hrátkách v terénu od hodnot rázových sil v lanech získaných při zkouškách 
v laboratořích dle normy EN 892. Ve skutečnosti je při testování lan pro tuto normu maximální rázová síla měřena při pádu pevného 
závaží o hmotnosti 80 kg o pádovém faktoru 1,77 s lanem připojeným pevně k zemi.

Skutečný pádový faktor je proto větší, než teoretický. Z toho je zřejmé, že lezec, který 
neučiní nezbytné kroky k tomu, aby zabránil drhnutí lana, rychle zvýší skutečný pádový 
faktor. Náraz, který lezec při pádu obdrží, a kterému se říká rázová síla, je potom větší.

Pádový faktor samotný není dostačující veličinou pro určení vážnosti pádu, protože bere v úvahu pouze lano samotné. 
Je lepší používat rázovou sílu, protože je to síla, která působí přímo na lezce během pádu.

Lezec tedy téměř nikdy neabsorbuje maximální hodnoty rázové síly předepisované pro lana. Není to pouze samotné 
lano, co pohlcuje energii pádu. Ostatní faktory jsou mnohem významnější, např. tělo jističe a jeho pohyby.

Porovnání hodnot rázových sil z terénu s hodnotami maximálních rázových sil získaných při normovaných zkouškách dle EN 892.

Rázová síla 
1 kN ≈ 100 kg

Pád při lezení Vážný pád při lezení Maximální rázová 
síla u jednoduchého 
lana (údaje výrobce) 
při zkoušce dle EN 

892

Maximální přípustná 
rázová síla dle normy 

EN 892

http://www.petzl.com
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1. Dynamické jištění
Dynamické jištění neznamená nechávat 3-4 metrový průvěs 
lana: délka případného pádu se tím ještě prodlouží a přistání je 
ještě tvrdší.
Je to lezec a ne jistící prostředek, kdo hraje důležitou roli při 
dynamickém jištění. Jistič by měl jít vstříc lezci, aby pohltil 
jeho pád. Technika dynamického jištění spočívá v udělání 
kroku nebo malého poskoku směrem k okamžiku rázu, např. v 

momentě kdy se lano začne napínat. Tento okamžik je důležitý: 
pohyb udělaný dříve anebo později je zbytečný a může být 
bolestivý. pokud jistíte někoho těžšího než jste vy, je mnohem 
snazší jistit dynamicky, protože se prostě necháte vyzvednout. 
Nezapomeňte přednožit, abyste pohodlně ztlumili náraz na 
stěnu, a neustále držte v ruce volný konec lana.

A. Ráz v kotvících bodech, kladkový efekt
V případě pádu působí na poslední kotvící bod obojí zatížení, síla 
generované lezcem, nebo li rázová síla, a síla způsobená jističem 
při zachycení pádu (princip vyrovnání sil).
U rázové síly F 5 kN (jako u hodně velkého pádu), je síla působící 
na kotvící bod 1,6 F nebo 8 kN.

V porovnáním s požadavky UIAA a CE na pevnost kotvících bodů 
25 kN při kolmém zatížení, je možné říci, že v tomto případě má 
lezec velkou rezervu aby poslední kotvící bod praskl, jedná li se o 
pevný kotvící bod.
Avšak v případě, že kotvící bod není dostatečně pevný (např. 
koroze, stará skoba, nesprávně umístěný nýt nebo šroub do 
ledu), musí se zvýšit opatrnost, aby se snížilo zatížení kotvícího 
bodu a tím potažmo velikost rázové síly na lezce.

To, že porozumíme tomu, co je uvedeno výše, nám umožní osvojit si reflexy při lezení, abychom snížili rázovou sílu působící 
na lezce.

Lezení
Pádový faktor a rázová síla (praxe)

Zvládnutí dynamického jištění vyžaduje zkušenosti a instinkt získané neustálým procvičováním. 
Při vícedélkovém lezení je pohyb omezen, protože jistič je připojen v kotvícím bodě, takže doporučujeme navázat se 
dostatečně nízko pod kotvícím bodem.

2. Snížení tření lana

Přenos sil při pádu
Bereme li v úvahu tření v 
expreskách a o skálu, potom 
přenos sil je násedující: 
- rázová síla = F 
- síla v kotvícím bodě = 1,6 F 
- síla působící na lezce = 2/3 F
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VOLTA 
9.2 mm

ARIAL 
9.5 mm

CONTACT 
9.8 mm

MAMBO 
10.1 mm

PASO 
7.7 mm

SALSA 
8.2 mm

TANGO 
8.5 mm

1 ½

VÝSTUPY
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Lezení
Pádový faktor a rázová síla (praxe)

B. Manipulace s lanem
Tím, že snížíme oděr lana o skálu, umožníme, aby se energie 
vzniklá při pádu přenesla do celé délky lana a rázová síla na 
lezce byla snížena. Toho docílíte prodlužováním expresek 
a/nebo chytrým zapínáním dvou lan střídavě při použití 
polovičních lan.

 
 
Více informací o technikách 
manipulace s lanem naleznete 
v návodu k používání a dodatku 
Product Experience na  
www.petzl.com/ropes

Dynamická horolezecká lana
Ať už hledáte jednoduché lano, poloviční/dvojité lano, nebo lano s několika certifikacemi 
(jednoduché a poloviční/dvojité), v produktové řadě lan Petzl najdete to, které splní vaše 
požadavky. Průměr každého modelu odpovídá jednotlivým aktivitám: lezení na umělé stěně, 
skálách, sněhu a ledu. Tato lana byla navržena dle požadavků na kvalitu značky Petzl. Jsou 
na nich použity nejnovější technologie: úprava EverFlex stabilizuje prameny jádra a zlepšuje 
soudržnost. Lano se výborně drží a ovládá i po delší době. U některých modelů určených pro 
použití na sněhu a ledu zaručuje úprava Dura Tec Dry, že lano zůstane snadno ovladatelné; 
zakončení ultrazvukem UltraSonic Finish zesílí spojení jádra a opletu; smotání metodou 
ClimbReady umožňuje snadné rozmotávání a okamžité použití; a na závěr, všechna lana mají 
označený střed pro snadnou manipulaci.

Jednoduchá lana poloviční lana

http://www.petzl.com
http://www.petzl.com/en/outdoor/verticality/ropes-line
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VÝSTUPY

V ybrat expresky z převisu je obtížné. "Lanovková 
technika" umožní lezci šetřit energii a vyhne se 
kyvadlovým pohybům u každé expresky. Velké 

nebezpečí nárazu na překážku přichází, když se lezec blíží 
zemi. Pár řešení pro snížení rizika:

1. Spouštění z cesty
Po založení lana do posledního kotvícího bodu si lezec zapne 
jednu expresku do úvazku a spojí ji s pramenem lana vedoucím 
k jističi.
To lezci zajistí, že zůstane blízko expresek, které vybírá při 
spouštění.

U každé expresky lezec první odpojí karabinu z nýtu. 
Používají se dvě techniky: 
- lezec použije k přitažení a odlehčení karabiny chyt na skále 
- lezec použije dynamické přitažení za karabinu ke skále a 
odpojí expresku 
Po odpojení expresky lezec pokračuje v kyvadlovém pohybu 
od skály a jistič musí být na to připraven. 

Lezení
Vybrání expresek z převisu při spouštění
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VÝSTUPY

Pokud není možné 
vyhnout se překážce a 
poslední expresku lze 
vybrat ze země, je možné 
lezce spustit na zem a 
expresku tam nechat. 
To lze provést, pokud 
není expreska příliš 
vysoko, nebo na obtížně 
přístupném místě.

pokud je kyvadlový pohyb z 
poslední expresky nebezpečný a 
nýty jsou relativně blízko u sebe, je 
možné se připojit do předposlední 
expresky. Potom odpojí poslední 
expresku a uvolní lano jističe 
(expresky a "lanovku"). Jistič 
dobere lano, lezec se chytne stěny 
a odpojí odsedávací smyčku.

Nebezpečí kyvadlového pohybu je větší u velkých 
převisů.

Před odpojením poslední 
expresky musí lezec 
odpojit "lanovkovou 
expresku", což může 
vyvést jističe z rovnováhy.

U poslední expresky se lezec musí 
ohlédnout a zkontrolovat přítomnost 
překážek ve směru kyvadlového 
pohybu.

2. Blízko země

SPIRIT EXPRESS
Pro lezení na krytých umělých stěnách je SPIRIT EXPRESS ta nejlepší volba. Díky systému 
zámku Keylock se nos karabiny nezachytí o kotvící body, nebo lano při jeho odpojování. 
Výjimečně příjemné používání! Spodní karabina s prohnutou západkou a popruhová expreska 
opatřená chráničem STRING, který udržuje karabinu ve správné poloze a usnadňuje její zapínání 
a odepínání. Tvar popruhu EXPRESS umožňuje ergonomický úchop při rychlém zapínání v 
obtížných pasážích. Expreskový set SPIRIT EXPRESS je také lehký (méně než 100 g),  
což usnadňuje nošení na lezeckém úvazku.

Lezení
Vybrání expresek z převisu při spouštění

http://www.petzl.com


16

© Jonathan Griffith

VÝSTUPY

Alpinismus

Alpinistický 
maraton
Masiv Mont Blanku,  
Jeff Mercier, Ally 
Swinton a Jonathan 
Griffith.

V zimě hledá ryzí 
obtížnost strmých 
severních svahů. V 
létě si Jeff Mercier 
protahuje nohy na 
krásných hřebenech 
masivu Mont Blanku. 
S respektem k jeho 
častým výstupům 
přistupuje ke každé 
cestě individuálně 
a s ohledem na 
bezpečnost vzhledem 
k prostředí.  
Co ho motivuje? 
Posouvání hranic do 
červených políček 
a zároveň zůstávat 
při smyslech natolik, 
aby se ve zdraví 
vrátil domů. Nikdy se 
nejedná o rekordní 
časy, ale vždy jsou 
to nezapomenutelné 
zážitky s jeho 
lezeckými partnery. 
Aklimatizační výstup: 
pěšky z vesnice Tour, 
bivak poblíž první chaty 
na Albertu. Výstup na 
Chardonnet (3 824 m) 
přes hřeben Forbes, 
sestup jiho východním 
kuloárem, výstup 
hraničním hřebenem 
na Aiguille d’Argentière 
(3901 m) a sestup 
Ypsilonovým kuloárem. 
Bivak na ledovci a další 
den výstup na Aiguille 
du Tour Noir (3 836 m).

http://www.petzl.com
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Alpinismus
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VÝSTUPY

Alpinismus
Rychlé slanění na hřebeni

R ychlost a efektivnost jsou často klíčem k úspěchu při 
lezení na hřebeni. Krátké slanění, které přeruší výstup, 
musí být dohodnuto rychle. Proto spuštění prvního 

člena týmu optimalizuje instalaci lana a snižuje nebezpečí 
zachycení lana o skálu, nebo pád kamení.

1. Příprava v jistícím stanovišti
Oba lezci se připojí do kotvícího bodu, potom se odváží z lana 
a stáhnou ho ze slanění. První člen se opět naváže na lano a 
pokračují znovu.

Pokud v místě není slaňovací kruh, musí být pro 
přesměrování spouštění použita smyčka. Jistící stanoviště 
musí být zesíleno dalším kotvícím bodem, který se zruší 
před slaněním posledního člena.
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VÝSTUPY

Alpinismus
Rychlé slanění na hřebeni

2. Spuštění prvního člena týmu
Spouštěný člen týmu vybere nejlepší cestu a určí sestupové 
místo. 
Zároveň také stáhne volný konec lana. 

 Menší riziko než špatné hození lana a ztráta času. 
 Jistič musí ovládat dva konce lana najednou. 

3. Druhý člen slaní
První člen se dole připojí do kotvícího bodu, zůstává navázaný 
na lano a kontroluje volný konec lana.

ADJAMA
Při alpinismu je vhodné mít úvazek s nastavitelnými nožními popruhy, abychom si ho 
mohli obléci když už máme na nohou lyže, nebo stoupací železa, a také, abychom 
si mohli nastavit jeho velikost podle vrstev oblečení v závislosti na ročním období. 
Řešením je ADJAMA. Díky konstrukci EndoFrame, která rozkládá zátěž mezi pás 
a nožní popruhy, je úvazek velmi pohodlný během zavěšení a téměř ho necítíte při 
chůzi nebo lezení. ADJAMA má čtyři poutka na materiál; dvě zadní jsou ohebná, 
aby nepřekážela při nošení batohu. Aby bylo možné pobrat vybavení potřebné pro 
alpinistickou výpravu, je také vybavena sloty pro nosiče materiálu CARITOOL. A na 
závěr, Adjama je odolná, se zesíleným navazovacím bodem z materiálu Dyneema.

http://www.petzl.com
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Alpinismus
Zřizování jistícího stanoviště pro prvolezce bez střídání

V e žlebu může být čas získaný, nebo ztracený organizováním lana, velmi drahocenný. Při lezení bez střídání ve vedení 
je výstup řízen pouze jednou osobou, což může být fyzicky velmi náročné. Tento způsob lezení má výhodu udržování 
dobrého rytmu a čas strávený v zimě na každém jistícím stanovišti je zkrácen. Na samém začátku je důležité stanovit si 

jasný způsob komunikace, připravit si celou délku lana a provést partnerskou kontrolu.

1. Zřizování jistícího stanoviště
Prvolezec doleze k stanovišti a naváže se do prvního šroubu. 
Vytvoří silový trojúhelník. Použitím jednotlivých smyček zajistí, 
že každý bod bude nezávislý. Potom může odjistit druholezce.
Jistič se ujistí, že lano má na nohách, nebo před sebou. 
Vyvaruje se tvoření příliš velkých smyček, které by se mohly 
zachytit o rampouchy nebo skálu.

2. Druholezec dolézá do jistícího stanoviště
Když druholezec doleze do stanoviště, jistič uváže uzel pod 
jistítkem REVERSO 4 a přiváže druholezce do kotvícího bodu. 
Druholezec se potom sám naváže do silového trojúhelníku.
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VÝSTUPY

Alpinismus
Zřizování jistícího stanoviště pro prvolezce bez střídání

3. Než začne lézt prvolezec
Druholezec instaluje svoji jistící pomůcku.

Zatímco si prvolezec chystá 
šrouby do ledu a expresky na 
úvazek, jistič si rovná lano na 
nohy, aby se dobře odvíjelo při 
podávání.

4. Opuštění jistícího 
stanoviště
Aby se snížilo zatížení 
kotvícího bodu jistícího 
stanoviště, prvolezec 
zašroubuje první šroub 
do ledu blízko jistícího 
stanoviště. Takto se vzdálí 
pádovému faktoru 2.
Pokud nemůže prvolezec 
zřídit první bod blízko, může 
být první přesměrování 
zřízeno v kotvícím bodě 
jistícího stanoviště. Jistič 
by měl být pod úrovní 
přesměrování, aby snížil 
vážnost možného pádu.

REVERSO 4
Se svojí nízkou hmotností (59 g) je REVERSO 4 jistící a slaňovací prostředek 
pro univerzální horolezce a alpinisty. Je konstruováno pro všechny typy lan 
(poloviční ≥ 8 mm, dvojitá ≥ 7,5 mm a jednoduchá lana ≥ 8,9 mm), REVERSO 4 je 
víceúčelové: jištění prvolezce, nebo jednoho či dvou druholezců (režim Reverso), 
nebo slaňování. Při střídání lezců ve vedení je změna z dobírání v režimu Reverso 
do jištění prvolezce snadná a velmi rychlá. Díky drážkám tvaru písmene V s 
asymetrickými bočními zářezy poskytuje optimální kontrolu tření lana.

Více informací na videu  
www.petzl.com/REVERSO

http://www.petzl.com
http://www.petzl.com/en/outdoor/belaying-leader-in-rock-climbing
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Lezení v ledu

Lezení v ledu
Shuangqiao Valley 
(Shuangqiaogu: údolí 
dvojitého mostu), 
provincie Sečuan, 
Čína. Erwan Le Lann, 
Mathieu Maynadier a 
Guillaume Vallot.

Jaký pocit museli mít 
první horolezci, když 
prozkoumávali údolí 
kolem Chamonix a v 
Yosemitech? Stejně 
velké emoce měli 
Erwan Le Lann a 
Mathieu Maynadier v 
únoru 2013 - 10 let po 
François Damilanovi 
and Stéphane 
Hussonovi - když 
se vydali na lezení 
ledových stěn v údolí 
Shuanggiao. Na 
hranicích provincie 
Sečuan a úpatí 
Himálaje se vine Údolí 
dvojitého mostu, 
35 kilometrů, kolem 
stovky ledových 
a mixových cest, 
obklopených prakticky 
nedotčenými 6 000 m 
vysokými bigwallovými 
stěnami. Cítili nutkání,  
že musí, s pomocí 
Marcose Costy, otevřít 
víko truhly s poklady, 
která byla pouze 
naštípnutá prvními 
průkopníky. Ať už 
půjde o objevování 
jasných linií tradičních 
cest nebo stavění 
nových, Shuanggiao 
Valley bude jednou 
z nejexotičtějších a 
nejoslavovanějších 
ledolezeckých 
destinací současnosti.

http://www.petzl.com
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VÝSTUPY

N a konci výstupu je vždy několik možností sestupu: chůze, slanění z fixních kotvících bodů, nebo slanění z 
Abalakovových hodin. Posledně jmenovaný způsob popisujeme.

1. Výroba Abalakovových hodin
Pro výrobu Abalakovových hodin budete potřebovat 7 mm šňůru, Abalakovův háček jako např. MULTIHOOK, nůž a dlouhý 
(například 21 cm) šroub do ledu. Nezapomeňte, že pro správné provedení budete potřebovat také znalosti z praktického výcviku.

1. Očištění místa a 
vyvrtání prvního otvoru. 

2. Vyvrtání druhého 
otvoru. 
Pro vytvoření úhlu 60° 
vyvrtejte druhý otvor 
ve vzdálenosti přibližně 
délky šroubu do ledu 
od prvního otvoru. Tím 
získáte rovnostranný 
trojúhelník a tedy úhly 
přibližně 60°. 

3. Než začnete s 
provlékáním šňůry, 
můžete otvory 
vyčistit háčkem 
MULTIHOOK. Druhým 
otvorem vytáhnete 
šňůru pomocí háčku 
MULTIHOOK. 

4. Smyčku vytvoříte 
pomocí dvojitého 
rybářského uzlu. 
přesahující šňůru 
uřežte. 

Smyčka nesmí být 
příliš krátká. 

Pevnost Abalakovových hodin závisí na kvalitě ledu a na způsobu, jakým jsou vyrobeny (vzdálenost otvorů, úhel, atd.). 
Pozor na již existující staré Abalakovovy hodiny, mohou mít skrytá poškození a při dalším použití mohou být nebezpečné.

Slanění z Abalakovových hodin
Lezení v ledu
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VÝSTUPY

2. Slaňování
Lano určené pro slanění protáhněte přímo smyčkou. Pro 
zajištění první slaňující osoby můžete hodiny ještě pojistit dalším 
šroubem do ledu. Nezapomeňte tento pojistný šroub spojit se 
slaňovacím lanem, ne pouze se smyčkou v hodinách.

Pokud potřebujete rychle zřídit slanění a nemůžete nechat 
ve stěně materiál, můžete lano protáhnout přímo otvory 
Abalakovových hodin. Pozor na zamrznutí lana v hodinách, 
před slaněním vždy zkontrolujte, zda lano v otvorech hladce 
klouže.

Při slanění 
nezapomeňte 
cepíny bezpečně 
připojit k úvazku.

LASER SPEED
Při lezení v ledu je rychlé zašroubování šroubu do ledu základem 
hladkého výstupu. Hroty šroubu LASER SPEED jsou optimalizovány  
pro rychlý zářez. Jeho skládací klička je také velmi ceněný prvek,  
pokud zrovna potřebujete zašroubovat šroub co nejrychleji a nejúčinněji. 
Díky snížené hmotnosti (od 113 g do 161 g v závislosti na délce) se 
šrouby LASER SPEED snadno nosí, aniž by stahovaly váš úvazek.

Slanění z Abalakovových hodin
Lezení v ledu

http://www.petzl.com
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VÝSTUPY

Speleologie

Žíly velkého 
draka
Provincie Chongqing, 
Čína Speleologický 
spolek Hong Meigui a 
Robbie Shone.

Hory v okolí malého 
města Tongzi v 
provincii Chongqing 
jsou protkány 
největšími jeskyněmi, 
jaké kdy byly objeveny. 
Začátkem roku 2013 
americko-britský tým 
sestoupil do útrob 
země, aby prozkoumal 
tamní labyrint. Pod 
idylickými rýžovými 
políčky vesnice 
Ranjigou se nachází 
svět, ve kterém voda 
během tisíců let 
vyvrtala obří podzemní 
síť. Úchvatná kaverna 
Cloud Ladder Hall je 
tak obrovská, že vytváří 
své vlastní mikroklima. 
V jeskyních Tongzi 
se ukrývají záhady 
země. Tisíce stalaktitů 
visí ze stropu a lesy 
stalagmitů pokrývají 
zem. V březnu 2013 
tým speleologů objevil 
dalších 13 km galerií. 
Obtížný průzkum činí 
objevování samotné  
ještě napínavějším.  
Více lidí 
pravděpodobně 
vystoupilo na měsíc,  
než navštívilo nespočet 
těchto jeskyní.

http://www.petzl.com
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VÝSTUPY

P rvní člen slaňuje a instaluje lana, která budou zajišťovat zbytek týmu a umožní jejich efektivní sestup. Musí volit vhodné 
kombinace vybavení pro výstup i sestup a maximalizovat bezpečnost celé skupiny. Při této činnosti by snaha o rychlost 
neměla být na úkor jeho vlastní bezpečnosti.

1. Instalace fixního lana pro traverz
Zbytek skupiny může postupovat podél instalovaného vedení 
individuálně připojeni smyčkami. Vedoucí člen má neustále 
napjaté lano v brzdě STOP a nikdy nepouští volný konec lana z 
ruky. 

2. Instalace fixního lana pro výstup traverzem
Zbytek týmu použije napnuté fixní lano k zajištění a hustě 
umístěné kotvící body pro výstup. Napnutí lana pomocí 
motýlkové smyčky se snadno upravuje.

Příprava stěny

Speleologie
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VÝSTUPY

3. Instalace lana na začátku délky
Na začátku délek musí být zdvojené kotvící body. Ypsilonový 
uzel rozkládá zátěž do kotvících bodů a usnadňuje volbu směru 
lana.

4. Budování přepínek
Přerušení délky lana snižuje jeho průtah, snižuje riziko tření a 
umožňuje více členům týmu postupovat současně, po jedné 
osobě v jedné sekci.

STOP
STOP je slaňovací prostředek s asistovaným brzděním, určený pro speleologické 
sestupy. Funkce pomocného brzdění umožňuje provádění manévrů na laně.  
STOP se díky bezpečnostní západce instaluje na lano bez nutnosti odepínání 
z úvazku. To je důležité při míjení postupových kotvících bodů, aby nedošlo ke 
ztrátě. Použitím karabiny s pojistkou zámku FREINO můžete snadno upravit 
velikost tření a tak regulovat rychlost slanění, což je velmi praktické při dlouhých 
slaněních.

Příprava stěny

Speleologie

http://www.petzl.com
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VÝSTUPY

Svícení

Hory jinak
Lac des Cheserys, 
masiv Mont Blanku, 
Francie. Fotografická 
dílna Mario Colonela.

Již 30 let Mario Colonel 
fotografuje hory. To, 
co bývalo klubem 
pro pár zádumčivých 
jedinců s horalským 
duchem, se stalo 
fenoménem digitálního 
věku. Co kdysi 
vyžadovalo několik 
dní trpělivosti nyní trvá 
pár zlomků vteřiny 
a fotografii právě 
odmáčknutou hned 
vidíte. S širokoúhlým 
objektivem, stativem, 
dálkovým ovladačem a 
čelovkou můžeme fotit 
východ a západ hvězd 
na obloze. V Alpách 
jste oblakům nejblíže 
na vrcholech v červnu 
a červenci a v tomto 
období je můžete 
zachytit z bivaku. Nad 
údolím Chamonix 
se ve vodách jezera 
Lac des Cheserys 
odráží tento řetěz 
v úplné celistvosti. 
S karimatkou a 
spacákem se můžete 
důvěrně spojit s 
legendárními vrcholy 
od severní stěny 
Grandes Jorasses 
až po Drus, l’Aiguille 
Verte, o Mont Blanku 
ani nemluvě, ledovce 
jiskří dokonce i v 
nejtmavější noci ...

http://www.petzl.com
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VÝSTUPY

Svícení
Volba čelové svítilny pro každodenní použití

Čelové svítilny CLASSIC
Jednoduše ... hands free osvětlení!

TIKKINA®

Čelová svítilna pro osvětlení 
blízkého okolí

TIKKA®

Čelová svítilna pro blízké 
okolí a občasný pohyb

ZIPKA®

Ultra kompaktní čelová 
svítilna pro blízké okolí a 
občasný pohyb

e+LITE®

Ultra kompaktní nouzová 
čelová svítilna
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VÝSTUPY

Svícení
Volba čelové svítilny pro každodenní použití

Křivka ukazuje snižující se světelný tok u čelových svítilen o 
světelném toku 130 lumenů.

Křivka intenzity svícení u čelových svítilen Petzl s technologií 
STANDARD LIGHTING s počátečním světelným výstupem 
80 lumenů.

Světelný výkon se postupně s vybíjením zdroje energie 
snižuje. Svítilna svítí velmi jasně v prvních minutách a 
během dalších hodin méně a méně.
Udávaná svítivost je maximální výdej světla měřený v 
okamžiku prvního rozsvícení svítilny. Je to počáteční 
světelný výkon.

V případě výkonných svítilen (např. 130 lumenů) je 
skutečná výdrž akumulátoru pro takový výkon velmi nízká; 
maximální svítivost je poloviční za méně než hodinu. 
Aby se odstranil tento skok v poklesu výkonu, firma Petzl 
zvolila integrování technologie CONSTANT LIGHTING 
do všech výkonných čelových svítilen (viz. následující 
stránka).

Osvětlení blízkého okolí pro každodenní použití
Požadavky: nízká hmotnost, kompaktnost, jednoduchost a praktičnost, občasné použití

Aktivity: chůze, cestování, rodina, děti, tábory, domácí použití, dílna, opravy

Technologie STANDARD LIGHTING
Princip: u klasických čelových svítilen 
směřuje energie od zdroje energie "přímo" do 
zdroje světla.

Výhody: vyvážený poměr energie a výdrže 
baterie u základních svítilen
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ACTIVE series

VÝSTUPY

Svícení
Volba čelové svítilny pro outdoorové aktivity

Čelové svítilny ACTIVE
Energie ... non-stop!

TIKKA® +
Čelová svítilna s technologií CONSTANT LIGHTING pro 
outdoorové aktivity

TIKKA® XP
Čelová svítilna s kombinovaným světlem s technologií 
CONSTANT LIGHTING pro outdoorové aktivity
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VÝSTUPY

Svícení
Volba čelové svítilny pro outdoorové aktivity

Princip: svítilna má integrovaný systém 
elektronické regulace.

Výhody: na rozdíl od čelových svítilen s 
technologií STANDARD LIGHTING je světelný 
výstup konstantní po danou dobu. Tato doba 
odpovídá skutečné době svícení

Univerzální, stabilní světlo pro outdoorové aktivity
Požadavky: konstantní světelný výkon, nastavitelný kužel a kompaktní velikost

Aktivity: hiking, trekking, bivakování, alpinismus ...

Technologie CONSTANT LIGHTING

Křivka intenzity svícení u čelové svítilny TIKKA XP vybavené 
technologií CONSTANT LIGHTING v režimu osvětlení blízkého 
okolí (30 lumenů) a v režimu pohyb (120 lumenů).

Jas nebo výdrž: otázka vyváženosti

• Konstantní jas
Čelové svítilny Petzl s technologií CONSTANT LIGHTING 
zaručují konstantní jas po dobu minimálně 90 minut v 
režimu maximální intenzity, protože kratší výdrž baterie 
neodpovídá skutečnému používání. Volbu výdrže baterie 
definuje maximální dostupný výkon. 
Konstantní světlo poskytuje výhodu příjemného světla, 
jehož jas se postupem času nesnižuje.

• Posilovač výkonu BOOST
Čelové svítilny modelové řady ACTIVE jsou vybaveny 
posilovačem výkonu Boost, který dočasně zvýší jas nad 
úroveň režimu maximálního svícení.

• Záložní světlo
Aby se optimalizoval odběr energie, všechny čelové 
svítilny Petzl s technologií CONSTANT LIGHTING se po 
vyčerpání většiny energie ve fázi konstantního svícení 
přepnou do režimu záložního svícení. Režim záložního 
svícení poskytuje menší světelný výstup, který umožní 
uživateli dokončit započatou činnost (výdrž: několik 
desítek hodin).

• Jas nebo výdrž: otázka vyváženosti
Jas a výdrž jsou dva neoddělitelně spojené parametry 
jakékoliv čelové svítilny nezávislé na její technologii svícení. 
U daného množství energie zvýšení jasu vždy automaticky 
sníží výdrž baterií a naopak.
(Pro získání světla o svítivosti 100 lumenů po dobu 
50 hodin, je například potřeba ekvivalent 75 kusů AAA 
baterií)

• Dvojnásobná výdrž
Použitím dobíjecích akumulátorů Ni-Mh nebo Lithium Ion 
namísto alkalických baterií u čelových svítilen ACTIVE 
můžete zdvojnásobit dobu svícení vaší svítilny  
(s nezměněným světelným výkonem).

Upřednostňujete svítivost 
na úkor výdrže 

Upřednostňujete výdrž 
na úkor svítivosti 

Výdrž (hodiny)Jas 
(lumeny)

nebo
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PERFORMANCE series

© Dan Patitucci

VÝSTUPY

Svícení
Volba čelové svítilny pro dynamické aktivity

Čelové svítilny PERFORMANCE
Nejen hrubá síla… inteligence!

TIKKA® R+
Kompaktní výkonná dobíjecí čelová 
svítilna s technologií REACTIVE 
LIGHTING pro pohyb

TIKKA® RXP
Kompaktní výkonná dobíjecí čelová 
svítilna s kombinovaným světlem s 
technologií REACTIVE LIGHTING pro 
pohyb.

NAO®

Dobíjecí čelová svítilna s 
automatickou regulací svícení - 
technologie REACTIVE LIGHTING
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VÝSTUPY

Svícení
Volba čelové svítilny pro dynamické aktivity

Princip: REACTIVE LIGTING používá 
světelný senzor, který neustále automaticky 
přizpůsobuje světelný kužel a jeho výkon 
potřebám prostředí

Výhody: uživatel se v klidu soustředí na 
danou aktivitu v příjemném osvětlení

Reagující výkonné světlo pro dynamické a náročné aktivity
Požadavky: optimalizovaný výkon, dobíjecí akumulátor pro intenzivní používání, snadné použití

Aktivity: Trail running, expedice, technický alpinismus, skialpinismus, adventure race ...

Technologie REACTIVE LIGHTING

Křivka intenzity svícení u čelové svítilny TIKKA RXP vybavené 
technologií REACTIVE LIGHTING.

2 h 30 
minimum

• Optimální výkon
Pro větší pohodlí uživatele technologie REACTIVE 
LIGHTING neustále optimalizuje svítivost ve vztah ke 
zvolené výdrži To souvisí s minimální výdrží, protože může 
déle záviset na tom, jak je svítilna používána.

• Přizpůsobitelné pohodlné osvětlení
Světelný výstup a/nebo kužel jsou neustále 
přizpůsobovány potřebám uživatele pro: 
- osvětlení blízkého okolí 
- pohyb 
- daleký dosvit 
Výsledek: prostě skvělá pohodlná viditelnost!

• Minimální potřeba manipulace
Svítilna automaticky nastavuje změny tvaru kužele a 
výkonu, umožňuje tak, aby se uživatel plně soustředil na 
svoji aktivitu a nemusel se starat o světlo. 
- Pro osvětlení blízkého okolí: prohlížení si předmětu na 
krátkou vzdálenost, například čtení mapy, zhášení knotu, 
nebo stavba stanu. Světlo se samo ztlumí, aby nedošlo k 
oslepení 
- Pro pohyb: koukání se dopředu při chůzi, běhu, atd., 
světlo se zintenzivní, aby vykreslilo překážky na cestě 
- Pro daleký dosvit: při zvednutí hlavy a hledání značky 
na stromě, nebo štandu na skále, se světelný kužel zúží a 
zvýší se jeho intenzita.

• Touto inovativní technologií jsou vybaveny čelové svítilny 
s dobíjecími akumulátory. Je obzvláště vhodná pro časté 
používání
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VERTIKÁLNÍ VYBAVENÍ
Úvazky

Přilby

Jistící prostředky 
Slaňovací brzdy

Lana

Karabiny

Cepíny

Stoupací železa

Blokanty

Kladky

Spojovací prostředky

Kotvící prostředky

Vaky

Příslušenství

Sasha Di Giulian, Rolihlahla 8c/+ Waterfall Boven, Jižní Afrika.

http://www.petzl.com
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Úvazky
Horolezecké postroje a úvazky pro sportovní lezení

HIRUNDOS Ultra lehký úvazek pro závodní lezení

SAMA Pánský horolezecký úvazek s elastickými 
nožními popruhy

ADJAMA
Pánský úvazek pro horolezectví a 
alpinismus s nastavitelnými nožními 
popruhy

SELENA Dámský horolezecký úvazek s elastickými 
nožními popruhy

LUNA
Dámský úvazek pro horolezectví a 
alpinismus s nastavitelnými nožními 
popruhy

CORAX Pohodlný a nastavitelný úvazek

CALIDRIS Pohodlný a odvětraný nastavitelný úvazek 
pro dlouhodobé zavěšení

ASPIR Nastavitelný úvazek s polstrovaným pásem 
a nožními popruhy

PANDION Jednoduchý nastavitelný úvazek s poutkem 
na materiál

GYM Základní nastavitelný úvazek pro 
začátečníky a skupinové programy

Celotělové postroje

OUISTITI Celotělový dětský postroj do hmotnosti 
30 kg

SIMBA Celotělový dětský postroj do hmotnosti 
40 kg.

VOLTIGE Nastavitelný prsní úvazek pro sedací 
úvazky

Úvazky pro speleologii

FRACTIO Úvazek pro speleologii s dvojitým pásem

SUPERAVANTI Základní lehký speleologický úvazek

TORSE Ramenní popruhy pro umístění blokantu 
CROLL

Úvazek pro canyoning

CANYON Úvazek pro canyoning s polstrovaným 
pásem a ochrannou sedačkou

Příslušenství k postrojům

CARITOOL Nosič materiálu

Všechny produkty naleznete na petzl.com
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Úvazky

SAMA
Pánský horolezecký úvazek s elastickými nožními popruhy
Úvazek SAMA je ideální pro sportovní lezení. Díky konstrukci EndoFrame 
poskytuje vynikající rozložení hmotnosti po celé ploše pásu a nohavičkách a 
zaručuje vyšší pohodlí. Elastické nožní popruhy se přizpůsobí vaší velikosti a 
poskytují absolutní volnost pohybu. Pomocí přezky DoubleBack Light snadno 
a rychle nastavíte velikost pásu. Navazovací a připojovací oko je vyrobeno z 
materiálu Dyneema, aby se zvýšila jeho odolnost vůči oděru lanem.

Více informací na videu 
www.petzl.com/SAMA

Přezka DoubleBack Light 
umožní snadné a rychlé 
nastavení pásu

HIRUNDOS
Ultra lehký úvazek pro závodní lezení
Jeho technologie Frame Construction je vyladěna na maximum. Je to ultralehký a kompaktní 
úvazek pro maximální lezecké výkony. Čtyři poutka na materiál znamenají, že tento úvazek není 
omezen jenom na krátké sportovní cesty.

ADJAMA
Pánský úvazek pro horolezectví a alpinismus s nastavitelnými nožními popruhy
Nastavitelné nožní popruhy úvazku ADJAMA jsou ideální pro alpinismus a lezení v ledu. 
Díky konstrukci EndoFrame poskytuje vynikající rozložení hmotnosti po celé ploše pásu a 
nohavičkách a zaručuje vyšší pohodlí. Pomocí přezek DoubleBack Light snadno a rychle 
nastavíte velikost pásu. Navazovací a připojovací oko je vyrobeno z materiálu Dyneema,  
aby se zvýšila jeho odolnost vůči oděru lanem.

http://www.petzl.com/en/outdoor/mountaineering-and-climbing-harnesses/sama
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Úvazky

CORAX
Pohodlný a nastavitelný úvazek
CORAX je univerzální úvazek par excellence: pohodlný a snadno použitelný, je určen pro skalní 
lezení, alpinismus i via ferraty. Tento nastavitelný úvazek se vyrábí ve dvou velikostech,  
aby padnul na všechny tipy postav.

LUNA
Dámský úvazek pro horolezectví a alpinismus s nastavitelnými nožními 
popruhy
Nastavitelné nožní popruhy úvazku LUNA jsou ideální pro alpinismus a lezení 
v ledu. Díky konstrukci EndoFrame poskytuje vynikající rozložení hmotnosti 
po celé ploše pásu a nohavičkách a zaručuje vyšší pohodlí. Pomocí přezek 
DoubleBack Light snadno a rychle nastavíte velikost pásu. Navazovací 
a připojovací oko je vyrobeno z materiálu Dyneema, aby se zvýšila jeho 
odolnost vůči oděru lanem.

SELENA
Dámský horolezecký úvazek s elastickými nožními popruhy
Dámský úvazek SAMA je ideální pro sportovní lezení. Díky konstrukci EndoFrame poskytuje 
vynikající rozložení hmotnosti po celé ploše pásu a nohavičkách a zaručuje vyšší pohodlí. 
Elastické nožní popruhy se přizpůsobí vaší velikosti a poskytují absolutní volnost pohybu. 
Pomocí přezky DoubleBack Light snadno a rychle nastavíte velikost pásu. Navazovací a 
připojovací oko je vyrobeno z materiálu Dyneema, aby se zvýšila jeho odolnost vůči oděru 
lanem.

Více informací na videu 
www.petzl.com/LUNA

Nastavitelné nožní 
popruhy umožní 
oblékání úvazku přes 
alpinistickou, nebo 
lyžařskou obuv anebo 
pohodlné nastavení 
velikosti na různé vrstvy 
oblečení.

Úplný popis všech úvazků naleznete na

http://www.petzl.com/en/outdoor/mountaineering-and-climbing-harnesses/luna
http://www.petzl.com/en/outdoor/harnesses
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Přilby pro horolezectví a alpinismus

SIROCCO® Ultra lehká přilba pro horolezectví a 
alpinismus

METEOR Lehká a univerzální přilba

ELIOS® Odolná víceúčelová přilba

ELIA Odolná pohodlná přilba pro ženy

PICCHU Dětská přilba pro lezení a cyklistiku

Příslušenství pro přilby

VIZION Štít pro přilby SIROCCO, METEOR a 
ELIOS

Přilby pro speleologii

TRIOS Přilba pro speleologii s integrovanou 
svítilnou ULTRA VARIO

SPELIOS Speleologická přilba s integrovanou 
svítilnou DUO LED 14

Všechny produkty naleznete na petzl.com

Přilby
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SIROCCO®

Ultra lehká přilba pro horolezectví a alpinismus
Svou maximální hmotností 165 g se přilba SCIROCCO stává novým standardem 
co se týče hmotnosti. Kompaktní konstrukce monobloku minimalizuje hmotnost 
a přitom si zachovává vynikající odolnost vůči nárazům díky mechanickým 
vlastnostem tvrzeného polypropylenu (EPP). Textilní nastavovací systém také 
přispívá k její lehkosti. Přilba je dále vybavena novou magnetickou přezkou, která 
umožňuje rychlé zapnutí podbradního pásku jednou rukou. SCIROCCO má 
vynikající odvětrání po celé ploše.

METEOR
Lehká a univerzální přilba

Nízká hmotnost a pohodlí činí z přilby METEOR hlavní produkt pro lezení a alpinismus. 
Tento model má výhodu velkých otvorů pro vynikající ventilaci. Její inovovaný 
nastavovací systém umožní každému lezci nastavit přilbu na jeho/její tvar hlavy. 
Přilba je dále vybavena novou magnetickou přezkou, která umožňuje rychlé zapnutí 
podbradního pásku jednou rukou.

Magnetická přezka (Petzl 
patent) umožňuje zapnutí 
jednou rukou.

Kompaktní konstrukce 
monobloku minimalizuje 
hmotnost a přitom si 
zachovává vynikající 
odolnost vůči nárazům 
díky mechanickým 
vlastnostem tvrzeného 
polypropylenu.

Tlačítka nastavení velikosti 
hlavového pásku jsou snadno 
přístupná a dají se rychle 
použít.

Jedna z nejlépe odvětraných 
přileb: METEOR je obzvláště 
vhodná pro letní aktivity.

Přilby
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Tlačítka nastavení 
velikosti hlavového pásku 
jsou snadno přístupná a 
dají se rychle použít.

Posuvné uzávěry pro 
odvětrání přilby pokud je 
to nutné.

ELIOS®

Odolná víceúčelová přilba
Univerzální a pohodlná přilba ELIOS se 
přizpůsobí lezení, alpinismu, speleologii, 
via ferratám i canyoningu. Skořepina z 
ABS a polystyrenová výstelka poskytují 
účinnou ochranu proti nárazům. Je plně 
nastavitelná a přizpůsobí se všem tvarům 
hlavy. Posuvné uzávěry větracích otvorů 
umožní uzavření nebo otevření ventilačních 
otvorů v závislosti na počasí.

ELIA
Odolná pohodlná přilba pro ženy
Přilba ELIA byla navržena a konstruována speciálně pro uspokojení ženských potřeb. Inovovaný 
systém nastavení hlavového pásku, OMEGA (patent Petzl), usnadňuje nasazení a sejmutí přilby 
a poskytuje maximální pohodlí. Tento systém je také navíc opatřen novým mechanismem 
nastavení velikosti, který umožňuje přesné nastavení přilby na různé typy hlavy.

Přilby

Úplný popis všech úvazků naleznete na

http://www.petzl.com/en/outdoor/helmets
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Slaňovací a jistící prostředky
Jistící prostředky

GRIGRI 2
Jistící prostředek s asistovaným 
brzděním pro lana o průměru 8,9 až 
11 mm

REVERSO 4
Ultra lehký víceúčelový jistící a slaňovací 
prostředek, který se přizpůsobí lanům 
různých průměrů a navíc má funkci 
režimu Reverso.

UNIREVERSO Jistící systém kombinující REVERSO 4 a 
ATTACHE

VERSO Nejlehčí jistící a slaňovací brzda s 
technologií přizpůsobitelné kontroly lana

Slaňovací brzdy

PIRANA Slaňovací brzda pro canyoning

HUIT Slaňovací osma

HUIT 
ANTIBRULURE Slaňovací osma s rukojetí proti popálení

STOP Slaňovací prostředek s asistovaným 
bržděním pro jeden pramen lana.

SIMPLE Jednoduchá slaňovací brzda

RACK Slaňovací brzda s třecími příčkami

Všechny produkty naleznete na petzl.com
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Slaňovací a jistící prostředky

GRIGRI 2
Jistící prostředek s asistovaným brzděním pro lana o průměru 8,9 až 11 mm
Jistící prostředek GRIGRI 2 s asistovanou brzdící schopností je konstruován pro 
usnadnění jistících manévrů. GRIGRI 2 je stejně účinné jak při vyvádění cest, tak při lezení 
Top Rope. Je možné ho používat na všech jednoduchých dynamických lanech o průměru 
8,9 až 11 mm dostupných na trhu (optimální pro lana 9, 4 až 10,3 mm). Kompaktní a ultra 
lehké GRIGRI 2 vás bude doprovázet na vašich cestách za lezením po celém světě po 
mnoho let. GRIGRI 2 má nový design, který umožní vynikající kontrolu při slanění.

Vynikající kontrola slaněníVačka a třecí segment z 
nerezové oceli pro dlouhou 
životnost

UNIREVERSO
Jistící systém kombinující REVERSO 4 a ATTACHE
UNIREVERSO je kompletní a lehký jistící systém, který je obzvlášť pohodlný a účinný pro použití 
na všech průměrech lan. Tento systém je složen z jistícího prostředku REVERSO 4 a karabiny s 
pojistkou zámku ATTACHE, kterou udržuje v optimální poloze posuvný komponent. Jako celek 
je systém odolný ztrátám a spolehlivý. Jistící-slaňovací prostředek je univerzální a umožňuje 
proměnlivé brzdění.

Třecí kanálky přizpůsobí 
tření jakémukoliv lanu

REVERSO 4
Ultra lehký víceúčelový jistící a slaňovací prostředek, který se přizpůsobí lanům 
různých průměrů a navíc má funkci režimu Reverso.
Tento víceúčelový jistící a slaňovací prostředek je lehký a snadno se používá. Třecí drážky 
tvaru písmene V s asymetrickými zářezy přizpůsobí velikost tření průměru lana a zajistí 
jeho lepší kontrolu (brzdná síla přizpůsobená polovičním, dvojitým i jednoduchým lanům). 
Režim Reverso pro jištění jednoho nebo dvou druholezců s asistovaným brzděním.

Úplný popis jistících a slaňovacích prostředků na

http://www.petzl.com/en/outdoor/belaying-leader-in-rock-climbing
http://www.petzl.com/en/outdoor/belaying-leader-in-rock-climbing
http://www.petzl.com/en/outdoor/belay-devices-and-descenders
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Dynamická jednoduchá lana

VOLTA 
9,2 mm

Více normové ultra lehké lano o průměru 
9,2 mm pro tradiční alpinismus a elitní 
extrémní lezení

ARIAL 
9,5 mm

Jednoduché lano o průměru 9,5 mm pro 
extrémní lezení

CONTACT 
9,8 mm

Jednoduché lano o průměru 9,8 mm 
je univerzální a hodí se pro adepty na 
extrémní lezení

MAMBO 
10,1 mm

Jednoduché lano o průměru 10,1 mm 
je univerzální a hodí se pro adepty na 
extrémní lezení

Dynamická poloviční lana

PASO 
7,7 mm

Poloviční lano o průměru 7,7 mm pro 
technický alpinismus a lezení v ledu

SALSA 
8,2 mm

Poloviční lano o průměru 8,2 mm pro 
více délkové lezení a alpinismus

TANGO 
8,5 mm

Poloviční lano o průměru 8,5 mm pro 
více délkové lezení

Pomocné lano pro horskou turistiku

CONGA 
8,0 mm

Šňůra o průměru 8 mm pro instalaci 
zajišťovacího vedení při pěší turistice

Pomocné šňůry

Pomocné 
šňůry

Nízkoprůtažné šňůry: 4 mm, 5 mm,  
6 mm, 7 mm

Vaky na lana

KAB Velká brašna na lano s klopou, 
integrovaný popruh a plachta

BOLSA Lehký vak na lano s ramenními popruhy 
a plachtou

Všechny produkty naleznete na petzl.com

Lana
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Lana

Duratec Dry Treatment 
Voděodolná úprava chránící lano před vlhkostí, nečistotami a 
oděrem. Ovladatelnost, úchop a další vlastnosti vydrží déle v 
chladných a vlhkých podmínkách.

EverFlex Treatment 
Speciální tepelná úprava stabilizuje prameny jádra a zlepšuje 
soudržnost. Lano se výborně drží a ovládá i po delší době.

UltraSonic Finish 
Zatavení konců lana ultrazvukem lépe spojí jádro s opletem. 
Prodlužuje životnost lana a vyhnete se zatavování konců.

ClimbReady Coil 
Speciálně smotané lano je připravené k okamžitému použití. 
Odstraňuje chyby způsobené odmotáváním lana a zvyšuje 
jeho životnost.

Middle Mark 
Označení středu lana usnadňuje manipulaci.

Typy lan Petzl

• Jednoduchá lana
Lana, která mohou být použita v jednom samostatném prameni, 
jsou to lana pro sportovní lezení, používaná pro lezení na 
jednodélkových cestách nebo v lehkém horském terénu.

• Poloviční a dvojitá lana
(certifikovaná ve dvou pramenech: poloviční a dvojité) 
- Poloviční lana: lana používaná v páru, která lze zapojovat do 
postupového jištění samostatně, doporučují se pro slanění 
a snadnější uvolňování zachycených lan. Poskytují extra 
bezpečnost v případě, že jedno lano se přetrhne při pádu 
kamení, nebo o ostrou hranu. 
- Dvojitá lana: lana používaná v páru, která (na rozdíl od 
polovičních) musí být vždy zapojena do postupového jištění 
společně. Doporučují se pro slanění. Poskytují extra bezpečnost 
v případě, že jedno lano se přetrhne při pádu kamení, nebo o 
ostrou hranu.

• Více normová lana
lana certifikovaná jako jednoduchá, poloviční i dvojitá pro více 
účelové použití, maximální univerzálnost podle terénu.

Různá lana pro různé aktivity

• Kryté horolezecké stěny
Pro lezení v halách se používají jednoduchá lana. lano musí 
být konstruováno pro intenzivní používání:opakované jištění a 
spouštění top-rope, nacvičování cest, spousta pádů. Volba 
správného průměr je nutná: vynikající kontrola lana je důležitá, 
stejně tak skvělá odolnost bez shrnování opletu.

• Skalní lezení
Pro univerzální lezení ve skalách hledejte jednoduché lano pro 
intenzivní používání, které je robustní, oděru odolné na všech 
materiálech (odolný oplet) a schopné absorbovat opakované 
pády. Mělo by se příjemně držet a snadno ovládat.

• Závodní lezení
U závodního lezení je cílem snížení hmotnosti vybavení, aby se 
lezec mohl soustředit pouze na svůj výkon. Jednoduché lano 
musí být hlavně co nejlehčí, s malým průměrem, aby se zmenšila 
jeho velikost. Plynulost je důležitá, ať už při zapínání expresek, 
nebo při používání v jistící brzdě GRIGRI 2. 

• Vícedélkové lezení
Poloviční nebo dvojitá lana jsou určena pro více délkové lezení: 
umožňují dlouhá slanění a poskytují extra bezpečnost v případě, 
že dojde k přetržení jednoho lana padajícím kamení, nebo o 
ostrou hranu. Pokud je používáno jedno lano, mělo by být pro 
slanění použito s druhým lanem. Lana pro více délkové lezení 
musí být odolná, s dobrým úchopem. Voděodolná úprava je 
vhodná proti vlhkosti a vodě.

• Pro ledovcovou turistiku, alpinismus, lezení v ledu a 
mixech
Jednoduchá lana jsou vhodná pro hřebenové traverzy, 
ledovcovou turistiku a jedno délkové lezení v ledu. Poloviční nebo 
dvojitá lana se používají v technických cestách, při lezení v ledu 
a v mixech. Poskytují extra bezpečnost v případě, že jedno lano 
se přetrhne při pádu kamení, nebo o ostrou hranu. Tato lana 
musí být odolná, aby vydržela tření o skálu. Potřebují voděodolno 
úpravu, aby neabsorbovala vodu, která zvyšuje hmotnost, snižuje 
pevnost, v mrazech zhoršuje manipulaci s lanem a mění jeho 
délku. 
Průměr by měl být volen podle hmotnosti, odolnosti a zamýšlené 
aktivity.
Video a další informace o dynamických lanech Petzl naleznete na 
www.petzl.com/ropes

Výroba, úpravy a zakončení: 
nabídka Petzl
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MAMBO 

10.1 mm
CONTACT 

9.8 mm
ARIAL 

9.5 mm
VOLTA 

9.2 mm
TANGO 

8.5 mm
SALSA 

8.2 mm
PASO 

7.7 mm

DuratecDry • • • •
EverFlex • • • • • • •

UltraSonic Finish • • • • • • •
ClimbReady • • • • • • •
Middle Mark • • • • • • •

VERTIKÁLNÍ PRODUKTY

* Mělo by se používat s druhým lanem  
pro slanění, pokud se vyžaduje.

Lana
Vyberte si lano

Typ lana Jednoduché lano
Více normové 

lano
Poloviční lano a dvojité lano

Lezení v ledu, mixové lezení

Alpinismus

Ledovcová turistika

Vícedélkové lezení

Závodní lezení

Sportovní lezení

Umělé stěny

Ideální použití Možné použití
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Lana
Dynamická jednoduchá lana

VOLTA 9.2 mm
Více normové ultra lehké lano o průměru 9,2 mm pro tradiční alpinismus a elitní 
extrémní lezení
Jednoduché lano VOLTA 9,2 mm má nízkou hmotnost nutnou pro elitní lezce, nabízí maximální 
životnost a výkon za každých podmínek díky úpravě Duratec Dry. Certifikace pro všechna 
použití: jednoduché, poloviční i dvojité pro více účelové použití, maximální univerzálnost podle 
terénu.

ARIAL 9.5 mm
Jednoduché lano o průměru 9,5 mm pro extrémní lezení
S průměrem 9,5 mm je jednoduché lano ARIAL 9,5 mm určeno pro zkušené lezce, nabízí 
maximální životnost a výkon ve všech podmínkách díky úpravě Duratec Dry.

CONTACT 9.8 mm
Jednoduché lano o průměru 9,8 mm je univerzální a hodí se pro adepty na extrémní 
lezení
S průměrem 9,8 mm je jednoduché lano CONTACT 9,8 mm určeno pro lezce, kteří se 
chtějí zlepšovat ve svých horolezeckých technikách. Toto lano nabízí vyvážený poměr nízké 
hmotnosti a odolnosti při skvělé univerzálnosti.

MAMBO 10.1 mm
Jednoduché lano o průměru 10,1 mm je univerzální a hodí se pro adepty na extrémní 
lezení
Jednoduché lano MAMBO 10,1 mm má průměr 10,1 mm za účelem univerzálnosti a snadného 
použití jak na skále tak v hale. Toto lano má zesílený oplet pro lepší odolnost a snazší kontrolu.
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Lana
Dynamická poloviční lana

PASO 7.7 mm
Poloviční lano o průměru 7,7 mm pro technický alpinismus a lezení v ledu
S průměrem 7,7 mm a extrémně nízkou hmotností je PASSO 7,7 mm určeno pro lezení v ledu 
nebo technický alpinismus v ve vlhkém a mokrém prostředí. Bonusem je úprava Duratec Dry, 
která zlepšuje životnost a výkon za všech podmínek.

SALSA 8.2 mm
Poloviční lano o průměru 8,2 mm pro více délkové lezení a alpinismus
Poloviční lano SALZA 8,2 mm o průměru 8,2 mm nabízí skvělou univerzálnost. Bonusem je 
úprava Duratec Dry, která zlepšuje životnost a výkon za všech podmínek.

TANGO 8.5 mm
Poloviční lano o průměru 8,5 mm pro více délkové lezení
S průměrem 8,5 mm je poloviční lano TANGO 8,5 mm určeno pro vícedélkové lezení.  
Díky tloušťce opletu, ohebnosti a odolnosti se snadno používá v jistících pomůckách.

Pomocné lano pro horskou turistiku

CONGA 8.0 mm
Šňůra o průměru 8 mm pro instalaci zajišťovacího vedení při pěší turistice
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Lana

Vaky na lana

BOLSA
Lehký vak na lano s ramenními popruhy a plachtou
Vak na lano BOLSA je určen pro lezení: dá se nosit na zádech, nebo přes rameno a umožňuje 
rychlí pohyb po okolí. Rozložená plachta poskytuje 1,4 m dlouhý prostor pro lano, chránící před 
prachem, listy a kamínky, atd. Po lezení můžete lano snadno a rychle uložit.

Ochranná plachta integrovaná 
v brašně poskytuje 140 cm 
dlouhý prostor pro lano.

Nastavitelná klopa s ramenním 
popruhem a bederním páskem 
pro lepší stabilitu při rychlém 
pohybu.

KAB
Velká brašna na lano s klopou, integrovaný popruh a plachta

Brašna na lano KAB má integrovanou velkou, 140 cm dlouhou, plachtu na lano, která poskytuje čisté místo pro lano, 
chránící před prachem, listím, kamínky, atd. Nosí se přes rameno a má skvělou stabilitu. Uvnitř brašny jsou praktické kapsy 
a poutka na materiál.

Úplný popis všech lan naleznete na

http://www.petzl.com/en/outdoor/verticality/ropes-line
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Karabiny
Karabiny s pojistkou

Am’D Karabina s pojistkou zámku tvaru D pro 
připojování pomůcek k úvazku

WILLIAM Karabina HMS pro jištění ze stanoviště a 
pomocí lodní smyčky

ATTACHE Lehká kompaktní karabina hruškovitého 
tvaru

SPIRIT 
SCREW-LOCK

Kompaktní ultra lehká karabina se 
šroubovací pojistkou zámku

OK Oválná karabina pro použití s kladkami

Speciální karabiny s pojistkou

FREINO Karabina s pojistkou zámku a ostruhou, 
určená pro slaňovací brzdy

OMNI Polokruhová karabina pro spojení úvazku

VERTIGO 
WIRE-LOCK Karabina pro spojovací prostředek

Karabiny bez pojistky

ANGE 
FINESSE

Expreskový set ultralehkých karabin 
ANGE

ANGE S Ultralehká karabina se systémem zámku 
MonoFil Keylock

ANGE L Lehká karabina se systémem zámku 
MonoFil Keylock

SPIRIT EXPRESS Expreskový set pro sportovní lezení

SPIRIT
Univerzální karabina pro sportovní lezení, 
vyráběná ve dvou verzích, s rovnou a 
prohnutou západkou.

DJINN 
AXESS Odolná karabina pro venkovní lezení

DJINN
Univerzální karabina pro sportovní lezení, 
vyráběná ve dvou verzích, s rovnou a 
prohnutou západkou.

Všechny produkty naleznete na petzl.com
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Karabiny

Více informací na videu 
www.petzl.com/ANGE

Verze SPIRIT s 
prohnutou západkou 
byla přepracována, aby 
usnadňovala zapínání 
lana. Profil karabin SPIRIT 
je silnější na dolní straně, 
aby usnadňoval průchod 
lana a snižoval opotřebení 
karabiny.

Zámek Petzl 
MonoFil Keylock zaručuje 
hladké otevírání a zavírání 
západky a její mnohem 
delší životnost, než jaká 
je obvyklá u tradičních 
karabin s drátěnou 
západkou.

Verze s rovnou západkou 
je opatřena systémem 
zámku KeyLock a 
speciálním tvarem zámku, 
který usnadňuje zapnutí 
a odepnutí z kotvícího 
bodu.

ANGE FINESSE
Expreskový set ultralehkých karabin ANGE
Sety ANGE FINESSE jsou vybaveny novými karabinami 
ANGE S a ANGE L. Technologie zámku Petzl 
MonoFil Keylock a profil ve tvaru písmene H činí tuto 
karabinu ultra lehkou a optimalizují poměr pevnosti a váhy. 
Jsou také extrémně odolné, stejně jako nové popruhové 
smyčky FINESSE Dyneema. Sety ANGE FINESSE jsou 
opatřeny chrániči STRING S, které udržují karabinu ve 
správné poloze pro zapínání lana a chrání popruh vůči 
oděru.

SPIRIT EXPRESS
Expreskový set pro sportovní lezení
SPIRIT EXPRESS nabízí lepší zapínání při sportovním lezení. Váží méně než 100 g, je univerzální a 
snadno se ovládá na stěnkách i vícedélkových cestách. Na jednom konci je karabina SPIRIT s rovnou 
západkou a na druhém verze s prohnutou západkou. Horní karabina je opatřena systémem zámku 
KeyLock a speciálním tvarem zámku, který usnadňuje zapnutí a odepnutí z kotvícího bodu. Druhá 
karabina s prohnutou západkou a systémem zámku Keylock usnadňuje zapínání lana. Šitá popruhová 
smyčka EXPRESS je opatřena chráničem STRING, který udržuje karabinu ve správné poloze. 
Ergonomický tvar popruhové smyčky EXPRESS se dobře drží při nacvičování cest.

http://www.petzl.com/en/outdoor/news/products-news-0/2011/02/11/ange-new-ultra-light-carabiners
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Karabiny
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Karabiny

Šroubovací pojistka 
zámku SCREW-LOCK 
pro dobrou manipulaci a 
účinné zajištění. Vizuální 
indikátor umožňuje 
kontrolu zajištění karabiny.

Spodní část karabiny 
je rozšířena pro lepší 
průchod lana a pomalejší 
opotřebení karabiny.

ATTACHE
Lehká kompaktní karabina hruškovitého tvaru

Díky kompaktnímu tvaru a šroubovací pojistce zámku je ATTACHE určena pro víceúčelové 
použití související s jištěním: připojení jistící pomůcky k úvazku, jištění přes poloviční lodní 
smyčku, atd. Má průřez ve tvaru písmene H, který snižuje hmotnost, systém zámku 
Keylock zabraňuje zachycení karabiny při manipulaci.

DJINN AXESS
Odolná karabina pro venkovní lezení
Expreskový set DJINN AXESS je spolehlivá odolná volba pro výlety do skal. Má popruhovou 
smyčku AXESS a dvě karabiny DJINN: horní s rovnou západku a dolní s prohnutou. Horní 
karabina je opatřena systémem zámku KeyLock a speciálním tvarem zámku, který usnadňuje 
zapnutí a odepnutí z kotvícího bodu. Dolní karabina je opatřena chráničem STRING, který 
chrání popruh a udržuje karabinu ve správné poloze pro zapnutí lana.

SPIRIT SCREW-LOCK
Kompaktní ultra lehká karabina se šroubovací pojistkou zámku
SPIRIT SCREW-LOCK je odvozena od karabiny SPIRIT a používá systém Petzl pro šroubovací 
pojistku zámku. Karabina je určena pro specifické použití například při jištění z jistícího 
stanoviště. je velmi kompaktní a má průřez ve tvaru písmene H, který snižuje hmotnost, systém 
zámku Keylock zabraňuje zachycení karabiny při manipulaci.

Am’D
Karabina s pojistkou zámku tvaru D pro připojování pomůcek k úvazku
Tvar a velikost této karabiny je ideální pro téměř všestranné použití, pro připojení jistícího 
prostředku k úvazku, nebo jako připojovací karabinu na konci spojovací smyčky. Tato karabina 
tvaru D je jedna z nejpevnějších a nejlehčích v nabídce firmy Petzl. Dodává se ve třech 
provedeních pojistky zámku:

Úplný popis všech karabin naleznete na

http://www.petzl.com/en/outdoor/carabiners
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Cepíny pro lezení v ledu

ERGO Cepín pro extrémní drytooling a lezení v 
ledu

NOMIC Cepín bez poutka pro lezení v ledu a 
drytooling

QUARK Cepín pro technický alpinismus a lezení 
v ledu

Technický cepín pro klasický alpinismus

SUM’TEC Lehký cepín pro technický alpinismus

SUM’TEC 43 Ultra lehký a kompaktní cepín s kladívkem / 
lopatkou pro technický alpinismus

Cepíny pro klasický alpinismus

SUMMIT Klasický moderní horolezecký cepín.

Cepíny pro ledovcovou turistiku

SNOWALKER Cepín pro ledovcovou turistiku

SNOWRACER Lehký cepín pro skialpinismus a lehké 
lezení

Příslušenství k cepínům

ICE Hrot pro lezení v ledu a mixy k cepínům 
QUARK, NOMIC a ERGO

DRY Hrot pro drytooling k cepínům QUARK, 
NOMIC a ERGO

ALPIX Náhradní hrot pro SUM´TEC

HAMMER Kladívko k cepínům QUARK, NOMIC a 
ERGO

MINI HAMMER Kladívko k cepínům QUARK, NOMIC a 
ERGO

ADZE Lopatka k cepínům QUARK, NOMIC a 
ERGO

CLIPPER Rychloupínací poutko na cepíny

FREELOCK Pevné poutko na cepíny

Všechny produkty naleznete na petzl.com

Cepíny
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Cepíny

QUARK
Cepín pro technický alpinismus a lezení v ledu
QUARK je univerzální zbraň, určená primárně pro technický alpinismus a lezení v ledu.  
Díky stavebnicové konstrukci hlavy se přizpůsobí jakékoliv situaci. QUARK má snadné použití: jeho 
vyváženost a hrot ICE umožní jisté zaseknutí ve všech typech ledu. Zaháknutí je díky tvaru hrotu 
a většímu prostoru pod hlavou účinnější. Opěrky ruky GRIPREST a TRIGREST zajišťují pohodlný a 
silný úchop uzpůsobený lezení bez poutek.

SUM’TEC
Lehký cepín pro technický alpinismus
Kompromis mezi klasickým alpinistickým cepínem a cepínem pro lezení v ledu, SUM’TEC je 
univerzální, lehký a technický cepín. S hrotem z nerezové oceli a mírně prohnutou násadou se 
snadno používá v poloze piolet canne. Při lezení hrot ALPIX (kovaný do tvaru banánu) a opěrka 
TRIGREST (nastavitelná bez nářadí) zajišťují účinnost potřebnou pro technické úseky, horské 
rozsedliny a žleby, atd. Dodává se ve verzi s kladívkem, nebo lopatkou.

Vyměnitelný hrot ICE je zúžený 
na špičce (3 mm) pro snazší 
průnik i ve tvrdém ledu. Jeho 
tvar zajišťuje stabilní zavěšení 
jak na ledu, tak i na skále.

Ergonomicky tvarovaná rukojeť 
umožňuje různé varianty 
úchopu. Délka rukojeti je 
nastavitelná pro různé velikosti 
dlaně a rukavic.

NOMIC
Cepín bez poutka pro lezení v ledu a drytooling
NOMIC umožňuje transformaci úplného repertoáru sportovního lezení na led. Díky nastavitelné 
ergonomické rukojeti nabízí různé možnosti úchopu a snižuje riziko zaháknutí při výměně 
rukou. Hrot ICE snadno proniká do všech typů ledu a snadno se vytahuje. Stavebnicový 
systém hlavy má dvě odnímatelná závaží, která vyvažují cepín a ženou ho do ledu s 
dokonalým švihem. NOMIC je možné vybavit také kladívkem pro zatloukání skob.

Úplný popis všech cepínů naleznete na

http://www.petzl.com/en/outdoor/ice-axes


61

©  Jonathan Griffith

VERTIKÁLNÍ PRODUKTY

Stoupací železa pro lezení v ledu

DART
Stoupací železa s jedním předním 
hrotem určená pro lezení v ledu a 
mixech

DARTWIN Stoupací železa se dvěma předními 
hroty určená pro lezení v ledu a mixech

D-LYNX
Našroubovací jednohrotá stoupací 
železa pro lezení v ledu, mixy a 
drytooling.

LYNX
Stavebnicová stoupací železa pro 
lezení v ledu a mixy; univerzální vázání 
Leverlock

Stoupací železa pro technický alpinismus

SARKEN Stoupací železa pro technický 
alpinismus

VASAK Klasická dvanáctihrotá stoupací železa

Stoupací železa pro ledovcovou turistiku

IRVIS Desetihrotá stoupací železa pro 
skialpinismus a ledovcovou turistiku

Stoupací železa pro zvláštní použití

SPIKY PLUS Protiskluzové návleky

Příslušenství ke stoupacím železům

FAKIR Přepravní obal na stoupací železa

ANTISNOW Pár podložek

Dlouhý příčník Dlouhý spojovací příčník pro velikosti 
41 až 50

Dlouhý zahnutý 
příčník

Dlouhý spojovací příčník pro 
asymetrickou obuv

Všechny produkty naleznete na petzl.com

Stoupací železa
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Stoupací železa

Více informací na videu 
www.petzl.com/LYNX

Uspořádání a délku 
předních hrotů je možné 
nastavit: dva hroty krátké, 
dlouhé nebo asymetrické, 
nebo jeden hrot mimo 
osu, dlouhý, nebo krátký.

LYNX
Stavebnicová stoupací železa pro lezení v ledu a mixy; univerzální vázání LEVERLOCK
LYNX jsou univerzální stoupací železa vhodná pro všechny typy terénu. Stavebnicový systém 
předních hrotů umožňuje mnoho variant: jeden nebo dva hroty, dlouhé nebo krátké, symetrické 
a/nebo asymetrické. Součástí jsou dva typy vyměnitelných předních třmenů vázání pro použití 
obuvi s drážkami nebo bez nich.

DART
Stoupací železa s jedním předním hrotem určená pro lezení v ledu a mixech
DART jsou stoupací železa pro extrémní lezení v ledu a mixy. Kovaný přední "mono" hrot 
shodí méně ledu a je výborný na mikrolištách. Třetí řada hrotů směřuje vzad a slouží pro 
zavěšení v kolmém ledu nebo na ledových pilířích. Ultra lehká.

http://www.petzl.com/en/outdoor/ice-climbing-crampons/lynx
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LEVERLOCK

FLEXLOCK

FLEXLOCK

LEVERLOCK FIL

LEVERLOCK

LEVERLOCK

SPIRLOCK

LEVERLOCK FIL SPIRLOCK

VERTIKÁLNÍ PRODUKTY

Stoupací železa

SARKEN
Stoupací železa pro technický alpinismus
Stoupací železa SARKEN byla upravena, aby se zlepšila jejich odolnost a jsou ještě lepší 
než byla. Jsou to ty správná železa pro všechny, kdo míří do proměnlivého mixového 
terénu. Stoupací železa 4x4. Přední hroty s průřezem tvaru písmene "T" se skvěle zasekávají 
do tvrdého ledu, poskytují výbornou stabilitu v mixech a dobře zabírají ve sněhu i firnu.

VASAK
Klasická dvanáctihrotá stoupací železa
Stoupací železa VASAK jsou určena pro běžné použití při alpinismu. Dvanáct hrotů zaručí 
maximální záběr v jakýchkoliv podmínkách, ať už lezete na příkrých svazích, či v ledových 
kuloárech. Dodávají se všemi čtyřmi systémy vázání pro pevné spojení s obuví.

IRVIS
Desetihrotá stoupací železa pro skialpinismus a ledovcovou turistiku
Se svými 820 g na pár (FLEXLOCK) jsou 10hrotá stoupací železa IRVIS určena pro 
ledovcovou turistiku, skialpinismus a zasněžené, či ledové nástupy. Nízká hmotnost a 
snadné použití z nich činí oblíbený typ do všech podmínek. K dostání se dvěma typy 
vázání, lze je použít na většinu typů obuvi, i bez drážek. Železa jsou odolná a snadno 
nastavitelná.

Úplný popis všech stoupacích želez naleznete na

http://www.petzl.com/en/outdoor/crampons
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Stoupací železa
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Blokanty

ASCENSION Blokant s ergonomickou rukojetí.

CROLL® Hrudní blokant

PANTIN Nožní blokant - pravý a levý

Víceúčelové blokanty

BASIC Víceúčelový lehký blokant

SHUNT Záložní výstupový blokant

TIBLOC Kompaktní nouzový blokant

Příslušenství blokantů

FOOTAPE Nastavitelná popruhová stupačka

FOOTCORD Nastavitelná šňůrová stupačka

Všechny produkty naleznete na petzl.com

Blokanty
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Blokanty

Tvarované rukojeti z dual-
density plastu mají plošku 
pro ukazováček a širokou, 
zdrsněnou plochu pro dlaň.

ASCENSION
Blokant s ergonomickou rukojetí.
Náš lanový blokant s rukojetí byl vylepšen, aby poskytoval větší pohodlí, vyšší účinnost a snadnější použití. Ergonomicky 
tvarovaná rukojeť je potažena gumou a poskytuje lepší úchop, rozšířená rukojeť umožňuje pohodlnější manipulaci.  
V dolní části rukojeti je rozšířená ploška, která nabízí lepší oporu prstům při výstupech. V horní části rukojeti je výstupek pro 
ukazováček, zvyšující účinnost záběru. Vačková západka byla rovněž upravena, aby minimalizovala odpor tření při klouzání 
po laně vzhůru a změněná geometrie hrotů zaručuje okamžitý a bezpečný záběr i v těch nejhorších podmínkách. Geometrie 
těla blokantu vyrobeného z jednoho kusu hliníku zaručuje optimální polohu ruky při záběrech a poskytne vám neměnný 
komfort i po tisíci metrech výstupu po laně.

Úplný popis všech blokantů na

Bezpečnostní západka 
lanového blokantu ASCENSION 
umožňuje instalaci nebo 
vyjmutí kdekoliv na laně jednou 
rukou. Snadno se ovládá i v 
rukavicích.

CROLL®

Hrudní blokant
Blokant CROLL nemá pro svoji účinnost na fixních lanech konkurenci. Je lehký a kompaktní, 
nijak neruší plynulost výstupu. Integrovaná destička z nerezové oceli chrání třecí plochu těla 
blokantu před probroušením.

BASIC
Víceúčelový lehký blokant
BASIC je kompaktní výstupový blokant, který skvěle padne do dlaně při výstupech po laně. 
Spodní připojovací otvor je dostatečně velký, aby se do něj vešly karabiny odsedávací 
smyčky i stupačky.

http://www.petzl.com/en/outdoor/ascenders
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VERTIKÁLNÍ PRODUKTY

Kladky s blokantem

PRO TRAXION Vysoce účinná kladka s blokantem

MICRO TRAXION Vysoce účinná kladka s blokantem

Jednoduché kladky

ULTRALEGERE Nouzová kladka

OSCILLANTE Nouzová kladka s otočnými bočnicemi

FIXE Kladka s pevnými bočnicemi

PARTNER Kompaktní kladka s otočnými bočnicemi

RESCUE Kladka s otočnými bočnicemi vysoké 
pevnosti

Prusíkové kladky

MINI Lehká prusíková kladka

GEMINI Dvojitá prusíková kladka

Sada pro záchranu z ledovcové trhliny

Sada pro 
záchranu z 
ledovcové trhliny

Sada pro vytahování a sebezáchranu z 
ledovcové trhliny

Transportní kladky

TANDEM Dvojitá kladka pro textilní lana

TANDEM CABLE Dvojitá kladka pro textilní a ocelová lana

TANDEM SPEED Účinná dvojitá kladka pro textilní a ocelová 
lana

Všechny produkty naleznete na petzl.com

Kladky
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MICRO TRAXION OK SCREW-LOCK TIBLOC PARTNER ST'ANNEAU (120 cm)

VERTIKÁLNÍ PRODUKTY

Kladky

PRO TRAXION
Vysoce účinná kladka s blokantem

Kladka s blokantem PRO TRAXION je konstruována 
tak, aby umožnila založení lana i když je připojena 
v kotvícím bodě. Díky kotouči o velkém průměru 
a velké účinnosti je zvláště vhodná pro zvedání 
těžkých břemen. Bočnice se při zatížení automaticky 
zablokuje a chrání kladku proti otevření během 
používání.

MICRO TRAXION
Vysoce účinná kladka s blokantem
MICRO TRAXION je ultra lehká (85 g) a ultra 
kompaktní kladka s blokantem, s výjimečnou 
účinností (91 %) díky zapouzdřeným kuličkovým 
ložiskům. Západku je možné zajistit v otevřené 
poloze a používat pouze kladku.

Pádu-vzdorná kladka: umožňuje 
založení lana i když je připojená 
karabinou do kotvícího bodu.

Západku je možné zajistit v 
otevřené poloze a používat 
pouze kladku. Tlačítko odjišťuje 
vačku, která blokuje lano v 
jednom směru.

Úplný popis všech kladek na

Sada pro vytahování a sebezáchranu z ledovcové trhliny
Sada obsahuje vše potřebné k sestavení vytahovacího systému nebo systému pro výstup po laně, potřebného v případě 
pádu do trhliny: 1 kladka s blokantem MINI TRAXION, 2 karabiny OK SCREW-LOCK, 1 nouzový blokant TIBLOC, 1 kladka 
OSCILLANTE, 1 smyčka ST’ANNEAU 120 cm. Tato sada je nezbytná při pohybu po ledovci (pěšky či na lyžích).

Sada pro záchranu z ledovcové trhliny

http://www.petzl.com/en/outdoor/pulleys
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VERTIKÁLNÍ PRODUKTY

Ferratové sety s tlumičem pádu

SCORPIO 
VERTIGO

Ferratový set s elastickými 
smyčkami a vytrhávacím tlumičem 
pádu, s karabinami VERTIGO WL

SCORPIO 
EASHOOK

Ferratový set s elastickými 
smyčkami a vytrhávacím tlumičem 
pádu, s karabinami EASHOOK

SCORPIO
Ferratový set s elastickými 
smyčkami a vytrhávacím tlumičem 
pádu

VIA FERRATA kit
Set pro via ferraty obsahuje přilbu 
ELIOS, úvazek PANDION a ferratový 
set s tlumičem pádu SCORPIO 
VERTIGO

Spojovací prostředek pro speleologii

SPELEGYCA Dvojitá asymetrická smyčka

Všechny produkty naleznete na petzl.com

Spojovací prostředky
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SCORPIO 
VERTIGO

ELIOS

PANDION

VERTIKÁLNÍ PRODUKTY

Spojovací prostředky

Ochranné pouzdro na zip 
pro vytrhávací tlumič pádu 
umožňuje jeho snadnou 
kontrolu.

SCORPIO VERTIGO
Ferratový set s elastickými smyčkami a vytrhávacím tlumičem pádu,  

s karabinami VERTIGO WL
Ferratový set SCORPIO VERTIGO je opatřen dvěma karabinami VERTIGO WIRE-
LOCK. Má dvě elastické natahovací smyčky, které neomezují pohyb a vytrhávací 
tlumič pádu uložený v ochranném pouzdře na zip, umožňujícím snadnou kontrolu. 
Smyčky jsou také doplněny třetím krátkým ramenem, které umožňuje traverzování, 
nebo odsednutí do příčky žebříku (např. pro odpočinek).

Speciální karabina VERTIGO 
WIRE-LOCK pro via ferraty: 
výborný úchop a manipulace 
při míjení postupových kotvících 
bodů díky automatické pojistce 
zámku WIRE-LOCK.

Úplný popis všech setů na

VIA FERRATA kit
Set pro via ferraty obsahuje přilbu ELIOS, úvazek PANDION a 
ferratový set s tlumičem pádu SCORPIO VERTIGO
Set VIA FERRATA poskytuje lezcům kompletní vybavení potřebné pro via 
ferraty, obsahující úvazek PANDION, přilbu ELIOS a set s tlumičem pádu 
SCORPIO VERTIGO.

http://www.petzl.com/en/outdoor/verticality/lanyards
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Kotvící prostředky
Šrouby do ledu

LASER SPEED 
LIGHT Lehký šroub do ledu s integrovanou kličkou

LASER SPEED Šroub do ledu s integrovanou kličkou

LASER Šroub do ledu

Příslušenství pro jištění v ledu

LIM’ICE Ostřič šroubů do ledu

MULTIHOOK Víceúčelový háček

NITRO 3 Tlumič pádu používající se jako expreska

Kotvení ve skále

V CONIQUE
LIVANOS Skoba z chromové oceli

UNIVERSEL
ROCHER MIXTE
U

Kovaná nekalená skoba

COEUR Plaketa

COEUR GOUJON Kompletní sestava nýtu s plaketou

BAT’INOX 14 mm lepená skoba

COLLINOX 10 mm lepená skoba

Kotvící prostředky pro horolezectví a speleologii

VRILLEE
COUDEE Plaketa pro speleologii

Maticové spojky

GO Oválná maticová spojka

DEMI ROND Polokruhová maticová spojka

Příslušenství pro kotvení v lezení a speleologii

BONGO Kladivo na zatloukání skob.

TAM TAM Speleologické kladivo

ROCPEC Ruční vrtačka SDS

BOLTBAG Pouzdro na nýtovací soupravu

PROTEC Chránič lana

SWIVEL S Otočná spojka na kuličkovém ložisku.

PAW S Kotvící deska

Všechny produkty naleznete na petzl.com
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Kotvící prostředky

LIM’ICE
Ostřič šroubů do ledu
Jednoduché ovládání ostřiče šroubů LIM´ICE usnadňuje a zrychluje jejich broušení.  
Dva otvory optimalizují přesnost ostření obou stran hrotů.

LASER SPEED LIGHT
Lehký šroub do ledu s integrovanou kličkou

Ultra lehký šroub s hliníkovým dříkem je vhodný pro alpinismus. Počáteční zavrtání 
umožňují ocelové hroty optimalizovaného tvaru. Integrovaná klička poskytuje optimální 
páku, která usnadňuje a zrychluje zavrtávání.

LASER SPEED
Šroub do ledu s integrovanou kličkou

Šroub do ledu LASER SPEED se snadno zavrtává díky optimálnímu tvaru hrotů. 
Zlepšená pevnost a odolnost díky ocelovému dříku a speciálním závitům. Integrovaná 
klička poskytuje optimální páku, která usnadňuje a zrychluje zavrtávání.

Lepší manipulace a rychlost 
zašroubování díky ergonomické 
hliníkové plaketě a integrované 
kličce. Použití jednou rukou: 
navrtání začíná jednoduchým 
otočením o čtvrtinu.

Lepší manipulace a rychlost 
zašroubování díky ergonomické 
hliníkové plaketě a integrované 
kličce. Použití jednou rukou: 
navrtání začíná jednoduchým 
otočením o čtvrtinu.

Hliníkový dřík snižuje hmotnost 
šroubu.

Tvar hrotů umožňuje vynikající 
začátek a usnadňuje 
šroubování.

Úplný popis všech kotvících prostředků na

http://www.petzl.com/en/outdoor/verticality/anchors
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Pytlíky na magnesium

SAKAPOCHE Pytlík na magnezium ergonomického 
tvaru s kapsičkou

SAKA Pytlík na magnézium ergonomického 
tvaru

BANDI Klasický válcový pytlík na magnesium

Magnézium

POWER 
CRUNCH Kousky magnezia

POWER 
CRUNCH 
BOX

Kousky magnézia v krabici

POWER 
BALL Magnéziová koule

POWER 
LIQUID Tekuté magnézium v tubě

Batoh pro vícedélkové lezení

BUG Batoh pro jednodenní vícedélkové lezení

Vaky pro speleologii

TRANSPORT 45L Odolný vak velkého objemu pro 
speleologii (45 litrů)

PORTAGE 30L Odolný vak středního objemu pro 
speleologii (30 litrů)

CLASSIQUE 22L Odolný vak středního objemu pro 
speleologii (22 litrů)

PERSONNEL 15L Odolný vak středního objemu pro 
speleologii (15 litrů)

Záchranářská nosítka

NEST Nosítka pro záchranu z jeskyní

Všechny produkty naleznete na petzl.com

Vaky
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Vaky

SAKAPOCHE
Pytlík na magnezium ergonomického tvaru s kapsičkou 
SAKAPOCHE je verze pytlíku na magnézium SAKA s kapsičkou na zip. Velikost kapsičky 
je ideální pro uložení klíčů, peněz, energetické tyčinky, malé svítilny e+LITE, topo mapa... 
Navržený tvar usnadňuje přístup k magnéziu. Měkká látka je příjemná na dotyk a netlačí při 
nošení batohu, nebo když jste opřeni o skálu. Sytém uzavírání je účinný díky svorce provázku 
s integrovanou píšťalkou. Snadno se otevírá jednou rukou, když náhodou zapomenete a 
začnete lézt.

BUG
Batoh pro jednodenní vícedélkové lezení
Batoh BUG byl vyvinut speciálně pro lezení vícedélkových dlouhých cest během 
jednodenních výletů. Jeho jednoduchý tvar maximalizuje objem a neomezuje pohyb při 
používání. Objem je ideální pro přepravu materiálu při nástupu a během lezení (pitný režim, 
průvodce/nákres, oblečení, obuv, atd.). Při konstruování batohu BUG jsme mysleli hlavně na 
maximální pohodlí při lezení s batohem BUG na zádech: minimální objem, ramenní popruhy 
umožňující volný pohyb paží, pohodlná a odvětrávaná záda, skládací bederní pás, poloha 
vysoko na zádech umožňuje přístup k zadní části úvazku (magnézium a materiál), boční 
kompresní pásky.

Systém uzavírání provázkem a 
stahovačkou se snadno ovládá 
a dobře funguje i v drsných 
podmínkách.

Bederní pás, ramenní popruhy 
a záda jsou polstrovány pro 
pohodlnější nošení.

TRANSPORT 45L
Odolný vak velkého objemu pro speleologii
TRANSPORT je pohodlný 45 litrový batoh určený pro speleologii. Je vyroben z TPU 
(PVC-free) materiálu a jeho konstrukce svařovaných spojů poskytuje vyšší pevnost. 
TRANSPORT je opatřen polstrovanými ramenními popruhy, zádovým panelem a 
bederním pásem a je vhodný pro dlouhé pochody. Má také dvě tvarované rukojeti.

Úplný popis všech kotvících vaků na

http://www.petzl.com/en/outdoor/verticality/packs-/-chalk-bags
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Rukavice

CORDEX PLUS Rukavice pro jištění a slaňování

CORDEX Lehké rukavice pro jištění a slaňování

Šité popruhové smyčky

FIN’ANNEAU Lehká smyčka z materiálu Dyneema

ST’ANNEAU Smyčky Dyneema

ANNEAU Polyesterová smyčka

Příslušenství pro technické lezení

FIFI Závěsný háček pro technické lezení

GOUTTE D’EAU Postupový háček o velkém průměru

REGLETTE Postupový háček o malém průměru

QUICKSTEP Nastavitelný jednostupňový žebříček pro 
technické lezení.

LOOPING Čtyřstupňový žebříček pro technické 
lezení

GRADISTEP Lehký pětistupňový žebříček pro úseky 
technického lezení při lezení volně

Další příslušenství

SPATHA Nůž s otvorem pro karabinu

CARNET Topografický notes pro speleologii

Všechny produkty naleznete na petzl.com

Příslušenství
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Příslušenství

Otvor pro karabinu 
umožňuje připojení nože 
na úvazek.

Kombinované hladké/
zubaté ostří snadno 
přeřízne lana i popruhy

SPATHA
Nůž s otvorem pro karabinu

Otevírací nůž SPATHA je konstruován tak, aby mohl 
doprovázet lezce na každé jeho cestě do skal. Tvar 
ostří umožňuje snadné řezání lan a popruhů. Má otvor 
pro připojení karabinou k úvazku. Snadno se otevírá 
zdrsněným kolečkem, i v rukavicích, a má pojistku proti 
zavření.

CORDEX
Lehké rukavice pro jištění a slaňování
Slaňovací/jistící rukavice kombinují odolnost pracovních rukavic s citlivostí jemných rukavic pro 
řidiče. Zdvojená vrstva kůže chrání dlaň a ostatní exponovaná místa. Horní strana je vyrobena z 
prodyšného, elastického polyamidu odolného vůči oděru. Neoprenové manžety se zapínáním 
na suchý zip a zesílený otvor pro připojovací karabinu.

FIN’ANNEAU
Lehká smyčka z materiálu Dyneema
Nejlehčí a nejkompaktnější smyčka z naší nabídky, abychom snížili hmotnost a přitom zachovali 
pevnost, používáme 8 mm popruh Dyneema/polyamid.

Úplný popis příslušenství na

http://www.petzl.com/en/outdoor/verticality/accessories
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OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA

Čelové svítilny  
CLASSIC

Čelové svítilny  
ACTIVE

Čelové svítilny  
PERFORMANCE

Čelové svítilny  
SPECIALIZED

Nástupová cesta, Vignettes huts, 3157 m, Haute Route Chamonix - Zermatt, Valais, Švýcarsko.

http://www.petzl.com
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OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA

TIKKINA® Čelová svítilna pro osvětlení 
blízkého okolí

TIKKA® Čelová svítilna pro blízké okolí 
a občasný pohyb

ZIPKA®
Ultra kompaktní čelová svítilna 
pro blízké okolí a občasný 
pohyb

e+LITE® Ultra kompaktní nouzová 
čelová svítilna

Všechny produkty naleznete na petzl.com

Čelové svítilny CLASSIC
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Čelové svítilny CLASSIC

Široký, stejnoměrný kužel pro 
pohodlné osvětlení blízkého 
okolí.

Široký, stejnoměrný kužel pro 
pohodlné osvětlení blízkého 
okolí a pohyb na krátké 
vzdálenosti.

TIKKINA®

Čelová svítilna pro osvětlení blízkého okolí
Čelová svítilna TIKKINA je ideální pro osvětlení blízkého okolí, ať už na táboře,  
na chatě či ve stanu. Malá velikost a široký kužel jsou výborné pro každodenní použití. 
Maximální světelný výstup je 60 lumenů s dosvitem 30 metrů. tato svítilna má dva 
režimy svícení, aby bylo možné světlo nastavit podle situace.

TIKKA®

Čelová svítilna pro blízké okolí a občasný pohyb
Široký kužel a dva režimy svícení u čelové svítilny TIKKA poskytují pohodlné 
osvětlení blízkého okolí a dovolují mírný pohyb. Maximální světelný výstup je 
80 lumenů s dosvitem 40 metrů. tato svítilna má dva režimy svícení, aby bylo 
možné světlo nastavit podle situace.

ZIPKA®

Ultra kompaktní čelová svítilna pro blízké okolí a občasný pohyb
Čelová svítilna ZIPKA bude všude s vámi. Její jedinečný 
samonavinovací mechanismus šňůrky je extrémně kompaktní, 
praktický a má univerzální použití. Nabízí pohodlné osvětlení blízkého 
okolí, které umožňuje pomalý pohyb. Maximální světelný výstup je 
80 lumenů s dosvitem 40 metrů. tato svítilna má dva režimy svícení, 
aby bylo možné světlo nastavit podle situace.

Popis a parametry všech čelových svítilen CLASSIC naleznete na

http://www.petzl.com/en/outdoor/headlamps/super-compact
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OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA

Čelové svítilny ACTIVE

TIKKA® +
Čelová svítilna s technologií 
CONSTANT LIGHTING pro 
outdoorové aktivity

TIKKA® XP

Čelová svítilna s 
kombinovaným světlem 
s technologií CONSTANT 
LIGHTING pro outdoorové 
aktivity

Všechny produkty naleznete na petzl.com
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Čelové svítilny ACTIVE

Hlavový pásek 
kombinovaný z tkaniny 
a elastického materiálu 
zvyšuje pohodlí a drží při 
dynamických pohybech.

Kombinovaný kužel 
světla pro blízké okolí a 
pohyb. Posilovač výkonu 
Boost nabízí dočasné 
zvýšení maximálního 
výkonu.

TIKKA® +
Čelová svítilna s technologií CONSTANT LIGHTING pro outdoorové aktivity

Čelová svítilna TIKKA + splňuje požadavky na univerzálnost při outdoorových aktivitách: osvětlení blízkého okolí, světlo 
pro cestování (110 lumenů, 50 metrů), posilovač výkonu Boost (140 lumenů, 60 metrů) pro dočasné zvýšení maximálního 
výkonu, červené světlo a režim blikání použitelný kdykoliv je nutné signalizovat pozici. Technologie CONSTANT LIGHTING: 
svítivost se s vybitím baterií nesnižuje.

TIKKA® XP
Čelová svítilna s kombinovaným světlem s technologií CONSTANT LIGHTING pro outdoorové aktivity

Čelová svítilna TIKKA XP je určena pro veškeré aktivity v přírodě. S kombinovaným kuželem nabízí pohodlné osvětlení 
blízkého okolí, umožňuje pohyb a poskytuje i daleký dosvit (120 lumenů, 50 metrů). Má také posilovač výkonu Boost 
(160 lumenů, 70 metrů), který umožňuje dočasné zvýšení maximálního výkonu, červené světlo a režim blikání použitelný 
kdykoliv je nutné signalizovat pozici. Technologie CONSTANT LIGHTING: svítivost se s vybitím baterií nesnižuje.

Hlavový pásek 
kombinovaný z tkaniny 
a elastického materiálu 
zvyšuje pohodlí a drží při 
dynamických pohybech.

Čelová svítilna s 
kombinovaným kuželem 
pro osvětlení blízkého 
okolí, pohyb a daleký 
dosvit. Posilovač výkonu 
Boost nabízí dočasné 
zvýšení maximálního 
výkonu.

Popis a parametry všech čelových svítilen ACTIVE naleznete na

http://www.petzl.com/en/outdoor/headlamps/universal
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OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA

Čelové svítilny PERFORMANCE

TIKKA® R+
Kompaktní výkonná dobíjecí 
čelová svítilna s technologií 
REACTIVE LIGHTING pro 
pohyb

TIKKA® RXP

Kompaktní výkonná 
dobíjecí čelová svítilna s 
kombinovaným světlem 
s technologií REACTIVE 
LIGHTING pro pohyb.

NAO®

Dobíjecí čelová svítilna s 
automatickou regulací svícení 
- technologie REACTIVE 
LIGHTING

Příslušenství

EU/US USB  
síťová  
rychlonabíječka

USB nabíječka se síťovými 
adaptéry pro Evropu a severní 
Ameriku

USB 
CHARGER

USB nabíječka s adaptérem 
do sítě a automobilu

Příslušenství pro TIKKA R+, TIKKA RXP

ACCU  
TIKKA® R+, 
TIKKA® RXP

USB dobíjecí akumulátor 
pro svítilny TIKKA R+ a 
TIKKA RXP

Pouzdro na 
baterie  
TIKKA® R+, 
TIKKA® RXP

Pouzdro na 3 baterie LR3/AAA 
pro čelové svítilny TIKKA R+ a 
TIKKA RXP

Příslušenství pro NAO

NAO® belt kit Prodlužovací kabel a klip pro 
svítilnu NAO

ACCU NAO® Akumulátor pro svítilnu NAO

Všechny produkty naleznete na petzl.com
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Čelové svítilny PERFORMANCE

TIKKA® RXP
Kompaktní výkonná dobíjecí čelová svítilna s kombinovaným světlem s technologií REACTIVE LIGHTING 

pro pohyb.
Technologie REACTIVE LIGHTING nyní maximalizuje svítivost svítilen TIKKA, které jsou standardem mezi čelovými svítilnami. 
Světelný výstup a/nebo kužel jsou neustále přizpůsobovány potřebám uživatele pro: Množství vydávaného světla je 
optimalizováno pro dosažení zvolené výdrže. Široký, kombinovaný nebo zaostřený kužel dává světlo, které lze přizpůsobit 
jakékoliv situaci, od osvětlení blízkého okolí po daleký dosvit (od 7 do 215 lumenů, od 2 do 110 metrů). Dobíjecí Lithium-
Ionový akumulátor s USB připojením je vhodný pro časté použití.

Pohodlný hlavový pásek 
se snadným nastavením. 
Dvojdílná konstrukce 
na temeni dobře drží při 
dynamických pohybech.

Režim REACTIVE 
LIGHTING: světelný 
výkon a tvar kužele se 
neustále přizpůsobují 
díky světelnému senzoru. 
Vysoce výkonná dioda 
LED pro univerzální 
kombinovaný kužel.

TIKKA® R+
Kompaktní výkonná dobíjecí čelová svítilna s technologií REACTIVE LIGHTING pro pohyb

Technologie REACTIVE LIGHTING nyní maximalizuje svítivost svítilen TIKKA, které jsou standardem mezi čelovými svítilnami. 
Množství vydávaného světla se neustále přizpůsobuje prostředí a optimalizuje se, aby bylo dosaženo zvolené výdrže. 
Kombinovaný světelný kužel poskytuje výhodu světla, které je vhodné pro osvětlení blízkého okolí i pro pohyb (od 7 do 
170 lumenů, od 2 do 65 metrů). Dobíjecí Lithium-Ionový akumulátor s USB připojením je vhodný pro časté použití.

Pohodlný hlavový pásek 
se snadným nastavením. 
Dvojdílná konstrukce 
na temeni dobře drží při 
dynamických pohybech.

Režim REACTIVE 
LIGHTING: světelný 
výkon a tvar kužele se 
neustále přizpůsobují díky 
světelnému senzoru. Dvě 
vysoce svítivé diody LED 
pro široký, kombinovaný a 
zaostřený kužel.



84 OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA

Vý
ko

n 
sv

íti
le

n 
se

 v
yv

íjí,
 n

ev
áh

ej
te

 a
 n

av
št

iv
te

 p
et

zl
.c

om

Li Ionový akumulátor se 
snadno dobíjí pomocí 
integrované zástrčky 
USB (kompatibilní s USB 
nabíječkami)

Světelný senzor 
neustále automaticky 
přizpůsobuje světelný 
kužel a výkon dvou LED 
diod

NAO®

Dobíjecí čelová svítilna s automatickou regulací svícení - technologie REACTIVE LIGHTING
NAO neustále automaticky přizpůsobuje světlo dvou vysoce výkonných LED diod potřebám uživatele, nevyžaduje manuální 
zasahování a prodlužuje dobu svícení. Pomocí programu OS by Petzl, který je volně ke stažení www.petzl.com/OS lze 
potenciál svítilny NAO maximalizovat s možností nastavení vlastních parametrů.

Čelové svítilny PERFORMANCE

Popis a parametry všech čelových svítilen PERFORMANCE na

NAO® belt kit
Prodlužovací kabel a klip pro svítilnu NAO
Set obsahuje prodlužovací kabel a klip pro připojení akumulátoru na batoh, nebo pásek ...  
S tímto setem je možné nosit akumulátor v kapse, nebo batohu, a snížit hmotnost nesenou  
na hlavě. V zimě je akumulátor chráněn před chladem a zvyšuje se jeho výdrž.

ACCU NAO®

Akumulátor pro svítilnu NAO
Náhradní Lithium-Ionový akumulátor zaručí dlouhou výdrž čelové svítilny Nao dokonce i v 
nízkých teplotách. Dobíjí se přímo přes USB integrovaným konektorem.

http://www.petzl.com/en/outdoor/headlamps/performance
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Čelové svítilny PERFORMANCE
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OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA

Čelové svítilny SPECIALIZED
Závody v orientačním běhu, cyklistika

ULTRA RUSH® 
BELT

Ultra výkonná čelová svítilna 
s technologií CONSTANT 
LIGHTING a akumulátorem 
ACCU 4

ULTRA RUSH®

Ultra výkonná čelová svítilna 
s technologií CONSTANT 
LIGHTING a akumulátorem 
ACCU 2

Speleologie

ULTRA VARIO® 
BELT

Ultra výkonná čelová svítilna 
s technologií CONSTANT 
LIGHTING a akumulátorem 
ACCU 4

ULTRA VARIO®

Ultra výkonná čelová svítilna 
s technologií CONSTANT 
LIGHTING a akumulátorem 
ACCU 2

TRIOS
Přilba pro speleologii s 
integrovanou svítilnou ULTRA 
VARIO

DUO® LED 5
DUOBELT LED 5

Kombinovaná vodotěsná čelová 
svítilna: halogenová žárovka / 
5 LED diod

DUO® LED 14
DUOBELT LED 14

Kombinovaná vodotěsná čelová 
svítilna: halogenová žárovka / 
14 LED diod se třemi úrovněmi 
intenzity osvětlení

SPELIOS
Speleologická přilba s 
integrovanou svítilnou DUO 
LED 14

Svítilny pro lovce a rybáře

TACTIKKA® +
Čelová svítilna s technologií 
CONSTANT LIGHTING pro 
lovce a rybáře

TACTIKKA® +RGB

Čelová svítilna s technologií 
CONSTANT LIGHTING a 
barevným světlem, které 
umožňuje nenápadné osvětlení 
pro lovce a rybáře

Všechny produkty naleznete na petzl.com
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Čelové svítilny SPECIALIZED

Ultra výkonné, rovnoměrné 
a daleko dosahující světlo 
potřebné pro náročné aktivity

ULTRA postroj
Postroj pro uložení odděleného akumulátoru na kabelu u svítilen ULTRA
Lehký a ergonomický postroj/batoh pro pohodlnou přepravu akumulátorů svítilen ULTRA. 
Podobný batohu, či vestě, tento tvarovaný postroj dokonale padne na tělo a zaručuje pohodlnost 
a stabilitu při běhu.

Adaptér ULTRA pro cyklo přilbu
Destičky pro instalaci na cyklistické a mountainbikové přilby s tenkými, nebo širokými 
okraji.

Adaptér ULTRA na cyklistická řidítka
Destičky pro instalaci svítilny ULTRA na řídítka kola a uložení akumulátoru na rám.

Závody v orientačním běhu, cyklistika

ULTRA RUSH® BELT
Ultra výkonná čelová svítilna s technologií CONSTANT LIGHTING a akumulátorem ACCU 4 na kabelu
ULTRA RUSH BELT je odolná a extrémně výkonná, se 760 lumeny je určená pro velmi intenzivní a náročné aktivity.  
Je ideální pro rychlý pohyb, kdy světlo je velmi důležité, např. trail running nebo noční mountain biking. Smíšený paprsek 
se čtyřmi intenzitami svícení napomáhá uživateli zvolit si mezi výkonem a dobou svícení dle potřeby. Akumulátor ACCU 4 
ULTRA má velkou kapacitu a díky kabelu se hmotnost nesená na hlavě sníží a zároveň je možné udržovat akumulátor v 
teple, čímž se prodlouží jeho životnost v chladných podmínkách. Ergonomické prvky a konstrukce činí svítilnu ULTRA RUSH 
zvláště intuitivní a spolehlivou v každé situaci.
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Kombinované svícení pro různé 
situace v terénu

Čelové svítilny SPECIALIZED

TRIOS
Přilba pro speleologii s integrovanou svítilnou ULTRA VARIO
Přilba TRIOS je určena pro speleology, kteří hledají řešení dva-v-jednom, které je kompletní, 
odolné a pohodlné. Světlo je zajištěno dobíjecí svítilnou ULTRA VARIO. Se čtyřmi režimy svícení 
je ideální ve všech možných podmínkách, například osvícení blízkého okolí s maximální výdrží 
akumulátoru, nebo dosvit na velkou vzdálenost.

Speleologie

ULTRA VARIO®

Ultra výkonná čelová svítilna s technologií CONSTANT LIGHTING a 
akumulátorem ACCU 2
Kombinovaný paprsek o síle 520 lumenů činí ze svítilny ULTRA VARIO ideální zdroj 
světla pro ty nejnáročnější aktivity. Je ideální ve chvílích, kdy je třeba výkon a přesnost, 
jako například v horolezectví a speleologii. Svítilna má čtyři režimy svícení, díky kterým 
si uživatel zvolí světlo dle potřeb: osvětlení okolí, osvětlení na místě, v pohybu a na 
velkou vzdálenost. Kompaktní akumulátor ACCU 2 ULTRA nabízí vynikající poměr 
kapacity a velikosti a na hlavě je velmi pohodlný. Ergonomické prvky a konstrukce činí 
svítilnu ULTRA VARIO zvláště intuitivní a spolehlivou v každé situaci.
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Čelové svítilny SPECIALIZED

Několik režimů a barev přizpůsobí světlo každé situaci: 
- osvětlení blízkého okolí, pohyb, posilovač výkonu Boost 
- červené, zelené a modré světlo pro nenápadné svícení 
- režim blikání pro signalizaci polohy

Elastický hlavový pásek se 
snadným nastavením.

Svítilny pro lovce a rybáře

TACTIKKA® +
Čelová svítilna s technologií CONSTANT LIGHTING pro lovce a rybáře

Čelová svítilna TACTIKKA+ je určena pro aktivity vyžadující nenápadnost: lov, rybaření, pozorování přírody, atd.  
Její kombinovaný kužel (široký se zaostřovacím komponentem) je přizpůsoben pro osvětlení blízkého okolí a pohyb.  
Červené světlo zaručuje nenápadnost v případě potřeby. Technologie CONSTANT LIGHTING: svítivost se s vybitím  
baterií nesnižuje. Maximální světelný výstup je 110 lumenů s dosvitem 50 metrů. Posilovač výkonu umožní dočasné  
zvýšení svítivosti až na 140 lumenů (60 metrů).

TACTIKKA® +RGB
Čelová svítilna s technologií CONSTANT LIGHTING a barevným světlem, které umožňuje nenápadné 

osvětlení pro lovce a rybáře
Čelová svítilna TACTIKKA +RGB je určena pro aktivity vyžadující nenápadnost: lov, rybaření, pozorování přírody, atd.  
Její kombinovaný kužel (široký se zaostřovacím komponentem) je přizpůsoben pro osvětlení blízkého okolí a pohyb. 
Tři barevné režimy svícení, červený, zelený a modrý, zajistí nenápadnost v případě potřeby. Technologie CONSTANT 
LIGHTING: svítivost se s vybitím baterií nesnižuje. Maximální světelný výstup je 120 lumenů s dosvitem 50 metrů.  
Posilovač výkonu umožní dočasné zvýšení svítivosti až na 140 lumenů (60 metrů).

Popis a parametry všech čelových svítilen SPECIALIZED na

http://www.petzl.com/en/outdoor/headlamps/specialized
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Průzkum jeskyní Tzongi, provincie Chongquin, Čína.
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Produktové fotografie:
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Upozornění

Činnosti ve výškách jsou z podstaty nebezpečné a 
mohou zapříčinit vážná poranění, či smrt. Věnujte 
čas přečtení a porozumění informací uvedených v 
tomto katalogu a také návodům k používání, které 
jsou přiloženy u jednotlivých produktů. Získání 
odpovídajících znalostí a dovedností je vaší osobní 
zodpovědností. 
Věříme, že informace uvedené v tomto katalogu 
jsou v době tisku správné. Ale nezaručujeme, 
že jsou úplné, správné, srozumitelné, nebo 
nejaktuálnější. Firma PETZL si vyhrazuje právo 
na změnu těchto informací v kteroukoliv dobu. 
Občanská odpovědnost firmy Petzl se nevztahuje 
na produkty, které byly upravovány, nebo 
opravovány mimo naše provozovny. 
V případě jakýchkoliv pochybností, nebo obtíží 
s porozuměním informací uvedených v tomto 
katalogu, kontaktujte firmu PETZL. (www.petzl.
com/contact)

A VÍCE PŘÍŠTĚ...

https://www.facebook.com/Petzl
http://twitter.com/Petzl/
http://www.youtube.com/petzlcrew
http://www.petzl.com


Vašeho nejbližšího zástupce firmy Petzl naleznete na adrese:  
www.petzl.com/dealers

Martina Cufar Potard redpointuje Arrête Cosmique 8a,  
Mont-Blanc Range, FrancIe.

© Francisco Taranto Jr.

Sissi Cussot and Xavier Thévenard of Team ASICS  
Trénink na hřebenech Ain, Francie.

Foto © Marc Daviet
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