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Pomáhat lidem v jejich pohybu ve vertikálním světě a temnotách bylo 
vždy posláním firmy Petzl. Tak to více méně zůstane i v roce 2013. 
Proto pokračujeme stejným směrem: kromě produktů samotných 
poskytujeme zkušenosti a rady, které vychází z vašich potřeb, podílíme 
se na vašich plánech - pro různé aktivity všech úrovní.

Abychom vám pomohli zvýšit vaši výkonnost v terénu, ať už se jedná o 
horolezectví, alpinismus, trail running, atd., pokládá firma Petzl inovaci 
produktů a vývoj za svoje nejdůležitější priority.  
Pár letošních novinek: 
- REACTIVE LIGHTING, naše nová technologie u čelových svítilen, světlo, 
které se automaticky přizpůsobuje potřebám uživatele. Nejen hrubá 
síla… Inteligence! Objevte naši novou svítilnu NAO. 
- Naše nová řada horolezeckých úvazků, kompletně přepracovaný 
koncept a design nabízí maximální pohodlí. 
- Nová přilba SIROCCO vážící pouhých 165 gramů... 
A samozřejmě nová verze avizované karabiny SPIRIT, nový design 
blokantů BASIC, CROLL a PANTIN, zdokonalené verze ultra výkonných 
čelových svítilen řady ULTRA. 
Více podrobných informací o našich produktech, technikách a 
informacích značky Petzl najdete na našich internetových stránkách 
Petzl.com a sociálních sítích. 

Naše odměna přichází v podobě přispívání k vašim úspěchům, vaší 
bezpečnosti a vaší radosti ze všech dobrodružství, kterým se oddáváte. 
Přejeme vám skvělý rok. 

Paul Petzl 
Prezident

ZÁVAZEK

VÝSTUPY

VYBAVENÍ  
PRO VERTIKÁLY

OSVĚTLOVACÍ  
TECHNIKA
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ZÁVAZEK

PETZL ROCTRIP

SLOUŽÍME NAŠIM 
KOMUNITÁM

ZÁVAZEK

Na ledovci Geant, masiv Mont-Blanc. Francie.

http://www.petzl.com


3 ZÁVAZEK

ZÁVAZEK
Kořeny firmy Petzl spočívají v touze jejich zakladatelů sloužit jediné vášni: objevování. Od samotných počátků ve speleologii zůstává 
poslání firmy stále stejné: nabízet praktická řešení, která umožní lidem postup.

Touha dostat se dále, objevit novou stěnu. Petzl nabízí produkty a rady, jak dosáhnout těchto cílů co nejsprávněji, skrze technické 
informace a školení.

http://www.petzl.com
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Petzl: Bezpečnost na prvním 
místě
Pro sportovní nadšence, profesionální výškové 
pracovníky a záchranáře, je spolehlivost a kvalita 
největší starost. Ve firmě Petzl, která vyrábí OOP 
(osobní ochranné prostředky), je to starost všech 
zaměstnanců. To je podporováno po celou dobu 
životnosti produktu, od jeho počátečního vývoje až  
po záruční servis.

Během vývoje výzkumné oddělení úzce spolupracuje 
s testovací laboratoří. Nad rámec existujících 
bezpečnostních norem si firma Petzl stanovila své 
vlastní interní požadavky. Ať už z hlediska pevnosti, 
spolehlivosti nebo trvanlivosti, výrobky značky Petzl 
tyto požadavky převyšují.

Během výroby jsou všechny produkty OOP a čelové 
svítilny jednotlivě kontrolovány. Dále pak individuální 
značení všech OOP zaručuje sledovatelnost každého 
vyrobeného kusu.

Díky počítačovému programu Easy Inspect, který je 
zdarma ke stažení na našich internetových stránkách, 
si může každý uživatel kontrolovat své vybavení a 
plánovat a vytvářet kalendář revizí. Takto jsou všechny 
revize OOP uloženy v elektronické podobě a systém 
napomáhá uživateli pravidelně kontrolovat stav jeho 
vybavení.

Vždy zdokonalující!
Kdykoli je ohrožena bezpečnost uživatele, firma Petzl 
uvede pro nápravu problému vše do správného 
stavu. Tato filozofie nás vedla k vyhlášení kampaně 
za stažení výrobku z trhu v roce 2011. Akce byla 
provázena nápravnými opatřeními a rozhodnutím učinit 
výrobní proces ještě spolehlivějším. Od té doby jsme 
provedli kompletní reorganizaci výrobních a kontrolních 
procesů, například přidáním automatické kontroly k 
manuální, aby se kritické fáze výroby ještě přísněji 
kontrolovaly, atd. Aby se odhalila a eliminovala kritická 
místa výrobního procesu, kdy může dojít k chybě, 
jsou procesy kontroly výroby začleněny již ve fázi 
navrhování nových produktů.

ZÁVAZEK

http://www.petzl.com
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ZÁVAZEK

PETZL ROCTRIP 
2002 - 2012: Deset let sdílení společné vášně

MILLAU, Francie 
BISHOP, USA

MILLAU, Francie 
GUNKS, USA

MILLAU CANTOBRE, Francie

SQUAMISH, Kanada

MILLAU, Francie 
KALYMNOS, Řecko

RED RIVER GORGE, USA

MILLAU, Francie 
ZILLERTAL, Rakousko

MILLAU (JONTE), Francie

JILOTEPEC, Mexiko

GÉTU, Čína

PIETRA PARADA, Argentina

http://www.petzl.com
http://www.petzl.com/en/outdoor/roctrip-en
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ZÁVAZEK

PETZL ROCTRIP 
2002 - 2012: Deset let sdílení společné vášně
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SLOUŽÍME NAŠIM KOMUNITÁM

"V hudbě se nesouladem vyjadřuje rozruch - napětí - 
a souladem se navodí uvolnění a relaxace. Všechny 
klasické harmonie jsou založeny na této podstatě 
"napětí - uvolnění", což je základ neustálého pohybu.

Mám rád tuto myšlenku. Spatřuji v ní naši nadaci: 
aktivita, která může být zpočátku velmi disharmonická 
a popuzuje zaběhnuté předsudky, nakonec přinese 
skutečnou soudržnost naší společnosti. To se často 
potvrdilo, zvláště u projektů, které zpočátku vypadaly 
jen vzdáleně logické, jako například záchrana velmi 
symbolického odkazu hor, Refuge de l´Aigle, nebo 
ochrana horolezců v Gouterově kuloáru na klasické 
cestě na mont Blanc.

Myšlenky se někdy střetávají a někdy dozrávají, ale 
vždy otevírají a rozvíjí diskuze. To je také jedna z našich 
rolí: být katalyzátorem, podněcovat diskuze a svádět 
lidi dohromady. Prvek disharmonie se stává tvůrcem 
inteligence a soulad přináší nová pravidla a otevírá 
nové obzory.

Od svého založení koncem roku 2005 rozdala Nadace 
Petzl 2 miliony euro, z toho 1 335 000 šlo přímo na 
podporované projekty. Tyto granty představují více než 
10% našich zisků. Naše nadace je hluboce oddána 
rozšiřování svých projektů a její odhodlání nespočívá 
jen ve šlechetném podepisování šeků. Cesta je často 
dlouhá a obtížná, někdy riskantní, ale nabízí obrovské 
uspokojení.

Dát smysl našim činům, najít pro člověka místo v jeho 
prostředí a pomáhat naší společnosti ve společném 
rozvoji, to jsou základní hodnoty, kterých se s pýchou 
a hrdostí držím."

Paul Petzl 
Prezident

Projekty 2011 - 2012

ALŽÍRSKO

• Pěstování datlí a bezpečnost Partner: Association Biodiversité, Échanges  
et Diffusion d’Expériences

JIŽNÍ AMERIKA

• Zachování přístupu do lezeckých oblastí Partner: Accesso PanAm

ČILE

• Záchrana údolí Cochamo Partner: Conservacion Cochamo

FRANCIE

• Monitoring kuloáru Goûter, masiv Mont-Blanc.

• Oprava chaty Refuge de l'Aigle, masiv l'Oisans.

• Sjezd alpinistů, 2011

• Ice crystal, Výzkum ledopádu. Partner: Laboratoire de Glaciologie et 
Géophysique de l’Environnement de Grenoble

JIŽNÍ AMERIKA

PERU

ČILE

http://www.petzl.com
http://www.fondation-petzl.org/
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• Záchrana Supa bradatého Partner: Association Aster

• GPS sledování Orlosupa Bonelliho Partner: Conservatoire des 
Espaces Naturels du Languedoc Roussillon

• Kampaň na ochranu netopýrů. Partner: CORA

OSTROV REUNION

• Úprava lezeckých lokalit pro soužití tropických ptáků a lezců 
Partner: Société d’Études Ornithologiques de la Réunion

KEŇA

• Pomoc při výcviku výškových pracovníků telekomunikační společnosti 
Partner: Inveneo

MADAGASKAR

• Řízení Tsingy Partner: Association Antsika

MAURETÁNIE

• Technická asistence při záchraně samotářských lachtanů 
Partner: CDB Foundation

MOZAMBIK

• Poukázání na biodiverzitu na Mount Manuli Partner: Filmmakers 
Alliance

NEPÁL

• Výcvik budoucích trekkingových průvodců Partner: Nepál 
Mountaineering Association, UIAA

• Podpora ženských horských vůdců Partner: Ama Dablam Women 
Expedition

PERU

• Výcvik archeologů a vědců v lanových technikách Partner: Association 
Ukhupacha

VELKÁ BRITÁNIE

• Spolupráce s European Outdoor Conservation Association

VELKÁ BRITÁNIE

FRANCIE

KEŇA

MOZAMBIK MADAGASKAR

ALŽÍRSKO

OSTROV REUNION

MAURETÁNIE

NEPÁL

SLOUŽÍME NAŠIM KOMUNITÁM

http://www.petzl.com
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VÝSTUPY

HOROLEZECTVÍ
Jak instalovat lano pro top-rope

Vícedélkové lezení se střídáním prvolezců

Jištění a slaňování na jednoduchém  
laně při vícedélkovém lezení

ALPINISMUS
Studie ledu v ledopádu

Lanové techniky u  
tradičního alpinismu

Překonání příhorní trhliny  
na zasněženém svahu

Volba vytahovacího systému  
pro záchranu z ledovcové trhliny

SPELEOLOGIE
Překonávání postupových kotvících  

bodů při výstupu po laně

CANYONING
Zajištění první osoby při slanění

VIA FERRATA
Pohyb na via ferratách - základy

NOČNÍ BĚH
Odhalte technologii  

REACTIVE LIGHTING

Liv Sansoz na jihovýchodní hraně Tour Ronde,  
masiv Mont-Blanc. Francie.

http://www.petzl.com
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HOROLEZECTVÍ

http://www.petzl.com
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© Lafouche, Guillaume Vallot

VÝSTUPY

Argentina  
Bolting Trip
La Piedra Parada,  
kaňon La Buitrera 
Provincie Chubut, 
Patagonie, Argentina

V březnu 2012 se v rámci 
příprav Petzl Roc Tripu v 
La Piedra Parada sešlo 
okolo 30 argentinských a 
mezinárodních lezců, aby 
hledali nové potenciální 
cesty. Byl to pro ně 
okamžik hledání nových 
linií: pro některé to byla 
láska na první pohled, pro 
jiné obtížný výběr založený 
na důkladném a dlouhém 
zkoumání stěn a skrytých 
koutů kaňonu. Museli si 
nejprve nainstalovat lano, 
aby si vyzkoušeli chyty 
a vymysleli sekvence. 
Potom cestu osadili 
nýty a vyčistili ji. A na 
závěr moment, kdy 
byla cesta poprvé volně 
přelezena, pojmenována 
a ohodnocena stupněm 
obtížnosti.

HOROLEZECTVÍ

http://www.petzl.com
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HOROLEZECTVÍ

I nstalace lana pro lezení s jištěním shora "top-rope" je 
jednou ze základních technik, kterou se začíná výuka 
horolezectví. I když se z toho časem stane rutina, je 

důležité si uvědomit, že 30 až 40 m nad zemí má jakákoliv 
chyba vážné následky. Proto se vždy při lezení a jištění 
soustřeďte!

Technika č. 1: Spouštění na karabině

Jak instalovat lano pro top-rope

 Lezec zůstává stále navázán.
 Lezec je spouštěn na karabině s pojistkou zámku.
 Pozor, aby byla karabina zatížena v její hlavní podélné ose.
 Nacvičování sekvencí během spouštění se nedoporučuje.

http://www.petzl.com
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VÝSTUPY

Technika č. 2: Spouštění s navázaným lanem

 Pramen lana se provleče maticovou spojkou (vhodná je úzká mailonka).
 Lezec může nacvičovat sekvence během spouštění.
 Lezec se odvazuje.
 Lezec se opět navazuje. 

U obou technik je důležité, aby jistič nepřestával lezce jistit, a v žádném případě nepouštěl volný konec lana.

SAMA
SAMA je ideální úvazek pro sportovní lezení. Jeho 
konstrukce výborně rozkládá hmotnost do pásu a 
nohaviček a poskytuje dokonalé 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.

Připojovací oko z materiálu 
Dyneema zvyšuje odolnost.

HOROLEZECTVÍ
Jak instalovat lano pro top-rope

Více informací na videu  
www.petzl.com/SAMA

http://www.petzl.com
http://www.petzl.com/SAMA
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HOROLEZECTVÍ

Z emě je daleko, jistící stanoviště jsou často malá 
a nepohodlná, komunikace je obtížná... Proto je 
důležité, aby byl výstup organizovaný a efektivní, aby 

se předešlo únavě a zbytečnému stresu. Ve vícedélkových 
cestách efektivnost neznamená pouze bezpečnost, ale také 
potěšení.

Na nástupu cesty
• Dohodněte si způsob komunikace na jistících stanovištích: ústní 
nebo posunkové signály. Komunikace musí být jasná a přesná. 
Pokud ve stěně leze více skupin, použijte první oslovení jménem, aby 
nedocházelo k záměně. 
• Připravte si lano a správně se navažte, aby po několika délkách 
nedocházelo k jeho zamotání 
• Proveďte partnerskou kontrolu

Vícedélkové lezení se střídáním prvolezců

Prvolezec dolézá 
do jistícího 
stanoviště
• Zkontrolujte kotvící body.  
Na každý bod se navažte 
lodním uzlem. Použijte 
expresku jako postupové 
jištění pro další délku.

• Prvolezec rychle dobírá 
lano. Pozor na organizování 
dobíraného lana, skládejte 
si ho například přes nohy 
postupně od velkých smyček 
k menším. Nedělejte příliš 
velké smyčky, nebo lano 
nenechávejte viset ze 
stanoviště, může se zachytit 
ve spáře, nebo o vegetaci, atd. 
• Správná triangulace bodů 
(viz. katalog 2012). Kotvící 
body spojte dle správně 
stanovené triangulace 
vzhledem k jejich kvalitě a 
charakteru cesty. Instalujte 
REVERSO. Jištění druholezce

http://www.petzl.com
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VÝSTUPY

Druholezec dolézá do jistícího 
stanoviště
• Druholezec se naváže a pokud je to nutné 
přebere si expresky. REVERSO 4 si přemístěte z 
jistícího stanoviště na úvazek a nerozvazujte uzel 
pod ním.

• Lano zapojte do postupového jištění (mělo by být 
velmi kvalitní). Rozvažte uzel pod REVERSEM 4. 
Druholezec se mění v prvolezce.

REVERSO® 4
Jistící a slaňovací prostředek REVERSO 4 je ultra lehký. 
Jednoduchá 58 gramová pomůcka pro různá použití: jištění 
prvolezce, jednoho či dvou druholezců (režim Reverso) a slaňování. 
Pro dynamická poloviční a dvojitá lana (průměr ≥ 7.5 mm) a pro 
jednoduchá lana (průměr ≥ 8.9 mm). Třecí kanálky tvaru písmene 
V s asymetrickými drážkami přizpůsobí tření všem průměrům lan. 
Velmi intuitivní použití při změně z dobírání druholezce na jištění 
prvolezce.

Třecí kanálky pomůcky 
REVERSO 4 přizpůsobí tření 
jakémukoliv průměru lana.

HOROLEZECTVÍ
Vícedélkové lezení se střídáním prvolezců

http://www.petzl.com
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HOROLEZECTVÍ

P ři lezení obtížné délky je pohodlnější a málo zdržující 
použití jednoduchého lana. 
Pro jističe je také pohodlnější jistit přes GRIGRI,  

pokud prvolezec potřebuje některé úseky nacvičit. 
Slanit několik délek je pak možné na zablokovaném 
jednoduchém laně s volným pramenem pro uvolnění. U 
delších slanění jsou vhodnější poloviční, nebo dvojitá lana.

Během lezení
1. Dynamické jištění 
prvolezce
Aby jistič jistil dynamicky 
s GRIGRI, musí se 
pohybovat.
Ve vícedélkové cestě 
je tento pohyb omezen 
nebezpečím nárazu 
do jistícího stanoviště. 
Kotvící bod umístěný 
dále od jištění dává jističi 
více prostoru pro pohyb.

2. Jištění druholezce
Prvolezec může lézt 
nalehko s pomůckou 
REVERSO, kterou 
pohodlně odjistí 
druholezce.

Jištění a slaňování na jednoduchém laně při vícedélkovém lezení

http://www.petzl.com
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VÝSTUPY

GRIGRI®  2
GRIGRI 2 je díky funkci pomocného brzdění ideální jistící prostředek pro skalní lezení: top 
rope, nácvik pohybů v těžkých cestách... 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). Protože je lehké a kompaktní, lze ho samozřejmě používat ve 
vícedélkových cestách s jednoduchým lanem. Návod k používání a další informace o 
GRIGRI 2 najdete na www.petzl.com

Slanění na zablokovaném laně
Jednoduché lano se zablokuje blokovací technikou s volným pramenem pro stažení. Slanit je možné na brzdách GRIGRI,  
nebo REVERSO (zálohovanými další pomůckou, nebo uzlem).
Volný pramen lana nesmí být použit pro slanění, slouží pouze pro jeho stažení.

Příklady zablokování lana

Nebezpečí průchodu uzlu 
maticovou spojkou, i když se to 
nezdá pravděpodobné, může 
se to stát.

Upozornění
 Řešení zablokováním lana mohou být nešikovná. Pozor na zaseknutí lana: pokud se jeden pramen lana zasekne mimo dosah, 

stahovací konec lana nemůžete použít k zajištění.
 Rozdíl v průměrech dvou lan může určit použití dvojitého rybářského uzlu ke spojení namísto klasického spojovacího uzlu.
 Blokovací karabina může při stahování lana spadnout. Před dalším použitím musí být taková karabina zkontrolována.

 Zablokování na malé 
maticové spojce se zálohou. 
Pokud lano prochází maticovou 
spojkou, pád bude zastaven, ale 
vytažení bude obtížné.

 Instalace druhého stanoviště 
pouze po úplném stažení lana.

 Zablokování velkým uzlem.
 Instalace druhého stanoviště 

pouze po úplném stažení lana.

 Blokuje uzel, který není 
spojovací, s karabinou s 
automatickou pojistkou zámku.

 Zřízení dalšího slanění bez 
nutnosti stažení celého lana z 
maticové spojky.

 Při použití velké maticové 
spojky nebezpečí nesprávné 
polohy spojky a/nebo 
zablokování lana.

minimálně  
30 cm

HOROLEZECTVÍ
Jištění a slaňování na jednoduchém laně při vícedélkovém lezení

Více informací na videu  
www.petzl.com/GRIGRI2

http://www.petzl.com
http://www.petzl.com/GRIGRI2
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VÝSTUPY

Bull River Canyon 
ice climbing trip
Cranbrook, Britská 
Kolumbie, Kanada

Uprostřed zimy roku 
2012 dostal kanadský 
horolezec Gordon 
MacArthur skvělý nápad 
pozvat skotského 
kamaráda Andy Turnera, 
aby mu ukázal svůj tajný 
píseček: Bull River kaňon 
pouhých pár minut od 
jeho domu v Cranbrooku. 
Gordon tam již několik  
let dělal nové cesty.  
Dva horolezci využili vlny 
chladného počasí, díky 
které zamrzla řeka a oni 
se tak mohli dostat do 
kotlin v oblasti Matador. 
Na této výpravě Gordon 
redpointoval dlouhodobý 
projekt "Gordon Bull". 
Co se týče Andyho, 
zaměřil se na lezení na 
flash většiny cest v této 
ojedinělé oblasti.

ALPINISMUS

http://www.petzl.com
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ALPINISMUS

J ak se chová led v různých povětrnostních 
podmínkách? Logicky bychom řekli, že velmi nízké 
teploty jsou ideální pro vznik kvalitních ledopádů. 

Je to tak jednoduché? Jak můžeme spojit pozorování 
horolezců s vědeckým výzkumem? Výzkum prováděný 
institutem Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de 
l’Environnement v Grenoblu ve spolupráci s Nadací Petzl, 
nám dává částečnou odpověď. 
 
 
Ledopády, které se formují postupně, se mohou nečekaně 
zřítit, zvláště jsou li kolmé. 
Změny teplot vytváří v ledu velké mechanické pnutí, 
které může v určitých případech způsobit jeho nenadálé 
prasknutí. 
Přesněji se led roztahuje při oteplování a smršťuje 
při ochlazení. Pokud je ochlazování pozvolné, led se 
přizpůsobuje pnutí a deformuje se "plasticky", říkáme, že 
je tvárný. Opačně, pokud ochlazování probíhá rychle, pnutí 
může způsobit praskliny, nebo rozšířit ty, které zanechaly 
cepíny. Proto je led křehký. 
Měření prováděná pomocí tlakových senzorů umístěných 
v ledopádu, měla pomoci nalézt spojení mezi drastickými 
změnami teplot a velkým zvýšením mechanického pnutí. 
Pokud budeme brát v úvahu tuto skutečnost, potom má 
horolezec klíč k vyhodnocení kvality ledu v závislosti na 
sledování teploty v nadcházejících dnech, aby si naplánoval 
výstup.

Tyto poznatky jsou však pouze částí vědomostí a nikdy nenahradí 
zkušenosti získané praxí. Obsah vznikl za spolupráce s François 
Damilanem, členem výzkumného projektu "Ice Crystal".

Více informací získáte na www.petzl-foundation.org v článku  
"Ice crystals, a scientific journey into the heart of icefalls".

Studie ledu v ledopádu

http://www.petzl.com
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VÝSTUPY

NOMIC
Od lezení v tenkém ledu přes tvrdý přemrzlý led až po dry tooling je 
cepín NOMIC synonymem pro výkon, univerzálnost a ergonomii. 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.

Ergonomická rukojeť cepínu 
NOMIC umožňuje různé 
způsoby uchopení.

Dramatické ochlazení následované obdobím 
nízkých teplot.
Podmínky způsobují silné kontrakce v ledu, led se stává křehkým. 
Záseky po cepínech přispívají k rozšiřování prasklin s možností odrhnutí 
způsobeném váhou samotného lezce. Během kontrakcí se například 
volně stojící pilíř zkrátí a v důsledku toho se uvnitř struktury vytvoří velké 
vertikální pnutí. Proto zde hrozí velké nebezpečí, že pilíř se nečekaně 
zřítí.

Postupné ochlazování následované obdobím 
nízkých teplot
Podmínky nejsou tak kritické, ale i tak zůstává led křehký a praská při 
záseku cepínu.

Období stabilní teploty kolem 0°C  
(malé oteplení během dne, ne příliš velké 
ochlazení přes noc)
Led je tvárný. Tento stav je nejvhodnější. Říkáme tomu ledový "sorbet".

Delší období mírných teplot kolem 0°C 
včetně nocí.
Voda proudící pod ledem po skále narušuje spojení a odděluje led od 
skály. Tento stav není vhodný.

ALPINISMUS
Studie ledu v ledopádu

Více informací na videu  
www.petzl.com/ice

http://www.petzl.com
http://www.petzl.com/ice
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ALPINISMUS

V lehčím terénu většinou skupiny volí jištění za pohybu. 
Klíčová je volba způsobu jištění, přizpůsobená 
charakteru terénu a reakcí v případě pádu.

Mezery mezi členy skupiny
Charakter terénu, podmínky pro výstup a zkušenosti členů skupiny  
určí způsob odjištění.

Velké mezery
 Možnost použití postupových jistících bodů.
 Možnost přechodu nebezpečných úseků jednotlivě (trhliny, 

séraky...).
 Průměrná doba reakce v případě pádu.
 Komunikace a vzájemná pozornost členů skupiny je velmi citlivá.

Malé mezery
Bez postupových jistících bodů se nesmí spadnout.
Tento způsob je vyhrazen zkušeným vůdcům, schopným 
zvládnout a kontrolovat jakoukoliv ztrátu rovnováhy.

Často se požívá pro rychlý postup v lehkém terénu.
Ačkoliv se tento způsob běžně používá, je důležité si představit 
reálné nebezpečí pádu celé skupiny v případě chyby jednoho 
člena.

Lanové techniky u tradičního alpinismu
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LUNA
V případě úvazku LUNA mají alpinisté a horolezci 
možnost nastavení nožních popruhů. Pohodlí je klíčovou 
veličinou. Konstrukce EndoFrame výborně rozkládá 
hmotnost do celé plochy pásu a nohaviček. Pomocí 
přezek DoubleBack Light snadno a rychle nastavíte 
velikost pásu. Materiálová poutka a sloty pro nosiče 
materiálu CARITOOL jsou navrženy tak, aby efektivně 
sloužily pro uložení materiálu. Navazovací a připojovací 
oko je vyrobeno z materiálu Dyneema, aby se zvýšila 
jeho odolnost vůči oděru lanem.

Pevná a vychýlená přední 
materiálová poutka umožňují 
snadný přístup k materiálu. 
Zadní pružná poutka netlačí 
při nesení batohu.

1. Zajištěným omotáním kolem hrudi
Ve vodorovném terénu vyžadujícím malé 
úpravy rozestupů členů skupiny.

 Smyčky jsou stabilní a pohodlné.
 Navažte se na konec lana.
 Nastavení lana je obtížné.

Navažte se na karabinu dvojitým  
osmičkovým uzlem

 Spolehlivý způsob pokud je uzel správně 
navázán.

 Obtížné rozvázání pokud je uzel zatažený 
po pádu.

 Použijte přídavnou karabinu nebo dvě 
obrácené karabiny s pojistkou zámku.

Navázání
3. Přesahující lano v batohu,  
bez omotání kolem hrudi
Nastavená délka pro dlouhé pochody.

 Pohodlná přeprava.
 Konec lana se převáže v případě 

nebezpečí.

Navažte se na úvazek dračí smyčkou
 Zůstává na svém místě.
 Dobře se rozvazuje i když je dobře 

stáhnutá.
 Oko musí být zajištěno karabinou.

2. Nezajištěným omotáním kolem hrudi
V terénu vyžadujícím časté úpravy rozestupů 
členů skupiny.

 Rychlé nastavení lana.
 Navažte se na konec lana.
 Možnost samovolného rozmotání smyček.

Navažte se na karabinu lodním uzlem
 Rychlé nastavení lana.
 Uzel se snadno rozvazuje i v případě, že je 

zatažený po pádu.
 Použijte přídavnou karabinu nebo dvě 

obrácené karabiny s pojistkou zámku.

ALPINISMUS
Lanové techniky u tradičního alpinismu

Více informací na videu  
www.petzl.com/LUNA

http://www.petzl.com
http://www.petzl.com/LUNA
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P ři pohybu v jednoduchém terénu je občasné 
překonání technicky obtížného místa, jako je příhorní 
trhlina (bergschrund) hůře zajistitelné. 

V daném místě máte několik možností: 
• Risknout přelez bez zajištění 
• Přelézt částečně zajištěni pokud je to možné 
• Vrátit se, nebo najít jinou cestu 
Prvolezec riskuje nejvíce, protože všeobecně zde není 
možné zřídit žádné postupové jištění.

Jištění prvolezce
Pokud je největším nebezpečím pád do trhliny, postačí pouze vyvážení 
druholezce směrem dál od hrany.
Pokud hrozí pád po svahu, je nutné vybudovat jistící stanoviště.
Druholezec zůstává zpět a drží se stranou od směru pádu.
Lano od prvolezce neprochází jistícím stanovištěm, protože v případě 
pádu by došlo k jeho vytržení.
Je to druholezec, kdo tlumí pád dynamickým jištěním, zatímco je 
zajištěn v jistícím stanovišti (dead-man).

Překonání příhorní trhliny na zasněženém svahu

ALPINISMUS

Upozornění: prvolezec spadne pod svého jističe bez postupového 
jistícího bodu. VERSO nebo REVERSO nemůže být v tomto případě 
použito. Druholezec může jistit pomocí poloviční lodní smyčky, nebo 
přes tělo.

http://www.petzl.com
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VÝSTUPY

Jištění druholezce
Prvolezec může dolézt k existujícímu jistícímu 
stanovišti, nebo zřídit vlastní dočasné stanoviště ve 
svahu.
Druholezce potom jistí přes poloviční lodní smyčku, 
nebo pomocí REVERSA v jistícím stanovišti.
Pozor: jištění z úvazku přes postupové jištění 
zdvojnásobí zatížení kotvy (dead man) díky 
kladkostrojovému efektu.

Příklady dočasných kotvících bodů
• Cepín zahrabaný ve sněhu (dead-man)

• Dva šrouby do ledu

• Smyčka na skalním hrotu

Upozornění: pokud je cepín 
zapíchnutý kolmo, udrží jednu 
osobu, ale nelze ho použít jako 
jistící stanoviště a hrozí riziko 
jeho vytažení.

SUMMIT
Cepín SUMMIT je určen pro moderní směry klasického 
alpinismu. Zahnutá násada poskytuje vybrání nutné při lezení 
na příkrém, nebo ledovém terénu. Lehká kovaná hlava z 
nerezové oceli a rukojeť jsou další prvky, které činí z cepínu 
SUMMIT moderní a vysoce spolehlivý nástroj. Dostupný ve 
třech délkách:

Hrot je tenký na špičce 
(3,5 mm) pro jistý záběr  
v ledu a širší uprostřed  
(8 mm), pro měkký sníh.

Překonání příhorní trhliny na zasněženém svahu

ALPINISMUS

http://www.petzl.com
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V případě pádu jednoho lezce do ledovcové trhliny musí 
druhý lezec, který zůstal nahoře, vytáhnout svého 
kolegu pomocí kladkostroje. 

Podle dané situace a stavu postiženého správná volba 
vytahovacího systému zefektivní průběh záchrany. 
Možnosti, které zde uvádíme, nejsou jediné, existují také 
další techniky. Důležité je perfektně ovládat zvolenou 
techniku a bezchybně ji provést, když je to potřeba.

ALPINISMUS
Volba vytahovacího systému pro záchranu z ledovcové trhliny

Double Mariner
Teoretická účinnost: 7 : 1 (váha postiženého dělená 7).
Výhody: účinné vytahování s omezeným množstvím vybavení.
Nevýhody: složitá instalace, vyžaduje nácvik a zapamatování. Potřeba 
5 m lana. Velká spotřeba lana.
Možnost použití:postižený není schopen spolupráce, tření na hraně, 
těžký postižený a lehký zachránce...

UPOZORNĚNÍ
Po celou dobu 
vytahování musí být lano 
mezi kotvícím bodem a 
postiženým napjaté, aby 
se vyloučilo nebezpečí 
rázového zatížení.

http://www.petzl.com
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VÝSTUPY

Jednoduchý kladkostroj
Teoretická účinnost: 3 : 1 (váha postiženého dělená 3).
Výhody: vyžaduje minimální množství vybavení. Rychlá a jednoduchá 
instalace. Snadná změna na účinnější vytahovací systém.
Nevýhody: průměrná účinnost.
Vhodné použití: postižený je schopen pomoci s vlastním výstupem s 
pomocí stěny. Lehký postižený, kterého zachránce snadno vytáhne.

Loop haul
Teoretická účinnost: 2 : 1 (váha postiženého dělená 2).
Výhody: postižený plně napomáhá vytahování.
Nevýhody: nebezpečí zablokování při překřížení lan během posílání 
kladky postiženému. Velká spotřeba lana.
Možnost použití: dvojice navázaná u středu lana s volnými konci 
smotanými v batohu.
Postižený schopný napomáhat vytahování, ale bez opory o stěnu 
(převislá trhlina, ztráta cepínu, atd.).

UPOZORNĚNÍ
Po celou dobu vytahování musí být lano mezi 
kotvícím bodem a postiženým napjaté, aby se 
vyloučilo nebezpečí rázového zatížení. 
Pokud postižený sám pomáhá, např. při přelezu 
hrany, musí se lano neustále dobírat.

MICRO TRAXION
Pohyb v terénu s trhlinami, ať už pěšky či na lyžích, vyžaduje 
přípravu. Je nutné být vždy připraven na jakékoliv podmínky a 
vědět jak používat veškeré vybavení. V případě pádu do ledovcové 
trhliny je kladka s blokantem MICROTRAXION (pouhých 85 g) 
pro vytahování velkým pomocníkem. Výborná účinnost díky 
zapouzdřeným kuličkovým ložiskům. Vačku lze deaktivovat a 
pomůcku je možné použít jako jednoduchou kladku. Kladka 
MICRO TRAXION, smyčka FIN’ANNEAU, pár karabin a TIBLOC,  
to je ideální lehká sada, pokud vyrážíte do hor.

Vačka s hroty poskytuje 
účinný záběr.

ALPINISMUS
Volba vytahovacího systému pro záchranu z ledovcové trhliny

http://www.petzl.com
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Wowo 2012
Národní expedice 
Fédération Française 
de Spéléologie. Masiv 
Nakanai, Nová Británie, 
Papua Nová Guinea.

Tato extrémně izolovaná 
oblast je plná jeskyní, 
které jsou jakoby "z jiného 
světa". V samotném 
srdci tropického pralesa 
obývaného Papuánci je 
možné objevit rozsáhlé 
vodní sítě, velmi bohaté 
na přírodní formace. Dvě 
expedice organizované 
v letech 2010 a 2012 
pokračovaly v průzkumu, 
který započal v roce 
1980. Bylo dosaženo 
propojení několika sítí a 
průzkum se dále rozšířil 
na celkových 20 km. 
Wowo se tak stala v 
současnosti nejdelší 
známá síť v Nové Británii. 
Se svými 660 m je také 
druhá nejhlubší v Papui.

SPELEOLOGIE

http://www.petzl.com
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V ystupování po laně je fyzicky náročné a někdy dlouhé. 
Proto je pro snížení únavy důležité, abyste postupové 
kotvící body překonávali účinně a organizovaně.

1. BASIC posuňte pod spojovací uzel. Ne příliš těsně, aby ještě zbyl 
prostor pro uvolnění vačky. 
Stoupněte si do stupačky:
- Krátkou smyčku odsedávačky zapojte do kotvícího bodu 
- Odpojte CROLL

Překonávání postupových kotvících bodů při výstupu po laně

SPELEOLOGIE

http://www.petzl.com
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VÝSTUPY

2. Odsedněte si do smyčky a 
instalujte CROLL nad kotvící bod.

3. BASIC přesuňte nad CROLL. Dobráním lana pod blokantem CROLL do něj přeneste svoji váhu. 
Ujistěte se, že blokanty se správně blokují. Odpojte odsedávací smyčku a pokračujte ve výstupu.  
Lano je volné pro další členy.

Rada
Nástup na šikmé lano: zahákněte se nohou 
za lano, aby byl kanál pro lano na blokantu 
CROLL paralelně s lanem.

Vačka s hroty funguje 
optimálně ve všech 
podmínkách.

BASIC
BASIC je ergonomický a kompaktní lanový blokant. Pro výstupy 
na fixním laně je díky své velikosti, tvaru a novému úchopu 
nepostradatelnou pomůckou pro speleologii. Vačka opatřená hroty, 
se samočistícím žlábkem, optimalizuje chod blokantu v jakýchkoliv 
podmínkách (např. zmrzlá nebo znečištěná lana, atd.). Dolní 
připojovací otvor je dostatečně velký pro dvě karabiny (odsedávací 
smyčka a stupačka).

Překonávání postupových kotvících bodů při výstupu po laně

SPELEOLOGIE

http://www.petzl.com
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Gourg des Anelles
Pyreneje-Orientales, 
Languedoc-Roussillon, 
Francie.

Řeka Vailière začíná na 
hřebenech Pyrenejí blízko 
španělské hranice. Nad 
Céretem se zužuje, aby 
utvořila kaňon. Jednoho 
horkého dne tam Pascal 
a Stéphane slanili. Cílem 
jejich hry je sledovat 
tok vody. Vodopády 
slaňují, zbytek cesty 
jedou tobogány, plavou a 
skáčou. Každá překážka 
vyžaduje příslušnou 
techniku a vybavení.

CANYONING

http://www.petzl.com
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CANYONING

P ři slanění vodopádu je důležité správně nastavit délku 
lana: 
 

• Aby slaňující nemusel odpojovat slaňovací brzdu z lana v 
případě rychlého vylezení z turbulentního proudu v bazénu 
• Aby nedošlo k jeho zamotání do lana na konci slanění 
Konec lana by měl být přibližně 1 m nad hladinou.

Zajištění první osoby při slanění

1. Do slaňovacího stanoviště se instaluje lano o 1/4 až 1/3 kratší,  
než je požadovaná délka na konec slanění. 
Pro instalaci lana se použije uvolnitelný systém, např. poloviční lodní 
smyčka zajištěná kravským uzlem.

Při instalaci slanění máme dvě možnosti: 
• Konec vodopádu je vidět ze slaňovacího stanoviště a lano je možné 
snadno nainstalovat shora 
• Konec vodopádu není vidět a délka lana se musí nastavit při slanění 
první osoby použitím uvolnitelného systému ve slaňovacím stanovišti
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PIRANA
Slaňovací osma PIRANA byla zkonstruována speciálně pro canyoning. Umožňuje volbu 
velikosti brzdné třecí síly a lze ji instalovat na lano bez odpojení z úvazku. Ve spojení s 
karabinou s pojistkou zámku ATTACHE (není součástí) tvoří kompaktní celek, který je 
prakticky nemožné ztratit, jakmile je připojen k úvazku. Sníží se tak nebezpečí páčení na 
zámek karabiny při nesprávné poloze. Při správném používání nedojde ke sklouznutí lana a 
vytvoření prusíku kolem těla brzdy, snižuje se nebezpečí uzlování lana bez snížení brzdícího 
účinku.

2. První osoba slaní. Když vidí konec 
vodopádu, zastaví a pískáním dává instrukce 
partnerovi, který ji spouští na požadovanou 
délku lana. Signály píšťalky si určí podle 
okolního hluku a/nebo délky slanění.

3. Nastavení požadované délky lana se 
ohlásí jedním nebo dvěma písknutími. 
Partner opět zajistí systém kravským uzlem.

4. První osoba pokračuje ve slanění.  
Lano je volné pro další členy skupiny.

CANYONING
Zajištění první osoby při slanění

http://www.petzl.com
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Via Ferrata  
na Tour d’AÏ
Leysin, Vaudské Alpy, 
Švýcarsko

Aby Antoine představil 
Claire horské sporty, 
vezme ji na via ferratu v 
Leysin. Aby ji to napoprvé 
ulehčili, Marc navrhuje, že 
ji naváží na lano a odjistí. 
Jak skupina vystupuje na 
útes Tour d´Al, odkrývají 
se jim nádherné výhledy 
do kraje. Z vrcholu 
potom očima přelétnou 
zasněžené vrcholky Valais 
až po Lac Léman.

VIA FERRATA

http://www.petzl.com
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P ádům na via ferratách se musíte vyhýbat co nejvíce 
je to možné, i v případě, že je tam hodně kotvících 
bodů. 

Spojovací prostředky s tlumičem pádu nejsou schopny 
snížit nebezpečí úrazu pokud při pádu trefíte příčky 
žebříku, nebo skalní výčnělky. V případě poranění je 
evakuace postiženého z vertikálního prostředí náročnou a 
nebezpečnou operací. 
Aby se zamezilo pádu, je nutné, aby se uživatel soustředil 
na svůj postup a dodržoval základní pravidla správného 
používání svého vybavení.

Použití ferratových setů:
1. Při míjení kotvících bodů musí uživatel zůstat připojen k ocelovému 
lanu nejméně jednou smyčkou svého setu.

2. V případě únavy slouží třetí krátká smyčka s karabinou k odsednutí 
do příček žebříku, zatímco obě delší smyčky jsou připojeny k 
ocelovému lanu.

Pohyb na via ferratách - základy

VIA FERRATA

http://www.petzl.com
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VÝSTUPY

Střídání postupu při výstupu
Začátečník je dojišťován vůdcem z kotvícího bodu. Lano je hlavní jistící 
prostředek, ale ferratový set je nutný pro vůdce a doporučený pro 
druholezce.

Při traverzování postupují oba společně
Lano se během postupu zakládá do "prasečích ocásků". Mezi členy 
dvojice musí být nejméně jeden "prasečí ocásek" se založeným 
lanem.
Ferratový set zabrání kyvadlovému pohybu v případě pádu 
druholezce.

Jištění začátečníka pomocí setu a lana

Střídání postupu při sestupu
Začátečníci musí být při sestupu vždy pod vůdcem a proto vždy sestupují první.

SCORPIO
Pro via ferraty je důležité mít vhodný spojovací prostředek schopný tlumit energii pádu. 
Spojovací prostředek SCORPIO se snadno používá. Elastické natahovací smyčky usnadňují 
organizování a snižují problémy jejich zamotání, karabiny jsou stále snadno dostupné. Třetí 
krátká smyčka je praktická pro odsednutí si na žebříku při odpočinku. Spojovací prostředek 
SCORPIO tlumí energii pádu roztržením švů speciálně konstruovaného popruhu. Tento 
popruh je chráněn v pouzdře na zip. Do třetí, krátké smyčky , budete potřebovat karabinu 
SPIRIT.

Pohyb na via ferratách - základy

VIA FERRATA

http://www.petzl.com
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Mount Fuji  
Ultra Trail
Kawaguchiko, Prefektura 
Yamanashi, Japonsko

V sobotu 19. května 
v 5.17 ráno se známý 
tvar vulkánu Fuji odráží 
v rýžových polích Nishi 
Fuji. Najednou do této 
scenérie vstupuje běžec. 
Po čtrnácti hodinách 
nočního běhu se účastníci 
prvního ročníku Mount 
Fuji Ultra Trail maratonu 
vynořují do dne. Někde 
vepředu, na nekončícím 
hřebenu vedoucím k 
jezeru Motusu-Ko je 
Julien Chorrier osamělým 
vedoucím běžcem. 
Dvacet devět hodin 
uplyne od jeho proběhnutí 
cílem, než dorazí poslední 
dva běžci, Seiji Okamato 
a Ryu Kodama. Každý 
jiným tempem, ale 
se stejným pocitem 
uspokojení, že tento 
závod dokončili.

NOČNÍ BĚH

http://www.petzl.com
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NOČNÍ BĚH

P ři nočním běhu hraje čelová svítilna důležitou roli, která 
rozhoduje o úspěchu v celém závodě. Pohodlně vidět 
znamená rychle běžet a šetřit síly. Díky technologii 

REACTIVE LIGHTING máte výhodu optimálního pohodlí pro 
vaše oči, protože množství světla a tvar kužele se neustále 
přizpůsobují vašim potřebám.

Přizpůsobitelné pohodlné osvětlení
Senzor orientovaný stejným směrem jako vaše oči měří a vyhodnocuje 
množství odráženého světla. Tvar kužele a množství vydávaného světla 
se neustále automaticky nastavuje dle vašich potřeb.

Dlouhá životnost baterií
Technologie REACTIVE LIGHTING prodlužuje dobu svícení díky 
efektivnějšímu využití dobíjecího akumulátoru. Množství světla se 
upravuje podle okamžité potřeby, zbytečně se nesvítí silným světlem, 
když ho zrovna není potřeba.

Rada
Kontrolujte, je li senzor 
správně zaměřen, aby byla 
doba svícení co nejdelší.

Odhalte technologii REACTIVE LIGHTING

Světelný senzor

Odražené světlo

http://www.petzl.com
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Senzor měří a vyhodnocuje 
množství světla.

Minimální potřeba manipulace
Svítilna se automaticky nastavuje změnám (tvar kužele a výkon), umožňuje tak, aby se uživatel plně soustředil na svoji aktivitu a nemusel 
se starat o světlo.

Upravte si svoji svítilnu pomocí 
programu OS by Petzl
Program OS by Petzl vám pomůže plně odhalit 
potenciál vaší svítilny, můžete si ji naprogramovat 
podle potřeby (výstupní výkon, dobu svícení, 
dosvit...). Vyberte si profil "trail running" speciálně 
konfigurovaný pro vaši aktivitu.

NAO®

Čelová svítilna určená pro noční běh a 
jiné noční aktivity. Díky ní se uživatelé 
mohou koncentrovat na svoji aktivitu a 
nic jiného. NAO neustále automaticky 
přizpůsobuje světelný kužel a jeho 
sílu daným potřebám. Je pohodlnější, 
vyžaduje méně ovládání a dává více 
volnosti.

NOČNÍ BĚH
Odhalte technologii REACTIVE LIGHTING

Více informací na videu  
www.petzl.com/NAO

http://www.petzl.com
http://www.petzl.com/NAO
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VYBAVENÍ PRO VERTIKÁLY
ÚVAZKY

PŘILBY

KARABINY

JISTÍCÍ A SLAŇOVACÍ 
PROSTŘEDKY

CEPÍNY

STOUPACÍ ŽELEZA

BLOKANTY

KLADKY

VAKY

KOTVÍCÍ PROSTŘEDKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Gordon McArthur, Piltdown Man,  

M12 Haffner Cave, Alberta, Kanada.

http://www.petzl.com
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Mike Fuselier, El Cargo' 8b, Příprava na RocTrip Argentina, Piedra Parada. Argentina.

ÚVAZKY

http://www.petzl.com
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Více informací na videu 
www.petzl.com/SAMA

Více informací na videu 
www.petzl.com/ADJAMA

Nová přezka DoubleBack 
Light umožní snadné a 
rychlé nastavení pásu

Každý úvazek má 
speciální slot pro držák 
materiálu CARITOOL

Horolezecké a alpinistické úvazky

SAMA C21

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.
Velikost S = hmotnost: 340 g, obvod pásu: 70 - 80 cm,  
obvod nohaviček: 47 - 52 cm 
Velikost M = hmotnost: 370 g, obvod pásu: 76 - 86 cm,  
obvod nohaviček: 52 - 57 cm 
Velikost L = hmotnost: 390 g, obvod pásu: 80 - 90 cm,  
obvod nohaviček: 54 - 59 cm 
Velikost XL = hmotnost: 420 g, obvod pásu: 85 - 95 cm,  
obvod nohaviček: 57 - 62 cm

ADJAMA C22

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.
Velikost S-M = hmotnost: 390 g, obvod pásu: 70 - 80 cm,  
obvod nohaviček: 47 - 52 cm 
Velikost M-L = hmotnost: 420 g, obvod pásu: 76 - 86 cm,  
obvod nohaviček: 52 - 62 cm 
Velikost L-XL = hmotnost: 470 g, obvod pásu: 85 - 95 cm,  
obvod nohaviček: 57 - 67 cm 
Velikost XL-XXL  = hmotnost: 490 g, obvod pásu: 89 - 99 cm,  
obvod nohaviček: 60 - 70 cm

ÚVAZKY

http://www.petzl.com
http://www.petzl.com/SAMA
www.petzl.com/ADJAMA
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SELENA C55

Dámský horolezecký úvazek s elastickými nožními 
popruhy

Úvazek SELENA 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.
Velikost XS = hmotnost: 320 g, obvod pásu: 58 - 69 cm,  
obvod nohaviček: 43 - 48 cm 
Velikost S = hmotnost: 340 g, obvod pásu: 60 - 71 cm,  
obvod nohaviček: 47 - 52 cm 
Velikost M = hmotnost: 370 g, obvod pásu: 67 - 81 cm,  
obvod nohaviček: 52 - 57 cm 
Velikost L = hmotnost: 400 g, obvod pásu: 74 - 89 cm,  
obvod nohaviček: 57 - 62 cm

LUNA C35

Dámský 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.
Velikost S-M = hmotnost: 390 g, obvod pásu: 60 - 71 cm,  
obvod nohaviček: 47 - 57 cm 
Velikost M-L = hmotnost: 420 g, obvod pásu: 67 - 81 cm,  
obvod nohaviček: 52 - 62 cm 
Velikost L-XL = hmotnost: 450 g, obvod pásu: 74 - 89 cm,  
obvod nohaviček: 57 - 67 cm

Více informací na videu 
www.petzl.com/LUNA

Více informací na videu 
www.petzl.com/SELENA

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

Konstrukce pásu výborně 
rozkládá hmotnost 
uživatele do celé 
plochy a snižuje výskyt 
kompresních bodů 
(dvojité popruhy na zadní 
straně a rozšířené na 
bocích).

http://www.petzl.com
www.petzl.com/LUNA
www.petzl.com/SELENA
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HIRUNDOS C36

Ultra lehký úvazek pro extrémní lezení
Jeho technologie Frame Construction je vyladěna na maximum. Je to ultralehký a kompaktní 
úvazek pro maximální lezecké výkony. Čtyři poutka na materiál nijak neomezují použití na 
krátkých sportovních cestách.
Velikost XS = hmotnost: 270 g, obvod pásu: 59 - 71 cm, obvod nohaviček: 43 - 48 cm 
Velikost S = hmotnost: 280 g, obvod pásu: 66 - 78 cm, obvod nohaviček: 47 - 52 cm 
Velikost M = hmotnost: 300 g, obvod pásu: 71 - 83 cm, obvod nohaviček: 52 - 57 cm 
Velikost L = hmotnost: 315 g, obvod pásu: 80 - 94 cm, obvod nohaviček: 57 - 62 cm

CORAX C51

Pohodlný a odvětraný nastavitelný úvazek
CORAX je univerzální víceúčelový úvazek par excellence. Vyrábí se ve dvou velikostech pro 
uživatele různých postav. Jeho pohodlí a snadné použití činí tento úvazek vhodným pro široké 
spektrum uživatelů provozujících horolezectví, alpinismus nebo via ferraty.
Velikost 1 = hmotnost: 490 g, obvod pásu: 60 - 90 cm, obvod nohaviček: 48 - 58 cm 
Velikost 2 = hmotnost: 530 g, obvod pásu: 75 - 105 cm, obvod nohaviček: 56 - 68 cm

KIT CORAX K30ES

Lezecký set obsahující úvazek CORAX, jistící prostředek UNIVERSO, pytlík na 
magnesium BANDI a magnesium POWER CRUNCH
Velikost 1 = hmotnost: 490 g, obvod pásu: 60 - 90 cm, obvod nohaviček: 48 - 58 cm 
Velikost 2 = hmotnost: 530 g, obvod pásu: 75 - 105 cm, obvod nohaviček: 56 - 68 cm

CALIDRIS C57

Pohodlný a odvětraný nastavitelný úvazek pro dlouhodobé zavěšení
Široký pás a nožní popruhy úvazku CALIDRIS poskytují pohodlí, oporu a odvětrávání, vlastnosti 
tolik žádané při lezení dlouhých cest nebo jiných činnostech vyžadujících dlouhodobé 
zavěšení (čištění a stavění cest,atd.). Úvazek je lehký a pohodlný, s velkou kapacitou připojení 
materiálu, zkrátka ideální pro lezení Big Wall. CALIDRIS je určen pro všechny typy lezení a je 
dodáván ve velikostech, které uspokojí spíše mohutné uživatele.
Velikost 1 = hmotnost: 600 g, obvod pásu: 65 - 95 cm, obvod nohaviček: 48 - 60 cm 
Velikost 2 = hmotnost: 685 g, obvod pásu: 83 - 110 cm, obvod nohaviček: 56 - 70 cm

ASPIR C24

Nastavitelný úvazek s polstrovaným pásem a nožními popruhy
ASPIR je pohodlný úvazek, nabízející mnoho výhod úvazků Petzl nejvyšší řady: polstrovaný 
pás a nožní popruhy, zesílený připojovací bod a dvě poutka na materiál. Je velmi skladný a má 
široký rozsah nastavení velikostí, což je výhodné pro použití při alpinismu a ledovcové turistice. 
Také vynikající úvazek pro zajištěné cesty via ferrata a lanová centra.
Velikost 0 = hmotnost: 420 g, obvod pásu: 53 - 72 cm, obvod nohaviček: 40 - 58 cm 
Velikost 1 = hmotnost: 450 g, obvod pásu: 68 - 94 cm, obvod nohaviček: 48 - 62 cm 
Velikost 2 = hmotnost: 485 g, obvod pásu: 86 - 110 cm, obvod nohaviček: 57 - 70 cm

ÚVAZKY

http://www.petzl.com
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PANDION C29

Jednoduchý nastavitelný úvazek s poutkem na materiál
Tento úvazek se hodí pro sportovní lezení, ledovcovou turistiku a extrémní závody.  
Je také vhodný pro začínající lezce.
Hmotnost: 400 g, obvod pásu: 60 - 101 cm, obvod nohaviček: < 67 cm

GYM C32

Základní nastavitelný úvazek pro začátečníky a skupinové programy
Jedná se o zjednodušenou verzi PANDION bez poutek na materiál, určenou např. do 
půjčoven.
Hmotnost: 390 g, obvod pásu: 60 - 101 cm, obvod nohaviček: < 67 cm

OUISTITI C68

Celotělový dětský postroj do hmotnosti 30 kg.
Protože u dětí není dost výrazný rozdíl mezi boky a pasem, je z bezpečnostních důvodů nutné 
používat celotělový postroj.
Hmotnost: 350 g, obvod nohaviček: < 51 cm, délka trupu: 45 - 60 cm

SIMBA C65

Celotělový dětský postroj do hmotnosti 40 kg.
Protože u dětí není dost výrazný rozdíl mezi boky a pasem, je z bezpečnostních důvodů nutné 
používat celotělový postroj.
Hmotnost: 390 g, obvod nohaviček: < 51 cm, délka trupu: 35 - 60 cm

8003 C05

Celotělový úvazek pro dospělé
Velikost 1 = hmotnost: 580 g, obvod pásu: 60 - 95 cm, obvod nohaviček: 42 - 62 cm 
Velikost 2 = hmotnost: 610 g, obvod pásu: 75 - 105 cm, obvod nohaviček: 52 - 77 cm

VOLTIGE C60

Nastavitelný prsní úvazek pro sedací úvazky
Hmotnost: 280 g

http://www.petzl.com
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FRACTIO C16

Úvazek pro speleologii s dvojitým pásem
FRACTIO je lehký, odolný postroj pro speleologii vyrobený s ohledem na extrémní pohodlnost, 
s plně nastavitelným dvojitým pásem. Jeho kompaktní velikost a přezky umístěné mezi nohami 
snižují riziko zachycení v úzkých pasážích.
Velikost 1 = hmotnost: 485 g, obvod pásu: 60 - 95 cm, obvod nohaviček: 42 - 62 cm 
Velikost 2 = hmotnost: 530 g, obvod pásu: 90 - 105 cm, obvod nohaviček: 52 - 77 cm

SUPERAVANTI C12

Základní lehký speleologický úvazek
SUPERAVANTI je lehký postroj pro speleologii určený pro široké spektrum uživatelů.  
Díky jeho přezkám je plně nastavitelný a jeho konstrukce je jednoduchá a pevná.  
Připojovací body jsou nyní umístěny ještě níže, aby byl výstup snadnější a účinnější.  
Jeho kompaktní velikost a přezky umístěné mezi nohami snižují riziko zachycení v úzkých 
pasážích.
Velikost 1 = hmotnost: 405 g, obvod pásu: 60 - 95 cm, obvod nohaviček: 42 - 62 cm 
Velikost 2 = hmotnost: 440 g, obvod pásu: 90 - 105 cm, obvod nohaviček: 52 - 77 cm

TORSE C26 2

Ramenní popruhy pro umístění blokantu CROLL
Hmotnost: 90 g

CANYON C86

Úvazek pro canyoning s polstrovaným pásem a ochrannou sedačkou
Divoké pěnící kaskády, slaňování, plavání a skoky do vody....to je sféra úvazku CANYON. 
Pevný, nenasákavý materiál zaručuje lehkost a dlouhověkost všech vašich vodních 
dobrodružství.
Hmotnost: 700 g, obvod pásu: 67 - 120 cm, obvod nohaviček: < 77 cm

CARITOOL P42

Nosič materiálu
Skvělý pomocník pro lezení v ledu a horolezectví, umožní uspořádání šroubů do ledu, skob, 
vklíněnců, atd. Lze jej také použít k rychlému zavěšení/odložení zbraní. Zasouvá se do 
speciálních slotů na většině úvazků Petzl a také na popruhy pásu u úvazků jiných výrobců.
Hmotnost: 25 g

Úvazky pro speleologii

Úvazek pro canyoning

Příslušenství k postrojům

ÚVAZKY

http://www.petzl.com
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Guido Unterwurzacher, Slovinská cesta, Nameless Tower. Pákistán.
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Více informací na videu  
www.petzl.com/SIROCCO

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

Magnetická přezka (Petzl 
patent) umožňuje zapnutí 
jednou rukou.

SIROCCO® A73

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. 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.
Velikost 1 = obvod hlavy: 48 - 56 cm, hmotnost: 150 g 
Velikost 2 = obvod hlavy: 53 - 61 cm, hmotnost: 165 g

METEOR 3+ A71

Ultra lehká, univerzální přilba
Vážící pouhých 235g, přilba METEOR 3+ udává směr mezi přilbami co se týče hmotnosti a 
pohodlí. Je to také jeden z našich nejlépe odvětraných modelů. Její inovovaný nastavovací 
systém umožní každému lezci nastavit přilbu na jeho/její tvar hlavy. Původně konstruovaná pro 
horolezectví a alpinismus, nyní METEOR 3+ splňuje také evropské normy pro cyklistiku a vodní 
sporty.
Obvod hlavy: 53 - 61 cm, hmotnost: 235 g

PŘILBY

http://www.petzl.com
www.petzl.com/SIROCCO
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PŘILBY

Posuvné uzávěry větracích 
otvorů umožní nastavení 
ventilace dle podmínek.

Nastavovací systém hlavového 
pásku se dvěma tlačítky a 
možností nastavení výšky pásku 
umožňuje přesné a snadné 
nastavení přilby.

ELIOS® A42

Lehká a odolná přilba
Přilba ELIOS je odolná a díky materiálu ABS a polystyrenové 
výstelce poskytuje účinnou ochranu proti nárazům. Je plně 
nastavitelná a přizpůsobí se všem tvarům hlavy. Posuvné uzávěry 
větracích otvorů umožní nastavení ventilace dle podmínek. Přilba je 
velmi univerzální a lze ji používat při lezení, alpinismu,  
v jeskyních, na via ferratách, při canyoningu, atd.
Velikost 1 = obvod hlavy: 48 - 56 cm, hmotnost: 300 g 
Velikost 2 = obvod hlavy: 53 - 61 cm, hmotnost: 330 g

ELIA A48

Dámská přilba pro lezení a alpinismus
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.
Obvod hlavy: 52 - 58 cm, hmotnost: 285 g

http://www.petzl.com
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PICCHU A49

Dětská přilba pro lezení a cyklistiku
Přilba PICCHU je určena dětem, které chtějí lézt na skalách, či jezdit na kole. Je velmi lehká  
a pohodlná, má odolnou a trvanlivou konstrukci. Tři aršíky samolepek, jeden z nich reflexní, 
jsou součástí balení, takže je možné si přilbu vyzdobit a učinit ji ještě výraznější.
Obvod hlavy: 48 - 54 cm, hmotnost: 310 g

TRIOS E54

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.
Rovnoměrné svícení. Smíšený paprsek Množství světla (maximální režim): 520 lumenů,  
dosvit: 210 m po dobu 4 h (maximální režim), doba svícení: 40 h (střední režim), hmotnost na hlavě: 375 g 
Velikost 1 = obvod hlavy: 48 - 56 cm, hmotnost: 635 g 
Velikost 2 = obvod hlavy: 53 - 61 cm, hmotnost: 660 g

SPELIOS E75

Přilba pro speleologii s kombinovanou svítilnou: halogen / 14 LED diod se třemi 
intenzitami svícení
Přilba SPELIOS je složena z přilby ELIOS CLUB a čelové svítilny DUO LED 14. Přilba 
splňuje požadavky speleologů a provozovatelů canyoningu, kteří hledají kompletní, trvanlivé 
a pohodlné řešení. Kombinovaný zdroj světla poskytuje výkonný, zaostřený kužel světla 
(halogenová žárovka) nebo široké rozptýlené světlo (14 LED diody). Pro větší použitelnost má 
zdroj se 14 LED diodami tři režimy svícení.
Velikost 1 = obvod hlavy: 48 - 56 cm, hmotnost: 505 g 
Velikost 2 = obvod hlavy: 53 - 61 cm, hmotnost: 535 g

VIZION A44

Štít pro přilby METEOR 3+, ELIOS a ELIA
Hmotnost: 60 g

Příslušenství pro přilby

PŘILBY

http://www.petzl.com
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SLAŇOVACÍ A JISTÍCÍ PROSTŘEDKY

Combe Maudite, masiv Mont-Blanc. Francie.
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Slaňovací a jistící prostředky

GRIGRI® 2 D14 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.
Pro jednoduchá lana o průměru 8,9 až 11 mm. Hmotnost: 170 g

Třecí kanálky přizpůsobí tření 
jakémukoliv průměru lana.

REVERSO® 4 D17

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.
Průměry lan:  jednoduchá: ≥ 8.9 mm, poloviční a dvojitá: ≥ 7.5 mm. 
Hmotnost: 59 g

Více informací na videu  
www.petzl.com/GRIGRI2

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

SLAŇOVACÍ A JISTÍCÍ PROSTŘEDKY

http://www.petzl.com
www.petzl.com/GRIGRI2
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VERSO D19

Nejlehčí jistící a slaňovací brzda s technologií přizpůsobitelné kontroly lana
VERSO nabízí lehčí a kompaktnější variantu pro lezce, kteří se snaží snížit hmotnost a zmenšit 
velikost jejich vybavení. Třecí kanálky tvaru písmene V s asymetrickými drážkami přizpůsobí 
tření všem průměrům lan.
Průměry lan:  jednoduchá: ≥ 8.9 mm, poloviční a dvojitá: ≥ 7.5 mm.

UNIVERSO D18

Jistící systém kombinující VERSO a karabinu ATTACHE 3D připojenou v optimální 
poloze pomocí pohyblivého spojovacího dílu
UNIVERSO je kompletní a lehký jistící systém, který je obzvlášť pohodlný a účinný pro použití 
na všech průměrech lan. Tento systém se skládá z jistící brzdy VERSO, karabiny ATTACHE 3D 
a speciálního spojovacího dílu.
Průměry lan:  jednoduchá: ≥ 8.9 mm, poloviční a dvojitá: ≥ 7.5 mm.

HUIT D02

Slaňovací osma
Průměr lana: jednoduché: 9 - -13 mm, poloviční: 8 - -11 mm. Hmotnost: 100 g

HUIT ANTIBRULURE D01

Slaňovací osma s rukojetí proti popálení
Průměr lana: jednoduché: 9 - -13 mm, poloviční: 8 - -11 mm. Hmotnost: 110 g

Slaňovací brzdy

SLAŇOVACÍ A JISTÍCÍ PROSTŘEDKY
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PIRANA D05

Slaňovací brzda pro canyoning
Slaňovací brzda PIRANA umožňuje volbu velikosti brzdné třecí síly a lze ji instalovat na lano  
bez odpojení z úvazku. Určená pro použití slaňovacích technik při canyoningu.
Průměr lana: 8 - 13 mm. Hmotnost: 90 g

STOP D09

Samoblokující brzda pro slaňování na jednoduchém laně
Jeden z nejoblíbenějších speleo slaňovacích prostředků po celém světě. Nabízí výjimečnou 
kontrolu slanění a univerzálnost použití, zatímco samoblokovací funkce umožňuje manévrování 
na laně.
Průměr lana: 9 - 12 mm. Hmotnost: 326 g

SIMPLE D04

Jednoduchá slaňovací brzda
Slaňovací brzda SIMPLE je lehká a kompaktní, během slanění nekroutí lano.
Průměr lana: 9 - 12 mm. Hmotnost: 240 g

RACK D11

Slaňovací brzda s třecími příčkami
Průměr lana: jednoduché: 9 - -13 mm, poloviční: 8 - -11 mm. Hmotnost: 470 g

SLAŇOVACÍ A JISTÍCÍ PROSTŘEDKY

http://www.petzl.com


59 VYBAVENÍ PRO VERTIKÁLY

SCORPIO VERTIGO L60 WLA

Ferratový set s elastickými smyčkami a vytrhávacím tlumičem pádu, s karabinami 
VERTIGO WL
Set spojovacích smyček pro zajištěné cesty Via Ferrata obsahuje všechny prvky, které budete 
potřebovat pro skvělý den v horách. Stahovací smyčky nepřekáží při pohybu. Trhací tlumič 
pádu je uložen v pouzdře na zip a je chráněn před poškozením. Třetí připojovací bod je ideální 
při traverzování, nebo pro odsednutí přímo do příček žebříku.
Hmotnost: 504 g

SCORPIO EASHOOK L60 H

Ferratový set s elastickými smyčkami a vytrhávacím tlumičem pádu, s karabinami 
EASHOOK
Hmotnost: 540 g

SCORPIO L60 2

Ferratový set s elastickými smyčkami a vytrhávacím tlumičem pádu
Hmotnost: 310 g

KIT VIA FERRATA K29VF

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

Vybavení na via ferraty

SLAŇOVACÍ A JISTÍCÍ PROSTŘEDKY
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Via Ferrata na Tour d’AÏ Švýcarsko
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KARABINY

Chris Sharma, Face de rats 8a+, Céüze. Francie.
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Karabiny bez pojistky

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.

Verze s rovnou západkou je 
opatřena systémem zámku 
KeyLock a speciálním tvarem 
zámku, který usnadňuje 
zacvaknutí a vycvaknutí karabiny 
z jistícího bodu.

SPIRIT EXPRESS M53D

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 
zacvaknutí a vycvaknutí karabiny z jistícího bodu. Dolní karabina je opatřena chráničem STRING, který chrání popruh a udržuje 
karabinu ve správné poloze pro zapnutí lana. Ergonomický tvar popruhové smyčky EXPRESS se dobře drží při nacvičování 
cest.
M53D 12: délka: 12 cm, hmotnost: 93 g 
M53D 17: délka: 17 cm, hmotnost: 100 g

SPIRIT M53 S, M53 B

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

Expresková karabina SPIRIT je standard pro sportovní lezení. Profil 
ve tvaru písmene H snižuje hmotnost karabiny SPIRIT (39 g) za 
účelem maximálního snížení hmotnosti na dlouhých sportovních 
cestách. Verze s rovnou západkou je opatřena systémem zámku 
KeyLock a speciálním tvarem zámku, který usnadňuje zacvaknutí 
a vycvaknutí karabiny z jistícího bodu. Verze SPIRIT s prohnutou 
západkou byla přepracována, aby usnadňovala zapínání lana.
Pevnost = hlavní osa: 23 kN, otevřená západka: 9 kN, příčné zatížení: 8 kN 
Hmotnost: 39 g

KARABINY
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ANGE FINESSE M57D, M58D, M59D

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.
M57D 10: délka: 10 cm, hmotnost: 63 g 
M57D 17: délka: 17 cm, hmotnost: 66 g 
M58D 17: délka: 17 cm, hmotnost: 72 g 
M59D 17: délka: 17 cm, hmotnost: 78 g

Více informací na videu  
www.petzl.com/ANGE

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.

EXPRESS C40 S

Šitá popruhová smyčka s chráničem STRING
C40 S12: délka: 12 cm, hmotnost: 15 g 
C40 S17: délka: 17 cm, hmotnost: 22 g 
C40 S25: délka: 25 cm, hmotnost: 25 g

KARABINY
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ANGE S M57

Ultralehká karabina se systémem zámku MonoFil Keylock
Karabina nové generace ANGE S představuje kombinaci tradiční karabiny se západkou a 
klasické karabiny s drátovou západkou. Spojuje se v ní plynulost západky s pružinou a lehkost 
drátového systému. Díky technologii zámku MonoFil Keylock firmy Petzl a profilu karabiny  
tvaru H váží ANGE S pouhých 28 gramů a nabízí optimální poměr hmotnost/pevnost.  
Takže je speciálně určena pro uživatele, kteří chtějí snížit hmotnost jejich vybavení na minimum. 
Tvar zámku je navržen tak, aby optimalizoval zapínání a odepínání lana.
Pevnost = hlavní osa: 20 kN, otevřená západka: 9 kN, příčné zatížení: 7 kN Hmotnost: 28 g

ANGE L M59

Lehká karabina se systémem zámku MonoFil Keylock
Karabina nové generace ANGE L představuje kombinaci tradiční karabiny se západkou a 
klasické karabiny s drátovou západkou. Spojuje se v ní plynulost západky s pružinou a lehkost 
drátového systému. Díky technologii zámku MonoFil Keylock firmy Petzl a profilu karabiny 
tvaru H váží ANGE L pouhých 34 gramů a nabízí optimální poměr hmotnost/pevnost. Takže 
je speciálně určena pro uživatele, kteří chtějí snížit hmotnost a přitom zachovat parametry 
karabiny standardní velikosti. Tvar zámku je navržen tak, aby optimalizoval zapínání a odepínání 
lana.
Pevnost = hlavní osa: 22 kN, otevřená západka: 10 kN, příčné zatížení: 7 kN

PACK 5 ANGE FINESSE M57P 10 / M58P 17

Balení pěti expreskových setů s ultra lehkými karabinami ANGE
Balení ANGE FINESSE obsahuje pět expresek ANGE FINESSE Dyneema® osazených 
karabinami ANGE S nebo ANGE L se zámkem MonoFil Keylock.

FINESSE C39

Šitá popruhová smyčka s chráničem STRING S pro expreskové sety
C39 10: hmotnost: 7 g 
C39 17: hmotnost: 10 g

OWALL M41

Oválná karabina pro technické lezení
Karabina OWAL je ideální pro technické a dobrodružné lezení. Vhodná pro uložení vklíněnců  
a dalšího vybavení, které se nezachytí o nos zámku Keylock.
Pevnost = hlavní osa: 24 kN, otevřená západka: 7 kN, příčné zatížení: 10 kN 
Hmotnost: 68 g

KARABINY

http://www.petzl.com


65 VYBAVENÍ PRO VERTIKÁLY

ATTACHE M35 SL

Ultra lehká kompaktní karabina hruškovitého tvaru
Díky své velikosti a tvaru se tato karabina stala populární pro mnoho druhů použití: k připojení 
jistícího prostředku k úvazku, jištění pomocí poloviční lodní smyčky, víceúčelová karabina 
použitá na jistícím stanovišti.
Pevnost = hlavní osa: 23 kN, otevřená západka: 6 kN, příčné zatížení: 7 kN 
Hmotnost: 80 g

LOCKER M55 SL

Lehká a kompaktní asymetrická karabina
Kompaktní a lehká karabina se šroubovací pojistkou. Je určena pro lezení, alpinismus, 
canyoning, atd. Asymetrický tvar umožňuje široké otevření západky s velkou kapacitou  
a výbornou manipulací.
Pevnost = hlavní osa: 24 kN, otevřená západka: 8 kN, příčné zatížení: 9 kN 
Hmotnost: 63 g

Am’D M34

Karabina tvaru D pro připojování pomůcek na úvazek
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.
Pevnost = hlavní osa: 28 kN, otevřená západka: 8 kN, příčné zatížení: 7 kN 
Dodává se také s automatickou pojistkou: 
- SCREW-LOCK, hmotnost: 74 g 
- BALL-LOCK, hmotnost: 78 g 
- TRIACT-LOCK, hmotnost: 78 g

KARABINY

ATTACHE 3D M38 SL

Ultra lehká kompaktní karabina hruškovitého tvaru
Původní mini HMS karabina byla inovována, aby byla ultralehká. Hmotnost ATTACHE 
3D byla snížena na dobrých 55 g odstraněním přebytečného materiálu při dodržení 
maximální pevnosti. Díky tvaru 3D si karabina zachovala univerzálnost původní ATTACHE, 
zatímco se snížila její hmotnost. Velikost třecích ploch s lanem byla optimalizována tak, 
aby se zachovala jejich plynulost a zároveň se odstranil přebytečný materiál. Karabina 
ATTACHE 3D to je kombinace univerzální mini-HMS karabiny a kompaktního lehkého rámu.
Pevnost = hlavní osa: 22 kN, otevřená západka: 6 kN, příčné zatížení: 7 kN 
Hmotnost: 55 g

Karabiny s pojistkou

Profil tvaru písmene H snižuje 
hmotnost a optimalizuje pevnost

http://www.petzl.com
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WILLIAM M36

Karabina HMS pro jištění ze stanoviště a pomocí lodní smyčky
Velká karabina se hodí při mnoha příležitostech. To znamená, že její tvar a velikost jsou vhodné 
pro jištění a slaňování přes poloviční lodní smyčku jak u jednoduchých, tak i polovičních lan a 
nebo ke zřizování násobných kotvících bodů a organizování jistícího stanoviště.
Pevnost = hlavní osa: 25 kN, otevřená západka: 7 kN, příčné zatížení: 7 kN 
Dodává se také s automatickou pojistkou: 
- SCREW-LOCK, hmotnost: 88 g 
- BALL-LOCK, hmotnost: 92 g 
- TRIACT-LOCK, hmotnost: 92 g

OK M33

Oválná karabina pro použití s kladkami
U mnohých kladek je nutné pro jejich správný chod použít karabinu oválného tvaru. Karabina 
OK je určena právě k tomuto použití. Je také velmi užitečná na jistícím stanovišti.
Pevnost = hlavní osa: 24 kN, otevřená západka: 7 kN, příčné zatížení: 10 kN (M33 SL), 8 kN (M33 TL) 
Dodává se také s automatickou pojistkou: 
- SCREW-LOCK, hmotnost: 75 g 
- TRIACT-LOCK, hmotnost: 77 g

FREINO M42

Karabina s pojistkou zámku a ostruhou, určená pro slaňovací brzdy
FREINO je ideální pro přidání nebo kontrolování brzdící síly při slaňování.
Pevnost = hlavní osa: 25 kN, otevřená západka: 9 kN, příčné zatížení: 10 kN 
Hmotnost: 85 g

VERTIGO WL M40 WLA

Karabina pro via ferraty
Karabiny VERTIGO WL jsou určeny pro připojení na konce smyček u via ferratových setů. 
Jejich ergonomický tvar a jednoduchý systém odjišťování usnadňuje míjení průběžných 
kotvících bodů. Široké rozevření západky umožňuje připojení na nosníky a lana různých 
průměrů.
Pevnost = hlavní osa: 25 kN, otevřená západka: 8 kN, příčné zatížení: 10 kN 
Hmotnost: 97 g

OMNI M37

Polokruhová karabina pro spojení úvazku
Polokruhová spojka OMNI slouží k zapnutí postrojů se dvěma připojovacími body, které musí 
být spojeny. Její pevnost je 15kN i když je zatížena jakýmkoliv směrem.
Pevnost = hlavní osa: 20 kN, otevřená západka: 7 kN, příčné zatížení: 15 kN 
Dodává se také s automatickou pojistkou: 
- SCREW-LOCK, hmotnost: 86 g 
- TRIACT-LOCK, hmotnost: 92 g

KARABINY
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CEPÍNY

Gordon McArthur, El Matador M12, Bull River Canyon, BC. Kanada.
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Cepíny pro lezení v ledu

Více informací na videu  
www.petzl.com/ice

Více informací na videu  
www.petzl.com/ice

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.

ERGO U22 2

Cepín pro extrémní drytooling a lezení v ledu
ERGO je dokonalá zbraň pro nejtěžší drytoolingové 
délky a nejnepříjemnější ledové sloupy. Extrémně 
zahnutá násada nabízí výjimečný prostor pod hlavou 
a poskytuje širší repertoár pohybů. Nastavitelná 
ergonomická rukojeť nabízí různé možnosti úchopu a 
snižuje riziko posunutí hrotu při výměně rukou. Ostré 
prohnutí rukojeti vytváří ideální úhel pro dlouhodobé 
zavěšení a výrazně zvyšuje sílu při shybech.
Hrot DRY typ T, násada typ T, hmotnost: 645 g

NOMIC U21 3

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.
Hrot ICE typ T, násada typ T, hmotnost: 605 g

CEPÍNY
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CEPÍNY

QUARK U19 M2, U19 P2

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.
Hrot ICE typ T, násada typ T, hmotnost: 550 g

Více informací na videu  
www.petzl.com/ice

Andy Turner, Louise Falls WI4, Lake Louise, BC. Kanada.

http://www.petzl.com
www.petzl.com/ice


70 VYBAVENÍ PRO VERTIKÁLY

Cepíny pro alpinismus

SUM’TEC U15

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.
Násada typ T 
Verze s kladívkem: U15 M52 = délka: 52 cm, hmotnost: 495 g 
Verze s lopatkou: U15 P52 = délka: 52 cm, hmotnost: 485 g, U15 P59 = délka: 59 cm, hmotnost: 505 g

Opěrka TRIGREST umožňuje 
různé varianty úchopu díky 
jednoduchému nastavovacímu 
systému, který nevyžaduje 
návod k používání.

SUM’TEC 43 U15 M43

Ultra lehký a kompaktní cepín s kladívkem / lopatkou pro technický alpinismus
SUM’TEC 43 je lehký a kompaktní cepín s kladívkem / lopatkou, který se snadno vejde do 
batohu a použije se např. při zatloukání skoby, nebo jako druhá zbraň při neočekávaném 
překonání ledového žlebu. Jeho hrot ALPIX ve tvaru banánu a opěrka TRIGREST (nastavitelná 
bez nářadí) zaručí požadovanou účinnost v technických pasážích.
Násada typ T 
Délka: 43 cm, hmotnost: 430 g

SUMMIT U13

Klasický moderní horolezecký cepín.
SUMMIT je určen pro moderní směry klasického alpinismu. Je výsledkem mnohaletých 
poznatků, je to výrobek, který představuje nový technický směr vývoje v této kategorii cepínů. 
Zahnutá násada poskytuje vybrání nutné při lezení na příkrém, nebo ledovém terénu. Lehká, 
kovaná hlava z nerezové oceli, nasazená na násadu, zajišťuje maximální účinnost.
Násada typ B 
U13 52: hmotnost: 52 cm, hmotnost: 495 g 
U13 59: hmotnost: 59 cm, hmotnost: 535 g 
U13 66: hmotnost: 66 cm, hmotnost: 570 g

CEPÍNY
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SNOWALKER U01

Cepín pro ledovcovou turistiku
SNOWALKER je lehký cepín, určený pro ledovcovou turistiku a lehké zasněžené svahy. 
Ocelový hrot je účinný i ve tvrdém sněhu a ledu. Široká lopatka účinně seká stupy a poskytuje 
dostatečnou nosnou plochu. Eloxovaná násada je vyrobena z odolného, vysoce kvalitního 
hliníku 7075. Poutko RANDO je součástí. Hrot opatřen otvorem pro připojení karabiny nebo 
smyčky.
Násada typ B 
U01 60: délka: 60 cm, hmotnost: 415 g  
U01 68: délka: 68 cm, hmotnost: 438 g 
U01 75: délka: 75 cm, hmotnost: 458 g

SNOWRACER U02

Lehký cepín pro skialpinismus a lehké lezení
Padesáti centimetrový cepín SNOWRACER (340 g) je ideální volba pro lehké expedice, ski 
alpinismus nebo snowboarding na příkrých svazích. Je vybaven stejným hrotem a lopatkou 
jako SNOWALKER a je velmi účinný ve sněhu i ledu. Hliníková násada má zkosené zakončení, 
které je uzavřeno krytem, aby v násadě nedocházelo k městnání sněhu.
Hrot typu B 
Délka: 50 cm, hmotnost: 340 g

Combe Maudite, masiv Mont-Blanc. Francie.
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DRY U19 DRY

Hrot pro drytooling k cepínům QUARK, NOMIC a ERGO
Hrot DRY (tloušťka 4 mm) je speciálně určen pro drytooling a extrémní lezení v ledu. Ke špičce 
se zužuje (3 mm), snadno pronikne i nejtvrdším ledem. Na spodní straně je opatřen hroty pro 
zaháknutí a na hřbetě hroty pro páčení.
Určen pro cepíny QUARK (U19 M2, U19 P2), NOMIC (U21, U21 2, U21 3), ERGO (U22, U22 2) 
Hmotnost: 129 g

ICE U19 ICE

Hrot pro lezení v ledu a mixy k cepínům QUARK, NOMIC a ERGO
Hrot ICE je univerzální hrot určený pro lezení v ledu. Ke špičce se zužuje (3 mm), snadno 
pronikne i nejtvrdším ledem. Jeho tvar zaručuje stabilní zaháknutí a snadné vyháknutí na ledu 
a skále.
Určen pro cepíny QUARK (U19 M2, U19 P2), NOMIC (U21, U21 2, U21 3), ERGO (U22, U22 2) 
Hmotnost: 129 g

ALPIX U15AAL

Náhradní hrot pro SUM´TEC
Hmotnost: 115 g

ADZE U19 PAN

Lopatka k cepínům QUARK, NOMIC a ERGO
Určen pro cepíny QUARK (U19 M2, U19 P2), NOMIC (U21, U21 2, U21 3), ERGO (U22, U22 2) 
Hmotnost: 69 g

HAMMER U19 MAR

Kladívko k cepínům QUARK, NOMIC a ERGO
Určen pro cepíny QUARK (U19 M2, U19 P2), NOMIC (U21, U21 2, U21 3), ERGO (U22, U22 2) 
Hmotnost: 58 g

MINI MARTEAU U19 MTL

Kladívko k cepínům QUARK, NOMIC a ERGO
Určen pro cepíny QUARK (U19 M2, U19 P2), NOMIC (U21, U21 2, U21 3), ERGO (U22, U22 2) 
Hmotnost: 20 g

CLIPPER U80000

Rychloupínací poutko pro cepíny QUARK a NOMIC
Hmotnost: 62 g

FREELOCK U81000

Pevné poutko na cepíny
Hmotnost: 40 g

Příslušenství k cepínům

CEPÍNY
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Combe Maudite, masiv Mont-Blanc. Francie.
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DART T22LLF 02

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 lehké
11 hrotů 
Vázání LEVERLOCK FIL, hmotnost (bez podložek ANTISNOW): 2 x 412 g = 824 g

LYNX T24 LLU

Stavebnicová stoupací železa pro lezení v ledu a mixy; 
univerzální vázání LEVERLOCK
LYNX jsou univerzální stoupací železa vhodná pro všechny typy 
terénu. Přední hroty lze upravit: dva hroty krátké, dlouhé nebo 
asymetrické, nebo jeden hrot mimo osu, dlouhý, nebo krátký. 
Součástí jsou dva typy vyměnitelných předních třmenů vázání  
pro použití obuvi s drážkami nebo bez nich.
14 hrotů 
Vázání LEVERLOCK s vyměnitelnými předními třmeny. 
Hmotnost (s podložkami ANTISNOW): 2 x 540 g = 1080 g 
Pouzdro FAKIR součástí.

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.

Stoupací železa pro lezení v ledu

STOUPACÍ ŽELEZA

http://www.petzl.com
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STOUPACÍ ŽELEZA

SARKEN T10

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.
12 hrotů 
T10SPL 22: vázání SPIRLOCK, hmotnost (s podložkami ANTISNOW): 2 x 480 g = 960 g 
T10LL 22: vázání LEVERLOCK, hmotnost (s podložkami ANTISNOW): 2 x 505 g = 1010 g 
T10LLFL 22: VÁZÁNÍ LEVERLOCK FIL, hmotnost (s podložkami ANTISNOW): 2 x 484 g = 968 g

VASAK T05

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.
12 hrotů 
T05SPL 02: vázání SPIRLOCK, hmotnost (s podložkami ANTISNOW): 2 x 465 g = 930 g 
T05FL 02: vázání FLEXLOCK, hmotnost (s podložkami ANTISNOW): 2 x 470 g = 940 g 
T05LL 02: vázání LEVERLOCK, hmotnost (s podložkami ANTISNOW): 2 x 490 g = 980 g 
T05LLF 02: vázání LEVERLOCK FIL, hmotnost (S podložkami ANTISNOW): 2 x 460 g = 920 g

DARTWIN T21LLF 02

Stoupací železa se dvěma předními hroty určená pro lezení v ledu a mixech
Verze DART pro ty, kdo upřednostňují lepší stabilitu a oporu dvou předních hrotů.
12 hrotů 
Vázání LEVERLOCK FIL, hmotnost (bez podložek ANTISNOW): 2 x 432 g = 864 g

Stoupací železa pro alpinismus
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Liv Sansoz na jihovýchodní hraně Tour Ronde, masiv Mont-Blanc. Francie.

IRVIS T03

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.
10 hrotů 
T03LL 02: vázání LEVERLOCK, hmotnost (s podložkami ANTISNOW): 2 x 438 g = 876 g 
T03FL 02: vázání FLEXLOCK, hmotnost (s podložkami ANTISNOW): 2 x 410 g = 820 g

FAKIR V01

Přepravní obal na stoupací železa
Obal na zip vyrobený z PVC free nylonu je primárně určený pro stoupací železa, je však dobrý 
i pro uložení šroubů do ledu a náhradních hrotů na cepíny, atd. Zesílené polotuhé dno obalu 
chrání váš batoh před ostrými hroty. Horní část je vyrobena ze síťoviny, která umožňuje odvod 
vody a vyschnutí vašeho vybavení.
Hmotnost: 135 g

SPIKY PLUS 79510, 79520, 79530

Protiskluzové nesmeky
Navlékají se na jakýkoliv typ obuvi, zvyšují tření na ledovém, kluzkém povrchu.

Příslušenství ke stoupacím železům

Stoupací železa pro zvláštní použití

STOUPACÍ ŽELEZA
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Podzemní řeka Vicdessos, Ariège. Francie.
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ASCENSION B17SLN, B17SRG

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. 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.
Pro lana o průměru 8 až 13 mm: Hmotnost: 195 g

BASIC B18BAA

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.
Pro lana o průměru 8 až 11 mm: Hmotnost: 90 g

Kompaktní velikost 
blokantu BASIC 
pohodlně padne do ruky

Integrovaná destička z nerezové 
oceli chrání třecí plochu těla 
blokantu před probroušením.

CROLL® B16BAA

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.
Pro lana o průměru 8 až 11 mm: Hmotnost: 90 g

BLOKANTY
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PANTIN® B02BRA, B02BLA

Nožní blokant - pravý a levý
V kombinaci s blokanty CROLL, ASCENSION nebo BASIC udržuje PANTIN tělo v kolmé 
poloze a činí výstup účinnějším a méně namáhavým. Díky kompaktnímu tvaru a odolnosti 
popruhů může být trvale připojen na noze. Dostupný v provedení na LEVOU i PRAVOU nohu.
Pro lana o průměru 8 až 13 mm: Hmotnost: 80 g

Chris Blakeley, Puit Aldo, Gouffre Berger, masiv Vercors. Francie.
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SPELEGYCA C44

Dvojitá asymetrická smyčka
Konstrukce umožňuje snadné přestupy v průběžných kotvících bodech při canyoningu nebo 
speleologii.

FOOTAPE C47A

Nastavitelná popruhová stupačka
Stupačka FOOTAPE se používá s 
blokanty ASCENSION pro výstupy po 
laně.
Hmotnost: 120 g

FOOTCORD C48A

Nastavitelná šňůrová stupačka
Stupačka FOOTCORD se používá 
s blokanty ASCENSION pro výstupy 
po laně. Materiál 100 % Dyneema 
zvyšuje její odolnost.
Hmotnost: 60 g

SHUNT B03

Záložní výstupový blokant
Pro jednoduchá lana o průměru 10 - 11 mm nebo poloviční lana o průměru 8 - 11 mm, hmotnost: 188 g

TIBLOC B01

Kompaktní nouzový blokant
Miniaturní blokant, který lze použít na sestavení vytahovacích kladkostrojů, nebo namísto 
prusíku při výstupech po laně. Společně s kladkou ULTRALEGRE tvoří lehký nouzový set pro 
sestavení vytahovacího kladkostroje.
Pro lana o průměru 8 až 11 mm: Hmotnost: 39 g

Příslušenství blokantů

BLOKANTY

http://www.petzl.com


81

© Alexandre Buisse

VYBAVENÍ PRO VERTIKÁLY

KLADKY

Severní stěna Petite aiguille Verte, masiv Mont-Blanc. Francie.
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MICRO TRAXION P53

Vysoce účinná kladka s blokantem
MICRO: TRAXION je ultra lehká a ultra kompaktní kladka s blokantem, s výjimečnou účinností 
díky zapouzdřeným kuličkovým ložiskům. Západku je možné zajistit v otevřené poloze a 
používat pouze kladku.
Průměr jednoduchého lana: 8 - 11 mm, účinnost: 91 %, hmotnost: 85 g

Více informací o blokantu 
s kladkou MICRO 
TRAXION naleznete 
na www.petzl.com/
MICROTRAXION

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

MINI TRAXION P07

Lehká kompaktní kladka s blokantem
MINI TRAXION se dá používat třemi odlišnými způsoby (kladka, kladka s blokantem, výstupový 
lanový blokant) a je to ideální společník na dlouhé výstupy. Používá se pro vytahování lehkých 
nákladů, samojištění, výstupy po laně a sebezáchranu.
Průměr jednoduchého lana: 8 - 13 mm, účinnost: 71 %, hmotnost: 165 g

PRO TRAXION P51

Vysoce účinná kladka s blokantem
PRO TRAXION je určena pro vytahování těžkých břemen s maximální účinností a je ideální pro 
lezení Big Wall a záchranu.
Průměr jednoduchého lana: 8 - 13 mm, účinnost: 95 %, hmotnost: 265 g

Kladky s blokantem

KLADKY

http://www.petzl.com
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KLADKY

ULTRALEGERE P00A

Kladka pro občasné použití
ULTRALEGERE je jednoduchý polyamidový kotouč, který lze instalovat na karabinu.
Průměr jednoduchého lana: 7 - 13 mm, hmotnost: 10 g

OSCILLANTE P02A

Kladka s pohyblivými bočnicemi pro nouzové použití
Nouzová kladka OSCILLANTE neváží téměř nic a lze ji použít v záchranných vytahovacích 
systémech při pádu do trhliny, či pro improvizované zvedání materiálu.
Průměr jednoduchého lana: 7 - 11 mm, účinnost: 71 %, hmotnost: 42 g

PARTNER P52A

Kompaktní kladka s otočnými bočnicemi
PARTNER je lehká kompaktní kladka, která díky hliníkovému kotouči uloženému na 
zapouzdřeném kuličkovém ložisku, zaručuje vynikající účinnost.
Průměr jednoduchého lana: 7 - 11 mm, účinnost: 91 %, hmotnost: 56 g

FIXE P05SO

Kladka s pevnými bočnicemi
FIXE je lehká kompaktní kladka, kterou lze rychle nainstalovat na lano. Nabízí vyrovnaný poměr 
hmotnosti a pevnosti.
Průměr jednoduchého lana: 7 - 13 mm, účinnost: 71 %, hmotnost: 90 g

RESCUE P50A

Ultra silná kladka s otočnými bočnicemi
Kladka RESCUE je pevná a velmi účinná: vhodná pro záchranu, vytahování těžkých břemen  
a intensivní používání.
Průměr jednoduchého lana: 7 - 13 mm, účinnost: 95 %, hmotnost: 185 g

MINI P59A

Lehká prusíková kladka
Lehká kladka MINI si poradí i s těžkými břemeny a je dostatečně malá, aby se vešla kamkoli, 
nebo mohla být neustále na úvazku.
Průměr jednoduchého lana: 7 - 11 mm, účinnost: 91 %, hmotnost: 80 g

GEMINI P66A

Dvojitá prusíková kladka
Dvojitá kladka GEMINI je opatřena pomocným připojovacím otvorem pro použití v technických 
vytahovacích systémech.
Průměr jednoduchého lana: 7 - 11 mm, účinnost: 91 %, hmotnost: 135 g

Jednoduché kladky

Prusíkové kladky
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MICRO TRAXION OK SCREW-LOCK TIBLOC PARTNER ST'ANNEAU 120
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Sada obsahující vybavení pro sestrojení vytahovacího/spouštěcího kladkostroje v případě pádu do trhliny: 
MICRO TRAXION, 2 karabiny OK SCREW-LOCK, TIBLOC, kladka PARTNER, 120 cm smyčka ST’ANNEAU
Tato sada obsahuje vše potřebné pro sestavení vytahovacího systému, nebo pro výstup po laně v případě pádu do 
ledovcové trhliny. Tato sada je nezbytná při pohybu po ledovci (pěšky či na lyžích).
Průměr jednoduchého lana: 8 - 11 mm, hmotnost: 370 g

CREVASSE RESCUE KIT K25 SC3

TANDEM P21

Dvojitá kladka pro textilní lana
Pro jednoduchá lana: ≤ 13 mm, účinnost: 71 %, hmotnost: 195 g

TANDEM CABLE P21 CAB

Dvojitá kladka pro textilní a ocelová lana
Pro jednoduchá lana: ≤ 13 mm, ocelová lana ≤ 12 mm, účinnost: 71 %, hmotnost: 258 g

TANDEM SPEED P21 SPE

Účinná dvojitá kladka pro textilní a ocelová lana
Pro jednoduchá lana: ≤ 13 mm, ocelová lana ≤ 12 mm, účinnost: 91 %, hmotnost: 270 g

Sada pro záchranu z ledovcové trhliny

Transportní kladky

KLADKY
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VAKY

Yann Ozoux v C90 Syange Khola během závěrečných příprav na expedici Chamje Khola 2011. Nepál.
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BUG S71

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.  
Při konstruování batohu BUG jsme mysleli hlavně na maximální pohodlí při lezení s batohem 
BUG na zádech: 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.
Objem: 18 litrů, hmotnost: 570 g

TRANSPORT 45L S42Y 045

Odolný vak velkého objemu pro speleologii
Objem: 45 litrů, hmotnost: 1300 g

PORTAGE 30L S43Y 030

Odolný vak středního objemu pro speleologii
Objem: 30 litrů, hmotnost: 800 g

CLASSIQUE 22L C03 2

Odolný vak středního objemu pro speleologii
Objem: 22 litrů, hmotnost: 550 g

PERSONNEL 15L S44Y 015

Odolný vak malého objemu pro speleologii
Objem: 15 litrů, hmotnost: 450 g

VAKY
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Andy Turner, Louise Falls WI4, Lake Louise, BC. Kanada.

KOTVÍCÍ PROSTŘEDKY
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LASER SONIC P70

Šroub do ledu s integrovanou kličkou
Pro rychlé zajištění neexistuje nic rychlejšího 
než šrouby do ledu LASER SONIC. Vylepšená 
plaketa/klička usnadní zavrtání šroubu i do 
toho nejkřehčího ledu. Jedinečná konstrukce 
také umožní jeho vyšroubování i když je stále 
připojen k lanu, zabrání se tak nechtěné ztrátě.

LASER P71

Šroub do ledu
Lehčí a jednodušší verze šroubů LASER 
SONIC.

MULTIHOOK 04950

Víceúčelový háček

NITRO 3 67800

Tlumič pádu používající se jako expreska

V CONIQUE 66007, 66011

Skoba z chromové oceli
Skoba z tvrdé chromové oceli do rozšiřujících 
se oblých spár v žule a jiných tvrdých 
materiálech.

ROCHER MIXTE 65106, 65108, 65110

Kovaná nekalená skoba
Skoba pro úzké spáry s vodorovnými stěnami 
ve vápenci a jiných měkkých materiálech.

UNIVERSEL P17

Kovaná nekalená skoba
Skoba do rozšiřujících se spár ve vápenci 
nebo žule.

U 65312, 65314

Kovaná nekalená skoba
Skoba do širokých spár ve vápenci nebo žule.

LIVANOS 65504, 65506, 65508, 65510

Skoba z chromové oceli

COEUR P34050, P38150

Plaketa
Hliník, nerezová ocel.

COEUR GOUJON P32, P33

Kompletní sestava nýtu s plaketou
Skládá se z plakety COEUR, expanzního nýtu 
a matice

BAT’INOX P57

14 mm lepená skoba
Zvláště vhodná pro měkké materiály.

AMPOULE BAT’INOX P41

Pryskyřičné lepidlo pro lepené skoby 
BAT’INOX
Nutnost pro umístění lepených skob 
BAT’INOX.

COLLINOX P55

10 mm lepená skoba
Určená pro dlouhodobé instalace.

AMPOULE COLLINOX P56

Pryskyřičné lepidlo pro lepené skoby 
COLLINOX
Nutnost pro umístění lepených skob 
COLLINOX.

Kotvení v ledu

Příslušenství pro jištění v ledu

Kotvení ve skále

KOTVÍCÍ PROSTŘEDKY
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KOTVÍCÍ PROSTŘEDKY

VRILLEE P13

Tvarovaná plaketa pro speleologii

COUDEE P04

Tvarovaná plaketa pro speleologii
Udržuje karabinu kolmo ke skále: napomáhá 
udržovat lano dále od skály

CHEVILLE AUTOFOREUSE P12

Samozávrtný expanzní nýt.

DELTA P11

Trojúhelníková maticová spojka

SPEEDY P14

Maticová spojka s rychle otevíratelným 
zámkem

GO P15

Oválná maticová spojka

DEMI ROND P18

Polokruhová maticová spojka

BONGO P27

Kladivo na zatloukání skob.
Pro tradiční a technické lezení, nebo stavění 
nových cest.

TAM TAM P16

Speleologické kladivo
Určeno pro instalaci nýtů pomocí ručního 
vrtáku.

ROCPEC P26

Ruční vrtačka SDS
Ruční vrtačka pro SDS vrtáky.

ROCPEC ADP P26250

Adaptér k ruční vrtačce ROCPEC
Zvyšuje univerzálnost vrtačky ROCPEC a 
zvyšuje pohodlí a účinnost při instalaci 12 mm 
samozavrtávacích expanzních nýtů.

PERFO SPE P08

Násada pro zavrtávání samozávrtných 
expanzních nýtů

BOLTBAG C11 A

Pouzdro na nýtovací soupravu

PROTEC C45 N

Chránič lana
Napomáhá chránit lano před ostrými hranami.

Kotvící prostředky pro horolezectví a speleologii Příslušenství pro kotvení v lezení a speleologii
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Jerome Meyer, L2 La théorie du Chaos 7a+ à Bonneval sur Arc. Francie.

SWIVEL S P58 S

Otočná spojka na kuličkovém ložisku.
Při umístění mezi lano a břemeno při zvedání 
umožňuje otáčení břemene a zamezuje 
kroucení lana.

PAW S P63 S

Kotvící deska
Kotvící deska pro uspořádání jistícího 
stanoviště a zřizování systémů násobných 
kotvících bodů. Vhodná při lezení Big Wall a 
instalaci přelanění Tyrolským traverzem.

KOTVÍCÍ PROSTŘEDKY
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nina Caprez, Jardin d'Eden 6B, Piedra Parada, Chubut. Argentina.
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SAKA S39

Pytlík na magnezium ergonomického tvaru
Ergonomický tvar pytlíku SAKA umožňuje snadný přístup k magnesiu. 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.
Hmotnost: 85 g

SAKAPOCHE S40

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 nákresu, etc... 
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.
Hmotnost: 95 g

BANDI S38

Klasický válcový pytlík na magnesium
Pytlík na magnézium BANDI, jehož klasický tvar a zesílený vstup umožňují snadný 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.
Hmotnost: 75 g

POWER CRUNCH P22B

Kousky magnezia
Magnezium Petzl se nyní dodává ve třech baleních (25 g, 100 g, 200 g), vyhovujících 
každému lezci. Malé 25 g balení je dávka vhodná pro den ve skalách či na stěně. 100 g je 
dostatečné k naplnění jednoho pytlíku, s trochou navíc pro doplnění. 200g balení je ideální pro 
prášiče, kteří mají rádi ruce od magnézia až po lokty a nikdy nemají dost při lezení v horkých 
letních dnech.

Pytlíky na magnézium, magnézium

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

CORDEX K52

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.

CORDEX PLUS K53

Lehké rukavice pro jištění a slaňování
Středně silné rukavice pro slaňování/jištění poskytují dokonalou ochranu bez ztráty citu při 
manipulaci. Dvojitá vrstva kůže a polstrování chrání dlaň před popálením při dlouhém slanění. 
Špičky prstů a ostatní namáhané části jsou zesíleny pro větší odolnost. Vrchní strana je 
vyrobena z kůže a oděru odolného polyamidu v místech ohybu na kloubech. Neoprenové 
manžety se zapínáním na suchý zip a zesílený otvor pro připojovací karabinu.

ANNEAU C40

Polyesterová smyčka
Používá se ke zřízení jistícího nebo kotvícího stanoviště, nebo k prodloužení kotvícího bodu.
Vyrábí se ve čtyřech délkách: 60, 80, 120 a 150 cm

ST’ANNEAU C07

Smyčky Dyneema
Lehčí varianta polyamidových smyček, jednotlivé délky jsou barevně odlišeny pro snazší 
orientaci.
Vyrábí se ve třech délkách: 24, 60 a 120 cm

FIN’ANNEAU C06

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.
Vyrábí se ve třech délkách: 60, 60 a 120 cm

Rukavice

Šité popruhové smyčky
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STEF S59

Polohovací pomůcka pro nosítka NEST
Hmotnost: 600 g

NEST S61

Nosítka pro záchranu z jeskyní
Rozměry: 200 x 50 x 5 cm, hmotnost: 12,8 kg

Příslušenství pro technické lezení

Záchranářská nosítka

Další příslušenství

FIFI V12

Závěsný háček pro technické lezení
Háček pro polohování, výstup a vytahování 
materiálu.

MAILLON RAPIDE N° 5 P49100

Maticová spojka č.5 pro instalaci na 
háček FIFI
Připojuje se do slotu na FIFI háček a slouží  
k připojení smyčky.

GOUTTE D’EAU P06 2

Postupový háček o velkém průměru

REGLETTE P06 1

Postupový háček o malém průměru

SPATHA S92 S, S92 L

Nůž s otvorem pro karabinu
Je možné ho připojit na úvazek nebo batoh 
a mít ho vždy po ruce, vyrábí se ve dvou 
velikostech.

CARNET S90, S91

Topografický notes pro speleologii

QUICKSTEP C09

Nastavitelný jednostupňový žebříček  
pro technické lezení.

LOOPING C25

Čtyřstupňový žebříček pro technické 
lezení

GRADISTEP C08

Lehký pětistupňový žebříček pro úseky 
technického lezení při lezení volně

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Kilian Jornet, Machaby night trail. Itálie.
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ULTRA KOMPAKTNÍ ČELOVÉ SVÍTILNY

Soirée na chatě Bedin, Dolomity. Itálie.
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ZIPKA® PLUS 2 E98 PG / E98 PR

Ultra kompaktní čelová svítilna s 1 čirou vysoce výkonnou  
a 1 červenou LED diodou, s pěti úrovněmi intenzity svícení  
(tři plus blikání) na samonavíjecí šňůrce

Ultra-kompaktní čelová svítilna ZIPKA PLUS 2 je opatřena samonavíjecím systémem 
ZIP. Tento systém umožňuje nošení svítilny na hlavě, nebo zápěstí, případně 
připevněnou na batohu, holích, či řidítkách bicyklu, atd. Svítilna má dva světelné 
zdroje: jednu čirou vysoce svítivou LED diodu a jednu červenou LED diodu. Čirá LED 
dioda vydává 70 lumenů v režimu maximální intenzity a dosvit je až 40 metrů. Úsporný 
umožní až 185 hodinovou dobu svícení. Červená LED poskytuje světlo vhodné pro 
noční vidění nebo přerušované světlo pro zvýšenou bezpečnost.
Množství světla: 70 lumenů (maximální režim), druh kužele: široký, dosvit: 40 m (maximální režim),  
doba svícení: 185 h (úsporný režim), hmotnost na hlavě: 71 g, jako příslušenství možno použít 
akumulátor CORE

ZIPKA® 2 E94 PB, E94 PG

Čelová svítilna se 4 LED diodami a třemi úrovněmi intenzity svícení (dvě plus blikání) 
a samonavíjecí šňůrkou
Ultra-kompaktní čelová svítilna ZIPKA 2 je opatřena samonavíjecím systémem ZIP. Tento 
systém umožňuje nošení svítilny na hlavě, zápěstí, či připojení na jiné vybavení, např. kolo, 
stanové pruty, atd. Svítilna má díky třem úrovním intenzity svícení (maximální, úsporná 
a blikání) mimořádně mnohostranné využití, intenzity se volí snadným stlačením tlačítka 
elektronického přepínače. Při maximální intenzitě svícení produkují čtyři LED diody světlo o 
intenzitě 40 lumenů, což poskytuje dostatečnou viditelnost na vzdálenost 29 metrů. Úsporná 
intenzita optimalizuje životnost baterií a tím prodlužuje dobu svícení až na 120 hodin.
Množství světla: 40 lumenů (maximální režim), druh kužele: široký, dosvit: 29 m (maximální režim),  
doba svícení: 120 h (úsporný režim), hmotnost na hlavě: 69 g, jako příslušenství možno použít akumulátor CORE

POCHE ZIPKA® 2 E94990

Pouzdro na svítilny ZIPKA 2 a ZIPKA PLUS 2

E+LITE E02 P3

Ultra kompaktní čelová svítilna
Ultra lehká a velmi kompaktní svítilna díky samonavíjecí šňůrce, nouzová svítilna E+LITE by 
měla být všude s vámi. Vždy připravená k použití, můžete ji mít ve vestě, v lékárně, v KPZ, 
uloženou po dobu až 10 let. Její čiré nebo červené světlo, konstantní nebo blikání, vám 
umožní být viděni a nebo signalizovat v případě nebezpečí.
Množství světla: 26 lumenů (maximální režim), druh kužele: široký, dosvit: 29 m (maximální režim),  
doba svícení: 70 h (úsporný režim), hmotnost na hlavě: 27 g

Červená LED poskytuje světlo 
vhodné pro noční vidění 
nebo přerušované světlo pro 
zvýšenou bezpečnost.

ULTRA KOMPAKTNÍ ČELOVÉ SVÍTILNY
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UNIVERZÁLNÍ ČELOVÉ SVÍTILNY

Traverz na Combe Maudite, masiv Mont-Blanc. Francie.
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TIKKA® PLUS 2 E97 PG, E97 PR

Čelová svítilna s jednou čirou vysoce výkonnou a jednou červenou LED diodou,  
s pěti úrovněmi intenzity svícení (tři plus blikání)
Čelová svítilna TIKKA PLUS 2 nabízí dva integrované zdroje světla: jednu čirou vysoce 
výkonnou LED diodu a jednu červenou LED diodu. Čirá LED dioda vydává 70 lumenů v 
režimu maximální intenzity a dosvit je až 40 metrů. Úsporný umožní až 185 hodinovou dobu 
svícení. Červená LED poskytuje světlo vhodné pro noční vidění nebo přerušované světlo pro 
zvýšenou bezpečnost.
Množství světla: 70 lumenů (maximální režim), druh kužele: široký, dosvit: 40 m (maximální režim),  
doba svícení: 185 h (úsporný režim), hmotnost na hlavě: 83 g, jako příslušenství možno použít akumulátor CORE

Širokoúhlá čočka se snadno 
vyklápí a nabízí uživateli 
volbu daleko svítícího úzkého 
zaostřeného kužele, nebo 
širokého kužele pro osvětlení 
blízkého okolí

TIKKA® XP 2 E99 PO, E99 PN

Čelová svítilna s jednou čirou vysoce výkonnou a jednou 
červenou LED diodou, s pěti úrovněmi intenzity svícení  

(tři plus blikání) a se širokoúhlou čočkou
TIKKA XP 2 kombinuje dva zdroje světla a širokoúhlou čočku, která se snadno 
vyklápí a nabízí uživateli volbu daleko svítícího úzkého zaostřeného kužele, nebo 
širokého kužele pro osvětlení blízkého okolí. Svítilna je vybavena jednou bílou 
vysoce výkonnou LED diodou a jednou červenou. Čirá LED dioda vydává 80 
lumenů v režimu maximální intenzity a dosvit je až 68 metrů. Úsporný umožní až 
190 hodinovou dobu svícení. Červená LED poskytuje světlo vhodné pro noční  
vidění nebo přerušované světlo pro zvýšenou bezpečnost.
Množství světla: 80 lumenů (maximální režim), druh kužele: široký, dosvit: 68 m (maximální režim), 
doba svícení: 190 h (úsporný režim), hmotnost na hlavě: 88 g, jako příslušenství možno použít 
akumulátor CORE

UNIVERZÁLNÍ ČELOVÉ SVÍTILNY
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UNIVERZÁLNÍ ČELOVÉ SVÍTILNY

TIKKA® 2 E93 PB, E93 PG, E93 PV

Čelová svítilna se 4 LED diodami a třemi úrovněmi intenzity svícení (dvě plus blikání)
TIKKA 2 nabízí díky třem volitelným intenzitám svícení (maximální, úsporná a blikání) 
mnohostranné využití, intenzity se volí jednoduše stlačením tlačítka elektronického přepínače. 
Při maximální intenzitě svícení produkují čtyři LED diody světlo o intenzitě 40 lumenů, což 
poskytuje dostatečnou viditelnost na vzdálenost 29 metrů. Úsporná intenzita optimalizuje 
životnost baterií a tím prodlužuje dobu svícení až na 120 hodin.
Množství světla: 40 lumenů (maximální režim), druh kužele: široký, dosvit: 29 m (maximální režim),  
doba svícení: 120 h (úsporný režim), hmotnost na hlavě: 81 g, jako příslušenství možno použít akumulátor CORE

TIKKINA® 2 E91 PL, E91 PF, E91 PE

Čelová svítilna se 2 LED diodami a dvěma úrovněmi intenzity svícení
Čelová svítilna TIKKINA 2je určena k běžným každodenním potřebám světla. Je vybavena 
dvěma režimy svícení (maximální a úsporný) pro dané situace. Má novou výkonnější diodu 
LED a nový elektronický vypínač. Pouzdro na baterie má nový systém otevírání, který 
umožňuje snadnou výměnu baterií a připojení na ADAPT systém.
Množství světla: 23 lumenů (maximální režim), druh kužele: široký, dosvit: 23 m (maximální režim),  
doba svícení: 190 h (úsporný režim), hmotnost na hlavě: 80 g, jako příslušenství možno použít akumulátor CORE

CORE E93100

Lithium ion polymerový akumulátor pro svítilny řady TIKKA 2 - ZIPKA 2 
Je určený pro čelové svítilny řady TIKKA 2 - ZIPKA 2, CORE nabízí novou alternativu 
oproti klasickým bateriím a dává svítilnám nový život. Lze ho snadno vložit do svítilny a 
je možné ho nabíjet jakoukoliv standardní USB nabíječkou: nabíječky mobilních telefonů, 
multimediálních přehrávačů, do automobilových zapalovačů, solární panely, přenosné 
zdroje energie, počítač, atd. Díky lithium ion polymerové technologii má vynikající výkon i 
při nízkých teplotách. Pomocí softwaru OS by Petzl si uživatel může upravit výkon svítilny 
třemi způsoby a přizpůsobit tak intenzitu nebo dobu svícení danému typu aktivity.
Lithium-Ion polymerový akumulátor, 900 mAh

Více informací na videu 
www.petzl.com/CORE

CORE se snadno 
vkládá do čelových 
svítilen TIKKA 2 / ZIPKA 
2 a umožňuje jejich 
opakované dobíjení a 
programování.

http://www.petzl.com
www.petzl.com/CORE
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USB charger E93110

Standardní adaptéry USB do sítě a automobilu

KIT ADAPT TIKKA® 2 E97900

Adaptér pro připojení svítilen řady TIKKA-ZIPKA a TIKKA 2-ZIPKA 2.

POCHE TIKKA® 2 E93990

Pouzdro na čelové svítilny řady TIKKINA 2, TIKKA 2, TIKKA PLUS, TIKKA XP 2 a 
TACTIKKA.

CROCHLAMP S E04350

Klipy na přilby se širší stěnou skořepiny

CROCHLAMP L E04405

Klipy na přilby se širší stěnou skořepiny

Trekking, masiv Dolomit. Itálie.

UNIVERZÁLNÍ ČELOVÉ SVÍTILNY

http://www.petzl.com
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Sébastien Chaigneau, Aiguilles Rouges. Francie.

http://www.petzl.com
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NAO® belt kit E36R10

Prodlužovací kabel a klip pro svítilnu NAO

ACCU NAO® E36A10

Akumulátor pro svítilnu NAO

Více informací na videu  
www.petzl.com/NAO

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

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

NAO® E36 A

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. NAO je první čelová svítilna značky Petzl s technologií REACTIVE 
LIGHTING: senzor měří a vyhodnocuje množství okolního světla. Pomocí programu OS by Petzl, který je volně ke stažení 
www.petzl.fr/OS lze potenciál svítilny NAO maximalizovat s možností nastavení vlastních parametrů.
technologie REACTIVE LIGHTING = množství světla: 7 - 355 lumenů, dosvit: 9 - 108 m, odhadovaná doba svícení: 4h40 
Lithium-Ion polymerový akumulátor, 2300 mAh 
Hmotnost na hlavě: 187 g

VYSOCE VÝKONNÉ ČELOVÉ SVÍTILNY

http://www.petzl.com
www.petzl.com/NAO
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VYSOCE VÝKONNÉ ČELOVÉ SVÍTILNY

ULTRA RUSH® E52 H

Ultra výkonná čelová svítilna s akumulátorem ACCU 2 ULTRA
ULTRA RUSH 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. Kompaktní akumulátor ACCU 2 ULTRA 
nabízí vynikající poměr kapacity a velikosti a na hlavě je velmi pohodlný. Ergonomické prvky a 
konstrukce činí svítilnu ULTRA RUSH zvláště intuitivní a spolehlivou v každé situaci.
Rovnoměrné svícení. Množství světla (maximální režim): 760 lumenů, smíšený paprsek,  
dosvit: 170 m po dobu 2 h (maximální režim), doba svícení: 38 h (minimální režim), hmotnost na hlavě: 370 g

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

ULTRA RUSH® BELT E52 B

Ultra výkonná čelová svítilna s akumulátorem ACCU 4 ULTRA 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.
Rovnoměrné svícení. Množství světla (maximální režim): 760 lumenů, smíšený paprsek,  
dosvit: 170 m po dobu 4 h (maximální režim), doba svícení: 73 h (minimální režim),  
hmotnost na hlavě: 222 g

http://www.petzl.com
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Adaptér ULTRA na cyklistická řidítka E55930

Destičky pro instalaci svítilny ULTRA na řídítka kola a uložení akumulátoru na rám.
Hmotnost: 175 g

Adaptér ULTRA pro cyklo přilbu E55920

Destičky pro instalaci na cyklistické a mountainbikové přilby s tenkými,  
nebo širokými okraji.
Hmotnost: 30 - 40 g

ULTRA harness E55960

Postroj pro uložení odděleného akumulátoru na kabelu u svítilen ULTRA
Hmotnost: 208 g

ULTRA prodlužovací kabel E55950

Prodlužovací napěťový kabel pro čelové svítilny ULTRA
Délka: 1,1 m

ACCU 2 ULTRA E55450 2

Akumulátor pro svítilnu ULTRA
Lithium-Ion polymerový akumulátor, 2600 mAh

ACCU 4 ULTRA E55400 2

Vysoce výkonný akumulátor s velkou kapacitou pro čelové svítilny ULTRA
Lithium-Ion polymerový akumulátor, 5200 mAh

MYO® RXP E87 P2

Výkonná regulovaná a programovatelná čelová svítilna se čtyřmi úrovněmi intenzity 
osvětlení, posilovačem výkonu Boost a širokoúhlou čočkou
Programovatelná čelová svítilna Petzl MYO RXP umožňuje uživateli vyladit si výstupní světelný 
výkon. Svítilna má tři úrovně intenzity svícení, z nichž každá má dalších 10 programovatelných 
možností od 13 do 141 lumenů. Díky tomuto prvku lze svítilnu naprogramovat pro daný 
typ aktivity a dobu jejího trvání. Maximální výkon je vhodný například pro krátký noční běh, 
nižší výkon šetří baterie a bude tedy vhodnější pro několikadenní trek. Svítilna je vybavena 
posilovačem výkonu BOOST (205 lumenů) a přerušovaným světlem, které je možné 
programovat. Pro optimální výkon je slučitelná s lithiovými bateriemi, dokonce i v nízkých 
teplotách. Širokoúhlá čočka nabízí možnost okamžitého přepnutí z úzkého zaostřeného 
paprsku na široké rozptýlené světlo.
Světelný výkon: 140 lumenů (stupeň č. 10), druh kužele: široký, dosvit: 84 m (stupeň č. 10),  
doba svícení: 86 h (stupeň č. 1), hmotnost na hlavě: 175 g

VYSOCE VÝKONNÉ ČELOVÉ SVÍTILNY

http://www.petzl.com
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SPECIÁLNÍ SVÍTILNY

Florenc Moll, podzemní řeka Vicdessos, Ariège. Francie.

http://www.petzl.com
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Svítilny pro speleologii

ULTRA VARIO® BELT E54 B

Ultra výkonná čelová svítilna s akumulátorem ACCU 4 ULTRA na kabelu
Kombinovaný paprsek o síle 520 lumenů činí ze svítilny ULTRA VARIO BELT činí 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. 
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 VARIO zvláště 
intuitivní a spolehlivou v každé situaci.
Rovnoměrné svícení. Smíšený paprsek. Množství světla (maximální režim): 520 lumenů,  
dosvit: 210 m po dobu 8 h (maximální režim), doba svícení: 70 h (střední režim),  
hmotnost na hlavě: 222 g

Čtyři režimy svícení pro různé 
situace v terénu

ULTRA VARIO® E54 H

Ultra výkonná čelová svítilna s akumulátorem ACCU 2 ULTRA
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.
Rovnoměrné svícení. Smíšený paprsek. Množství světla (maximální režim): 520 lumenů,  
dosvit: 210 m po dobu 4 h (maximální režim), doba svícení: 40 h (střední režim),  
hmotnost na hlavě: 370 g

SPECIÁLNÍ SVÍTILNY

http://www.petzl.com
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Gouffre Georges, Ariège. Francie.

SPECIÁLNÍ SVÍTILNY

TRIOS E54

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.
Rovnoměrné svícení. Smíšený paprsek. Množství světla (maximální režim): 520 lumenů,  
dosvit: 210 m po dobu 4 h (maximální režim), doba svícení: 40 h (střední režim), hmotnost na hlavě: 375 g 
Velikost 1 = obvod hlavy: 48 - 56 cm, hmotnost: 635 g 
Velikost 2 = obvod hlavy: 53 - 61 cm, hmotnost: 660 g

ACCU 2 ULTRA E55450 2

Akumulátor pro svítilnu ULTRA

ACCU 4 ULTRA E55400 2

Vysoce výkonný akumulátor s velkou kapacitou pro čelové svítilny ULTRA

Adaptér ULTRA pro speleo přilbu E55940

Přední a zadní destička pro instalaci svítilny ULTRA na speleologickou přilbu
Hmotnost: 40 g

http://www.petzl.com
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DUO® LED 14 ACCU E72 AC

Kombinovaná vodotěsná čelová svítilna: halogenová žárovka / 14 LED diod  
se třemi úrovněmi intenzity osvětlení a oddělené pouzdro na baterie
Světelný výkon: 67 lumenů (14 LED), druh kužele: široký/zaostřený, dosvit: 100 m (halogen),  
doba svícení: 96 h (14 LED), hmotnost na hlavě: 380 g

DUO® LED 14 E72 P

Kombinovaná vodotěsná čelová svítilna: halogenová žárovka / 14 LED diod  
se třemi úrovněmi intenzity osvětlení
Světelný výkon: 67 lumenů (14 LED), druh kužele: široký/zaostřený, dosvit: 100 m (halogen),  
doba svícení: 183 h (14 LED), hmotnost na hlavě: 300 g

DUOBELT LED 14 E76 P

Kombinovaná vodotěsná čelová svítilna: halogenová žárovka / 14 LED diod  
se třemi úrovněmi intenzity osvětlení a akumulátor
Světelný výkon: 67 lumenů (14 LED), druh kužele: široký/zaostřený, dosvit: 100 m (halogen),  
doba svícení: 430 h (14 LED), hmotnost na hlavě: 140 g

DUO® LED 5 E69 P

Kombinovaná vodotěsná čelová svítilna: halogenová žárovka / 5 LED diod
Světelný výkon: 40 lumenů (5 LED), druh kužele: široký/zaostřený, dosvit: 100 m (halogen),  
doba svícení: 65 h (5 LED), hmotnost na hlavě: 300 g

DUOBELT LED 5 E73P

Kombinovaná vodotěsná čelová svítilna: halogenová žárovka / 5 LED diod  
a oddělené pouzdro na baterie
Světelný výkon: 40 lumenů (5 LED), druh kužele: široký/zaostřený, dosvit: 100 m (halogen),  
doba svícení: 350 h (5 LED), hmotnost na hlavě: 140 g

FIXO DUO® LED 14 E63 L14

Kombinovaná vodotěsná svítilna pro upevnění na přilbu:  
halogenová žárovka / 14 LED diod se třemi úrovněmi intenzity osvětlení
Světelný výkon: 67 lumenů (14 LED), druh kužele: široký/zaostřený, dosvit: 100 m (halogen),  
doba svícení: 183 h (14 LED), hmotnost na hlavě: 180 g

SPECIÁLNÍ SVÍTILNY

http://www.petzl.com
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Muškaření, Torrent des Ayes, Hautské Alpy, Francie.

SPECIÁLNÍ SVÍTILNY

SPELIOS E75

Přilba pro speleologii s kombinovanou svítilnou: halogen / 14 LED diod se třemi 
intenzitami svícení
Přilba SPELIOS je složena z přilby ELIOS CLUB a čelové svítilny DUO LED 14. Přilba 
splňuje požadavky speleologů a provozovatelů canyoningu, kteří hledají kompletní, trvanlivé 
a pohodlné řešení. Kombinovaný zdroj světla poskytuje výkonný, zaostřený kužel světla 
(halogenová žárovka) nebo široké rozptýlené světlo (14 LED diody). Pro větší použitelnost  
má zdroj se 14 LED diodami tři režimy svícení.
Velikost 1 = obvod hlavy: 48 - 56 cm, hmotnost: 505 g 
Velikost 2 = obvod hlavy: 53 - 61 cm, hmotnost: 535 g

http://www.petzl.com
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TACTIKKA® XP E89 PC, E89 PD

Výkonná čelová svítilna se 4 úrovněmi intenzity osvětlení, posilovačem výkonu Boost 
a barevnou širokoúhlou čočkou
TACTIKKA XP se vyrábí v různých barevných provedeních pro specifické aktivity v přírodě, 
jako jsou lov a rybaření. Její funkčnost a širokoúhlá rozptylná čočka (červená, modrá a čirá) 
uspokojí ty nejnáročnější uživatele. Pomocí výsuvné širokoúhlé čočky lze úzký zaostřený 
paprsek okamžitě změnit na široký paprsek pro osvětlení blízkého okolí. Tato svítilna má tři 
režimy svícení pro jakoukoliv situaci a blikání pro signalizaci přítomnosti uživatele. Je také 
vybavena posilovačem výkonu BOOST, který krátkodobě zvýší dosvit až na 50 m a otočným 
tělem, které lze zamířit jednou rukou. Indikátor nabití baterií signalizuje uživateli stav jejich vybití 
a tedy i jejich životnost.
Množství světla: 40 lumenů (maximální režim), druh kužele: široký/zaostřený, dosvit: 35 m (maximální režim), 
doba svícení: 120 h (úsporný režim), hmotnost na hlavě: 95 g

TACTIKKA XP ADAPT E89 P

Výkonná čelová svítilna se 4 úrovněmi intenzity osvětlení, posilovačem výkonu Boost, 
barevnou širokoúhlou čočkou a ADAPT systém
Čelová svítilna TACTIKKA XP ADAPT je určena pro ty, kdo používají různé způsoby upevnění 
pomocí systému ADAPT. Tento systém umožňuje připojení lehké svítilny na elastický pásek, 
nebo rovný tvrdý povrch (např. přilba), případně pomocí klipu na kapsu, či pásek. Tato svítilna 
se přizpůsobí jakékoliv situaci. Má tři režimy svícení, blikání a posilovač výkonu BOOST, který 
zvýší dosvit až na 50 metrů (například potřebujete li najít zaparkované auto). Součástí této 
svítilny jsou čtyři vyměnitelné širokoúhlé čočky (průhledná, červená, zelená a modrá).
Množství světla: 40 lumenů (maximální režim), druh kužele: široký/zaostřený, dosvit: 35 m (maximální režim), 
doba svícení: 120 h (úsporný režim), hmotnost na hlavě: 120 g

TACTIKKA PLUS E49 P, E49 PC

Čelová svítilna se 4 LED diodami, 4 intenzity svícení a červený odklápěcí filtr
TACTIKKA PLUS je určena všem, kdo pravidelně provozují takové aktivity, jako jsou lov, 
rybaření nebo cestování v přírodě. Má tři úrovně intenzity svícení a blikání pro signalizování vaší 
polohy. Intenzitu svícení lze snadno a rychle navolit jednoduchým stlačením vypínače, můžete 
volit mezi intenzitou nebo dobou svícení (až 150 hodin). Červený filtr zaručuje nenápadné 
osvětlení a zachovává noční vidění.
Množství světla: 35 lumenů (maximální režim), druh kužele: široký, dosvit: 32 m (maximální režim),  
doba svícení: 150 h (úsporný režim), hmotnost na hlavě: 78 g

TACTIKKA E46 P2, E46 PC2

Čelová svítilna se 3 LED diodami, jedna intenzita svícení a červený odklápěcí filtr
TACTIKKA je kompaktní lehká čelová svítilna opatřená červeným odklápěcím filtrem, který 
poskytuje nenápadné osvětlení používané např. při rybaření nebo lovu. Je vybavena třemi 
LED diodami a jedním režimem svícení, je to jednoduchá svítilna poskytující silné světlo a 
dostatečnou výdrž svícení.
Světelný výkon: 26 lumenů, typ kužele: široký, dosvit: 27 m, doba svícení: 120 h, hmotnost na hlavě: 78 g

Svítilny pro lovce a rybáře

SPECIÁLNÍ SVÍTILNY

http://www.petzl.com
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Pierre Bena design - Annecy, Francie 
www.pierrebenadesign.com
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Tisk v Itálii firmou Maestro 

Katalog je vytištěn na 100% recyklovaném papíru, 
vyrobeném převážně z uživatelského odpadu. Použitím 
bělících prostředků neobsahujících chlór a snížením 
spotřeby energie při výrobě tohoto katalogu respektujeme 
životní prostředí a znečišťování vody a vzduchu.

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)

https://www.facebook.com/Petzl
http://twitter.com/Petzl/
http://www.youtube.com/petzlcrew
http://www.petzl.com
http://goo.gl/maps/UsMY7
http://pierrebenadesign.com
http://www.kalice.fr


Zástupce značky Petzl pro vaší zemi, či kdekoli na světě, naleznete na:  
www.petzl.com/dealers

Z12 TCH
CZECH

Christophe Dumarest v poslední délce “Entre les Gouttes” 7c+, pointe Nord d’Ayères, chaîne des Fiz. Francie. © Marc Daviet

Noční výlet s Jaredem a Mindy Campbellovými, Antelope Island, Utah. USA. © John Evans

http://www.petzl.com
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