
Slepá dôvera
Skúste si zavrieť oči a  prejsť 

sa trošku v  prírode. A  čo tak 

vystúpiť zo zavretými očami 

na najvyššiu horu Európy Mont 

Blanc. Dá sa to vôbec? A  prečo 

by sme to vlastne robili?

Keď mi pred pár mesiacmi zavolal 

horolezec Zoli Pál, či by som ako 

fi lmár šiel do projektu Slepá dôve-

ra, ktorého myšlienkou bol výstup 

nevidiaceho Jura Prágera na Mont 

Blanc, neváhal som ani na sekun-

du, ale úprimne povedané nevedel 

som si to moc predstaviť. Nezašiel 

by som po slepiačky ani do 100 

metrov vzdialenej krčmy na pivo, 

nie to na najvyššiu horu Európy. 

Dnes po niekoľkých mesiacoch 

od toho telefonátu je situácia iná. 

Nie len, že si to viem predstaviť, 

ale táto predstava sa stala realitou. 

23.7.2012 sa nevidiacemu Jurovi 

Prágerovi spoločne so svojím ka-

marátom Konštantínom Kocianom, 

horolezcom Zolim Pálom a kame-

ramanom Rasťom Hatiarom po-

darilo o 09.45 miestneho času vy-

stúpiť na najvyššiu horu Európy Mt. 

Blanc. Použili pri tom  výstupovú 

trasu tzv. Three Monts, ktorá vedie 

cez dva štvortisícové vrcholy Mt. 

Blanc du Tacul, Mt. Maudit až končí 

na najvyššom treťom vrchole 4807 

metrov vysokom Mt. Blancu. Okrem 

tejto trasy vedú z francúzskej strany 

ešte dve klasické cesty. Za najjed-

noduchšiu je považovaný výstup 

cez chatu Gouter. Asi najväčším ri-

zikom tejto cesty sú padajúce skaly 

v kuloári pod chatou Gouter. Často 

vraj treba traverzom popod kuloár 

v rozbitej suti doslova prebehn-

úť. Nevedeli sme si predstaviť, ako 

by to zvládol nevidiaci Juraj, a tak 

sme túto možnosť zamietli. Druhá 

cesta, tzv. cesta prvovýstupcov ľa-

dovcom Bossons  cez Grand Mulats 

nás lákala najviac. No po príchode 

do Chamonix sme zistili, že chata 

na tejto trase je zavretá. Ostala nám 

teda z týchto troch, technicky naj-

ťažšia trasa Three Monts. 

Dňa 23.7.2012 o 02.00 hod. sme 

vyrazili z chaty Cosmique, výška 

3600m. Po tme sme prekonali prvý 

z nich Mt. Blanc du Tacul. Cestou 

sa nám podarilo väčšinu adeptov  

predbehnúť. V prvom momente 

sme mali dobrý pocit z toho pred-

biehania, ale napokon sme zistili, 

že nikto v tej tme a v jemnej hmle 

netuší kade vedie cesta k výlezu 

na Maudit. Minuli sme pozostatky 

lavíny, ktorá pochovala viacerých 

odvážlivcov pri pokuse z pred 

dvoch týždňov. Pri výstupe strmý-

mi ľadovými svahmi pod gigan-

tickými serakmi druhého Mauditu 

sa Jurovi šmykla noha. Cepín ostal 

zabodnutý v ľade, Juro sa trochu 

zošmykol, ale pripravený Zoli ho 

zachytil. Myslím, že nie len mne 

prebehla hlavou nie práve najve-

selšia  myšlienka. Pokračovali sme 

ďalej. Juraj trochu stratil istotu. 

Na Maudite nás čakal ešte jeden 

Účinný proti

Specifikace

EXPEDITION ™ FAST & L IGHT®  B ASEC AM P™ 

M INI WORK S®  EX  
M ICRO FILTER  

SKU# 56425  
lehký, kompaktní, dlouho

vydrží, opravitelný

HY PER FLOW™  
M ICRO FILTER  

SKU# 56500  
nejlehčí, nejmenší s 

nejrychlejším pumpováním

MS R®  
AQUA TABS®  

SKU# 06871

AUTO FLOW™  
GRA VITY  FILTER  

SKU# 56501  
super-lehký, bez pum-

pování, rychlý průtok

SW EET WATER ®   
M ICRO FILTER  

SKU# 02237  
lehký, kompaktní,  

snadné použití

SW EET WATER ®   
PU RI FIER  SYSTE M  

SKU# 02241  
ničí viry, lehký, kompaktní, 

snadné použití

 

Protozoa ANO ANO**

Bakterie

Viry NE NE NE NE

Pevné částice (prach) NE

Pachuť/Zápach * NE NE NE

Hmotnost 456 g | 16 oz. 221 g | 7.8 oz. Není k dispozici 299 g | 10.5 oz. 320 g | 11 oz. 397 g | 14 oz.

Rozměry
19 x 7 cm  

7.5 x 2.75 in

17.8 x 8.3 cm  

7 x 3.5 in

10 x 15 cm   

4 x 6 in

19 x 5 cm  

7.5 x 2 in.

19 x 5 cm  

7.5 x 2 in.

Matrice filtru Keramika Duté vlákno Duté vlákno            Křemičitý hloubkový filtr  Křemičitý hloubkový filtr

Velikost pórů filtru 0.2 Micron 0.2 Micron 0.2 Micron 0.2 Micron 0.2 Micron

Průtok (litry za minutu) 1 3 1.75 1

Rychlost (stlačení za minutu) 80-90 20 Nemá pumpu 70-80 70-80

Životnost filtru 2000 litrů 1000 litrů 1500 litrů 750 litrů 750 litrů

Čištění v terénu

Oprava v terénu

Mechanická výhoda (pumpování)

Nádoba na vodu / Redukce

*Tyto produkty snižují kontaminaci chemikáliemi jako např. herbicidy, pesticidy a těkavými organickými sloučeninami (VOC); avšak nespoléhejte zcela na produkt, že vás ochrání před vysokými  

chemickými koncentracemi, nebo kontaminací těžkými kovy. Vyhněte se zdrojům vody jako jsou důlní odkalovací rybníky nebo voda poblíž velkých zemědělských provozů.  

**Kromě cryptosporidia

Porovnání filtrů MSR

Výkon

Něco navíc

Indikátor stavu filtrační náplně
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Nemá pumpu

1

1+

Přenosné vodní fi ltry

Filtrace

Vodní fi ltry jsou používány turisty, 

humanitárními organizacemi během 

humanitárních krizí, a armádou. Tyto 

fi ltry jsou obvykle malé, přenosné 

a lehké (0.5-1.0 kg nebo méně), vodu 

fi ltrují většinou manuálním pumpo-

váním, některé využívají samovolné-

ho průtoku díky gravitaci a jiné jsou 

zabudovány přímo v pitné láhvi. Zne-

čištěná voda je čerpána ohebnou sili-

konovou trubicí přes fi ltrační vložku, 

která používá různé materiály, a po-

kračuje dále do vaku, nebo láhve. 

Tyto fi ltry čistí vodu od pevných ne-

čistot, jako je prach, hlína, atd. a dále 

zachycují bakterie, prvoky a mikro-

biální cysty, které mohou způsobit 

onemocnění. Filtrační vložky použí-

vají různé materiály, např. dutá uh-

líková vlákna nebo keramiku. Mají 

jemné mikropóry a po určité době se 

musí vyměnit, nebo očistit.

Pozor nezaměňujte vodní fi ltry s čis-

tičemi vody. Filtrační proces nehu-

bí škodlivé viry, jako je hepatitida 

A a rotaviry.  Pokud máte podezření 

na přítomnost virů ve vodě, je nutné 

na přefi ltrovanou vodu použít ještě 

nějaký typ purifi kačního prostředku, 

např. tablety, kapičky, nebo UV lampu.

Purifi kační tablety

Chemická dezinfekce

Pro tento proces čištění vody se nej-

častěji používají dvě látky. Jodové 

tablety, které hubí většinu (ale ne 

všechny) nejčastějších patogenů pří-

tomných ve sladkých vodách. K ta-

bletám se dodávají ještě další pilulky 

s vitamínem C a kyselinou askorbo-

vou, které po skončení dezinfekce 

pohltí pachuť jódu.

Druhou používanou látkou je chlór. 

Nejčastěji se používají chlorové roz-

pustné tablety, nebo roztok v kapič-

kách. Chlór je třikrát účinnější než 

jód. Ani chlór (např. bělidlo) ani jód 

nejsou považovány za zcela účinné 

proti Cryptosporidiu, i když jsou čás-

tečně účinné proti Giardii. V případě 

jódu by se měl ponechat alespoň 30 

minut působit, aby zabil Giardii. Chlór 

má o něco lepší účinek na Giardii. 

Nejúčinnější způsob úplného vyčiš-

tění vody je nejprve fi ltrovat vodu 

za použití keramické fi ltrační vložky 

o velikosti pórů 0,2 mikronu a po-

tom provést dezinfekci jódem nebo 

chlórem. Přefi ltrujete tak  Crypto-

sporidium, Giardii a většinu bakterií, 

spolu s většími viry, zároveň pomocí 

chemické dezinfekce vyřešíte menší 

viry a bakterie, které fi ltr nezachytí. 

Tato kombinace je také potenciálně 

účinnější než použití přenosné elek-

tronické dezinfekce založené na UV 

terapii.

 

Ultra fi alové lampy

UV dezinfekce

Ultrafi alové (UV) záření indukuje 

tvorbu kovalentních vazeb na DNA, 

a tím zabraňuje mikrobům v repro-

dukci. Bez reprodukce jsou mikroby 

mnohem méně nebezpečné. Bakte-

ricidní UV-C světlo v krátkém rozmezí 

vlnových délek 100-280 nm působí 

na thymin, jeden ze čtyř základních 

nukleotidů v DNA. Když je UV dezin-

fekční foton absorbován molekulami 

thyminu, které jsou přilehlé k dalším 

molekulám thyminu v řetězci DNA, 

je vytvořena kovalentní vazba mezi 

molekulami. Tato vazba zabraňuje 

enzymům ve „čtení“ DNA a kopíro-

vání – dochází tak ke kastraci mikro-

bů. Přesto má tato technologie své 

omezení. Pro UV čištění je důležité 

nejprve odstranit vodní zákal (přefi lt-

rovat vodu a zbavit ji pevných částic). 

Jejich obsah ve vodě musí být velmi 

nízký, aby UV čištění dobře fungova-

lo. Dále voda ošetřená UV zářením 

stále obsahuje živé mikroby, jsou 

pouze zbaveny schopnosti repro-

dukce. V případě, že je takto ošetřená 

voda obsahující „vykleštěné“ mikroby 

vystavena viditelnému světlu (kon-

krétně vlnové délky nad 330-500 nm) 

po nějaké významné časové období, 

může se díky procesu foto reaktiva-

ce opravit chyba DNA v reprodukci 

baktérií a případně jsou opět schop-

ny reprodukce a mohou způsobit 

onemocnění. Voda ošetřená UV zá-

řením proto nesmí být po dezinfekci 

po delší dobu vystavena viditelnému 

světlu, aby se zabránilo aktivaci ne-

bezpečných mikrobů. Dalším problé-

mem s přenosným čištěním vody UV 

lampami je to, že některé patogeny 

jsou stokrát méně citlivé na UV světlo 

než ostatní. Viry se postupem času 

adaptují na okolní podmínky a ně-

které z nich se adaptovaly také na UV 

záření. Což znamená, že UV lampa 

nemusí být vždy účinná. Nevýhodou 

přenosných UV lamp je jednak jejich 

křehkost, kdy v terénu lehce dojde 

k jejich poškození a jsou prakticky 

neopravitelné a za druhé, jsou závislé 

na zdroji baterií. Pokud vám přestane 

fungovat indikátor stavu baterií, ne-

máte kontrolu, zda li lampa funguje 

či ne. Potom se taková dezinfekce 

podobá hře v kasinu, kdy mačkáním 

tlačítka hrajete o své zdraví.

Opět ještě nutno upozornit, že dezin-

fekcí UV lampou nepřefi ltrujete pev-

né nečistoty z vody a je nutné použít 

proces fi ltrace.

...pokračování na str. 4

...pokračování ze str. 1

Neobvyklé treky




