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Základní údaje

2. mezinárodní veletrh vybavení  
pro outdoorové a zimní sporty

TERMÍN KONÁNÍ
17.–19. 2. 2009

UMÍSTĚNÍ
Pavilon: D

PŘEHLÍDKOVÁ CENTRA
Pavilony: A2, B, D, F, G2

PROVOZNÍ DOBA
17.–18. 2. 2009 (úterý–středa): 
9.00–18.00 hod
pouze pro odborné návštěvníky, 
vstup na základě registrace
19. 2. 2009 (čtvrtek): 9.00–17.00 hod
Pro vystavovatele: 8.00–19.00 hod
Pro návštěvníky: 9.00–18.00 hod
19. 2. 2009 (čtvrtek): 9.00–17.00 hod

POŘADATEL

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1, 647 00 Brno
tel.: 541 152 983, fax: 541 153 060
e-mail: s1@bvv.cz
www.s1brno.cz

ORGANIZACE PROJEKTU
 Gabriela Vargová, ředitelka projektu
tel.: 541 152 951, fax: 541 153 060
e-mail: styl@bvv.cz
 Martin Paul, manažer veletrhu
tel.: 541 152 824, fax: 541 153 060
e-mail: mpaul@bvv.cz
 Markéta Švábová, manažerka   
pro doprovodný program
tel.: 541 152 773, fax: 541 153 060
e-mail: msvabova@bvv.cz

PUBLIC RELATIONS A REKLAMA
 Jan Šmíd
tel.: 541 152 166, fax: 541 153 060
e-mail: jsmid@bvv.cz

BUSINESS CENTRE
(pavilon E, 1. patro)
Zprostředkování kontaktu návštěvníka 
s vystavovatelem

BANKY A SMĚNÁRNY
BVV – banka
(přízemí Administrativní budovy)
Pobočka ČSOB a.s. Brno
(vstupní hala pavilonu E)
Komerční banka a.s.
(bankomat u brány č. 1)

DOPRAVA
Autobusová doprava
ČSAD Brno, ÚAN Zvonařka
tel.: 543 217 733 – informace
Letecká doprava
BVV FAIR TRAVEL s.r.o.
Výstaviště 1, 647 00 Brno
tel.: 541 159 180–1
Železniční doprava
ČD Brno, hlavní nádraží
tel.: 972 624 125–6 – informace

EXPOPARKING
Kryté parkování pro 890 aut v těsné 
blízkosti areálu (u 4. brány)  
s možností rezervace.

INFORMAČNÍ CENTRA ELIS
Elektronický informační systém
Umístění: pavilony A1, A2, B, D, E, F, 
G, G1, Press Centre, V
Samoobslužné stanice: A3, B, F, G, V

KATALOG
Prodej u pokladen před vstupem    
do areálu a na stáncích ELIS.
Cena 1 výtisku katalogu: 50 Kč vč. DPH
Nakladatel katalogu:
EXPO DATA spol. s r.o.
 Darja Slavíková, tel.: 541 159 437

RESTAURACE
Pavilony A1, A2, A3, B, D, E, F, G, V



Doprovodný program

RÁDIO VELETRH (Zámeček)
tel.: 541 152 035, 541 153 117, 541 152 216

UBYTOVÁNÍ (Veletrhy Brno, a.s.)
(přízemí Administrativní budovy, 
přepážka č. 5)
 Šárka Maixnerová, tel.: 541 152 777
e-mail: hotels@bvv.cz
www.bvv.cz/travelling

VSTUPNÉ
Odborné dny (17.–18. 2. 2009, úterý–středa)
Celodenní vstupenka registrační 
(registrace na vstupních místech)..180 Kč 
Celodenní vstupenka předregistrační 
(přes internet)..............................120 Kč
Den pro veřejnost (19. 2. 2009, čtvrtek)
Celodenní vstupenka.....................180 Kč
Zlevněná vstupenka 
(studenti, senioři, děti).................. 70 Kč
(všechny ceny včetně DPH)

TAXI
LIDO TAXI, s.r.o.
Stanoviště: u pavilonu E
tel.: 542 214 221

DOPROVODNÝ PROGRAM

Odborné přednášky
Místo konání: pavilon D, přednáškový 
sál

17. 2. 2009 (úterý)

14.30–16.00 hod
Materiály a struktury
 Povrchové úpravy textilií prováděné  
pomocí plazmatu za atmosférického tlaku
Přednášející: Mgr. Petr Benešovský, Ph.D.
 Princip neviditelné textilie
Přednášející: doc. Ing. Jakub Wiener, Ph.D.
 Textilní materiály
Přednášející: prof. Ing. Jiří Militký, CSc.

18. 2. 2009 (středa)

10.00–11.30 hod
Oděvní zpracování
 Aspekty údržby oděvů pro sport a volný   
 čas z vysoce funkčních textilií

Přednášející: Ing. Elen Klašková
 Propustnost UV záření u sportovních  
oděvů
Přednášející: doc. Ing. Jakub Wiener, Ph.D.
 Projektování sportovních oděvů
Přednášející: Ing. Blažena Musilová

14.30–16.00 hod
Komfort a metrologie
 Měření speciálních textilií pro sport  
a volný čas
Přednášející: Vladimír Štork
 Měření komfortu
Přednášející: prof. Ing. Luboš Hes, DrSc.
 Testování fyziologického komfortu  
sportovního oděvu
Přednášející: doc. Ing. Antonín Havelka, 
CSc.

Přednášky úspěšných 
horolezců

18. 2. 2009 (středa)

od 12.30 hod
Roman Langr a firma YATE; prezentace 
expedice „Sensor Mt. Keňa 2007“  
a projekce filmu z této expedice
Místo konání: pavilon D, přednáškový sál

19. 2. 2009 (čtvrtek)

od 12.30 hod
Radek Jaroš a firma HI-TEC; 
„Horolezecké plány Radka Jaroše“
Místo konání: pavilon D, přednáškový sál

od 14.30 hod
Roman Langr a firma YATE; přednáška  
o expedici „K2, Pákistán 2007“
Místo konání: pavilon D, přednáškový sál

Radek Jaroš (*1964) – náš nejlepší 
himálajský horolezec současnosti. 
Radkův život zásadním způsobem 
ovlivnila nejvyšší hora světa Mt. Everest. 
V roce 1994 se mu naskytla nečekaná, 
ale o to lákavější příležitost odletět  
na Mt. Everest. Zpočátku tomu nechtěl 
ani uvěřit a odmítl, ale nakonec přece 
jen odletěl. Napoprvé sice vrcholu 
nedosáhl, ale o čtyři roky později již 
slavil úspěch. Společně s Vladimírem 



Doprovodný program

Noskem stanuli na vrcholu. Tento úspěch 
společně s úspěšným výstupem    
na Kanghenjungu stál u zrodu Radkovy 
„profesionální“ horolezecké kariéry.  
Jak je vidět z uvedeného přehledu, další 
vrcholy na sebe nenechaly dlouho čekat,
a tak se Radek stal jedním 
z nejúspěšnějších horolezců u nás.
Expedice: Mt. Everest 98, Kangchenjunga 02, 
Broad Peak 03, Cho Oyu 04, Shisha 
Pangma 04, Nanga Parbat 05. To jsou 
vrcholy několika z nejvyšších hor světa, 
na kterých stál. Ale třeba také Huascaran, 
Artesonrachu, Pik Učitel, Mt. Blanc, 
Ruka Fatymy, K2 (3x), Daulaghiri    
a další. www.radekjaros.cz

Roman Langr (*1976) – horolezec, 
instruktor horolezectví, pravidelně  
se účastní závodů vysokohorských nosičů 
se 100 a 60kilovou zátěží. V létě 2005 
vylezl na vrchol Rocky Summit na Broad 
Peak a v létě 2007 na Česenův pilíř na K2. 
Kromě karimatek testuje také stany Artiach, 
rukavice Trek Mates a další vybavení.
Expedice: Manaslu 01, Shisha Pangma 03, 
Chimborazo 04, Cotopaxi 04, Broad 
Peak 05, Aconcagua 06, Dhaulagiri 06, 
Mt. Keňa 07, Kilimandžáro 07, K2 07, 
Annapurna I 08, Elbrus 08. 
www.romanlangr.cz

Módní přehlídky
Místo konání: pavilon D, 
přehlídkové molo

denně v 11.30, 13.30 a 16.00 hod
S1 SHOW – taneční přehlídky kolekcí 
prádla, oblečení a sportovního vybavení
3x denně budou na přehlídkovém mole 
v pavilonu D prezentovány kolekce 
vystavujících firem s funkčním oblečením, 
outdoorovou obuví, sportovními doplňky 
a vybavením. Choreografii přehlídek  
a celé taneční show garantuje vynikající 
tanečnice a choreografka Eva Fiderická. 
Organizaci přehlídek zajišťuje 
Czechoslovak Models.

Seznam značek na módních 
přehlídkách

stav k datu 30. 1. 2009

 HUMI OUTDOOR s.r.o.
 HI-TEC SPORTS MID EUROPE s.r.o.
 NUMERO UNO s.r.o.
 Directalpine s.r.o
 YATE spol. s r.o. (prezentuje značky   
 YATE a Trekmates)
 PRO SPORT (prezentuje značku LOWA)
 JUREK S+R
 Stanislav Šilhán – VERTICAL SPORT   
 (prezentuje značku PETZL)
 RVC sportswear s.r.o. (prezentuje   
 značku ROVECO)
 TERM, spol. s r.o. (prezentuje značku   
 Merrell)
 WARP s.r.o. (prezentuje značky DURAS,   
 WARP, FITWELL, KEFAS a BALADEO)
 SALTIC s.r.o.
 Draps

Stav k datu 3. 2. 2009.



Seznam vystavovatelů

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ

 ALB FORMING spol. s r.o.,    
 CZ, PAV D 026
 Asociace výrobců a obchodníků   
 sportovního zboží ČR, CZ, PAV D 040
 ASPEN SPORT a.s., CZ, PAV D 020
 ATOK - Asociace textilního,    
 oděvního a kožedělného průmyslu,   
 CZ, PAV D 044
 BIKEZONE s.r.o., CZ, PAV D 002
 CATHERINE s.r.o., CZ, PAV D 012
 CLUTEX - klastr technické textilie,   
 CZ, PAV D 044
 DIRECT ALPINE s.r.o., CZ, PAV D 008
 DRAPS s.r.o., CZ, PAV D 018
 Exit 1 s.r.o., CZ, PAV D 029
 HANSA SPORT s.r.o, SK, PAV D 031
 HIKING.SK, SK, PAV D 043
 HI-TEC SPORTS MID EUROPE s.r.o.,   
 CZ, PAV D 009
 MIRIAM HOŠKOVÁ, CZ, PAV D 041
 HUMI OUTDOOR, s.r.o., CZ, PAV D 016
 INTREA - PIKO s.r.o., CZ, PAV D 025
 JUREK S+R s.r.o., CZ, PAV D 042
 LISSPORT s.r.o., CZ, PAV D 024
 LOM TRADING, s.r.o., CZ, PAV D 014
 Manby International Sportswear /   
 MANBI, GB, PAV D 013
 Ing. Josef Merc - Merco M + M,   
 CZ, PAV D 028
 MONTAGNA SPORT 60 Kft,    
 HU, PAV D 003
 NaKole.cz, CZ, PAV D 043
 NUMERO UNO s.r.o., CZ, PAV D 035
 OUTDOOR MEDIA s.r.o., CZ, PAV D 043
 PASKO spol. s r.o., CZ, PAV D 015
 Planet Shoe s.r.o., CZ, PAV D 032
 PROGRESS sportswear, s.r.o.,    
 CZ, PAV D 019
 PROSPORT Praha s.r.o., CZ, PAV D 039
 RESTDAY, CZ, PAV D 004
 René Fikeisová R’JET for you,   
 CZ, PAV D 027
 RVC sportswear s.r.o., CZ, PAV D 001
 SALTIC, s.r.o., CZ, PAV D 022
 SPORT KONCEPT spol. s r.o.,    
 CZ, PAV D 021

 SPORT prima spol. s r.o.,    
 CZ, PAV D 038
 Sun Sport, s.r.o., CZ, PAV D 007
 Svitap J.H.J. spol. s r.o.,    
 CZ, PAV D 044
 TERM, spol. s r.o., CZ, PAV D 036
 Textilní zkušební ústav, s.p.,    
 CZ, PAV D 044
 Časopis Treking, Nakladatelství   
 SKY s.r.o., CZ, PAV D 043
 Turek Media, s.r.o., CZ, PAV D 023
 STANISLAV ŠILHÁN - Vertical sport,    
 Renata Šilhánová, CZ, PAV D 011
 V-PRESS s.r.o., CZ, PAV D 005
 VÚB a.s., CZ, PAV D 044
 WARP s.r.o., CZ, PAV D 033
 YATE spol. s r.o., CZ, PAV D 017
 ZONA Czech s.r.o., CZ, PAV D 006

Stav k datu 5. 2. 2009.
Změny vyhrazeny.

CENTRUM

�����
�������
�����
�������
�������
����
����������
����

�������
��������������

��������

��������������������������
��������������������
�������������������������

�

�

�

�
��

���
�

�

� ��
��

�
�

�

��

�

PAV D 



Plánek pavilonu D
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Zastoupené firmy / Zastoupené značky

ZASTOUPENÉ FIRMY

 BESTARD, PAV D 017
 BIKEZONE.CZ, PAV D 002
 BRIKO, PAV D 014
 FADERS, PAV D 017
 GARRA, PAV D 017
 MUND, PAV D 017
 NORTH LEGION, PAV D 002
 NORTHWAVE, PAV D 014
 SHOCK DOCTOR, PAV D 016
 SMX - NOVÝ SPORT NA ZIMU,   
 PAV D 002
 SPOLSIN, spol. s r.o., PAV D 044
 TEXTILNÍ FAKULTA TU V LIBERCI,  
 PAV D 044
 TRANGOWORLD, PAV D 017
 TREKMATES, PAV D 017
 VEBA TEXTILNÍ ZÁVODY, a.s.,   
 PAV D 044

ZASTOUPENÉ ZNAČKY

 1.outdoorova.eu,    
 OUTDOOR MEDIA s.r.o., PAV D 043
 ACTION ADVENTURE,   
 PASKO spol. s r.o., PAV D 015
 ANDREW, WARP s.r.o., PAV D 033
 ASOLO, SPORT prima spol. s r.o.,  
 PAV D 038
 Barth, SPORT KONCEPT spol. s r.o.,  
 PAV D 021
 BESTARD, YATE spol. s r.o., PAV D 017
 BIKEZONE.CZ, BIKEZONE s.r.o.,   
 PAV D 002
 BREWATEX, JUREK S+R s.r.o., PAV D 042
 BRIKO, LOM TRADING, s.r.o., PAV D 014
 Canada, SPORT KONCEPT spol. s r.o.,  
 PAV D 021
 CASCADE DESIGNS, STANISLAV ŠILHÁN -  
 Vertical sport,  Renata Šilhánová,  
 PAV D 011
 CASSIN, RESTDAY, PAV D 004
 CP, Exit 1 s.r.o., PAV D 029
 Dachstein, SPORT KONCEPT spol. s r.o.,  
  PAV D 021
 Dare2Be, SPORT KONCEPT spol. s r.o.,  
 PAV D 021
 Deeluxe, SPORT KONCEPT spol. s r.o.,  
 PAV D 021
 DIRECTALPINE, DIRECT ALPINE s.r.o.,  
 PAV D 008
 DMM, Sun Sport, s.r.o., PAV D 007
 DOPPIO CI, WARP s.r.o., PAV D 033

 DRAPS, DRAPS s.r.o., PAV D 018
 DURAS, WARP s.r.o., PAV D 033
 FADERS, YATE spol. s r.o., PAV D 017
 FITWELL, WARP s.r.o., PAV D 033
 FIVE FINGERS, RESTDAY, PAV D 004
 FIXE, Sun Sport, s.r.o., PAV D 007
 GABEL, PROSPORT Praha s.r.o., PAV D 039
 GARRA, YATE spol. s r.o., PAV D 017
 Goose, SPORT KONCEPT spol. s r.o.,  
 PAV D 021
 GoSystem, SPORT KONCEPT spol. s r.o.,  
 PAV D 021
 HANSA, HANSA SPORT s.r.o, PAV D 031
 HEAD, ASPEN SPORT a.s., PAV D 020
 Hiking.sk, OUTDOOR MEDIA s.r.o.,  
 PAV D 043
 HI-TEC, HI-TEC SPORTS MID EUROPE s.r.o.,  
 PAV D 009
 HORYINFO.CZ, Turek Media, s.r.o.,  
 PAV D 023
 HUMI OUTDOOR, HUMI OUTDOOR, s.r.o.,  
 PAV D 016
 HYDRO - vodácký magazín,   
 OUTDOOR MEDIA s.r.o., PAV D 043
 JUREK S+R, JUREK S+R s.r.o., PAV D 042
 KARRIMOR, STANISLAV ŠILHÁN -  
 Vertical sport, Renata Šilhánová, PAV D 011
 KEFAS, WARP s.r.o., PAV D 033
 KOVEA, PROSPORT Praha s.r.o.,   
 PAV D 039
 KV+, LISSPORT s.r.o., PAV D 024
 LaSiesta, INTREA - PIKO s.r.o., PAV D 025
 Leki, SPORT KONCEPT spol. s r.o.,  
 PAV D 021
 LEZEC.CZ, Turek Media, s.r.o., PAV D 023
 LIZARD, RESTDAY, PAV D 004
 LOWA, PROSPORT Praha s.r.o., PAV D 039
 Lucio Londero, INTREA - PIKO s.r.o.,  
 PAV D 025
 MASTERS, PASKO spol. s r.o., PAV D 015
 McNETT, PROSPORT Praha s.r.o., PAV D 039
 MERCOX, Ing. Josef Merc - Merco M + M,  
 PAV D 028
 MERENI, CATHERINE s.r.o., PAV D 012
 MERRELL, TERM, spol. s r.o., PAV D 036
 MONTAGNA, MONTAGNA SPORT 60 Kft,  
 PAV D 003
 MSR, STANISLAV ŠILHÁN - Vertical sport,
 Renata Šilhánová, PAV D 011
 MTBS.cz, Turek Media, s.r.o., PAV D 023
 MUND, YATE spol. s r.o., PAV D 017
 NaKole.cz, OUTDOOR MEDIA s.r.o.,   
 PAV D 043



Zastoupené firmy / Zastoupené značky

 NORDISK, PROSPORT Praha s.r.o.,
 PAV D 039
 NORTH LEGION, BIKEZONE s.r.o.,  
 PAV D 002
 NORTHWAVE, LOM TRADING, s.r.o.,  
 PAV D 014
 NUMERO UNO - PERFORMANCE  
 TREKKING SHOES, NUMERO UNO s.r.o.,  
 PAV D 035
 ONE WAY, LISSPORT s.r.o., PAV D 024
 ORTOVOX, Sun Sport, s.r.o., PAV D 007
 OUTDOORFORUM.CZ, Turek Media, s.r.o.,  
 PAV D 023
 OUTDOORNET, Turek Media, s.r.o.,  
 PAV D 023
 PASKO, PASKO spol. s r.o., PAV D 015
 PEARL IZUMI, LISSPORT s.r.o.,   
 PAV D 024
 PERTEX, JUREK S+R s.r.o., PAV D 042
 PERWITEX, JUREK S+R s.r.o., PAV D 042
 PETZL, STANISLAV ŠILHÁN -   
 Vertical sport, Renata Šilhánová,  
 PAV D 011
 PLATYPUS, STANISLAV ŠILHÁN -  
 Vertical sport, Renata Šilhánová,  
 PAV D 011
 POLAROID, Exit 1 s.r.o., PAV D 029
 POLARTEC, JUREK S+R s.r.o., PAV D 042
 PRIMALOFT, JUREK S+R s.r.o.,   
 PAV D 042
 PROGRESS sportswear, PROGRESS  
 sportswear, s.r.o., PAV D 019
 QUECHUA, MIRIAM HOŠKOVÁ,   
 PAV D 041
 R2, CATHERINE s.r.o., PAV D 012
 Raft.cz, Turek Media, s.r.o., PAV D 023
 Regatta, SPORT KONCEPT spol. s r.o.,  
 PAV D 021
 RELAX, CATHERINE s.r.o., PAV D 012
 R’JET FOR YOU, Renée Fikeisová  
  R’JET for you, PAV D 027
 Rohner, SPORT KONCEPT spol. s r.o.,  
 PAV D 021
 ROVECO sport, RVC sportswear s.r.o.,  
 PAV D 001
 RUDY PROJECT, Exit 1 s.r.o., PAV D 029
 RVC sportswear, RVC sportswear s.r.o.,  
 PAV D 001
 SALTIC, SALTIC, s.r.o., PAV D 022
 SALUBER, WARP s.r.o., PAV D 033
 SCANDIUM, JUREK S+R s.r.o.,   
 PAV D 042

 SEALLINE, STANISLAV ŠILHÁN -   
 Vertical sport, Renata Šilhánová,  
 PAV D 011
 SH+, SPORT KONCEPT spol. s r.o.,  
 PAV D 021
 SHOCK DOCTOR, HUMI OUTDOOR, s.r.o.,  
 PAV D 016
 Schöffel, SPORT KONCEPT spol. s r.o.,  
 PAV D 021
 Schuhbandl, SPORT KONCEPT spol. s r.o.,  
 PAV D 021
 SIGG, STANISLAV ŠILHÁN - Vertical  
 sport, Renata Šilhánová, PAV D 011
 SMX - NOVÝ ZIMNÍ SPORT,   
 BIKEZONE s.r.o., PAV D 002
 Street, INTREA - PIKO s.r.o., PAV D 025
 Svetoutdooru.cz,    
 OUTDOOR MEDIA s.r.o., PAV D 043
 Swans, SPORT KONCEPT spol. s r.o.,  
 PAV D 021
 TEVA, TERM, spol. s r.o., PAV D 036
 THERM-A-REST, STANISLAV ŠILHÁN -  
 Vertical sport, Renata Šilhánová,  
 PAV D 011
 TOKO, LISSPORT s.r.o., PAV D 024
 Toko, SPORT KONCEPT spol. s r.o.,  
 PAV D 021
 TRANGOWORLD, YATE spol. s r.o.,  
 PAV D 017
 Treking.cz, OUTDOOR MEDIA s.r.o.,  
 PAV D 043
 TREKMATES, YATE spol. s r.o., PAV D 017
 TREKSTA, WARP s.r.o., PAV D 033
 TTTM, INTREA - PIKO s.r.o., PAV D 025
 VIKING, Planet Shoe s.r.o., PAV D 032
 WARP, WARP s.r.o., PAV D 033
 YATE, YATE spol. s r.o., PAV D 017
 YETI, PROSPORT Praha s.r.o., PAV D 039
 YKK, JUREK S+R s.r.o., PAV D 042
 YUNAN, JUREK S+R s.r.o., PAV D 042
 YUNAN SCANDIUM, JUREK S+R s.r.o.,  
 PAV D 042
 ZONA CZECH, ZONA Czech s.r.o.,  
 PAV D 006
  

Stav k datu 5. 2. 2009.
Změny vyhrazeny.
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NOVINKY NA VELETRHU S1

Vážení návštěvníci, připravili jsme   
pro vás ve spolupráci se serverem 
svetoutdooru.cz přehled novinek   
a zajímavých výrobků, které můžete 
vidět na stáncích jednotlivých vystavovatelů 
veletrhu S1. Přehled novinek jednotlivých 
značek zastoupených na veletrhu vznikl 
podle informací samotných vystavovatelů. 
Mezi výrobky najdete novinky zcela 
poprvé vystavované v České republice, 
jsou označeny NOVINKA ČR. Výrobky 
mohou být k dispozici až od zimy  
2009/2010.
Informace jsou v Průvodci návštěvníka 
řazeny abecedně podle značek, u každé 
najdete také odkaz na vystavovatele, 
na jehož stánku výrobek uvidíte. 
Věříme, že vám tyto informace pomohou 
při vyhledávání novinek mezi 
vystavovanými výrobky.

ACTION & ADVENTURE 
(PASKO spol. s r.o., D 015)

ACTION & ADVENTURE: turistické 
velkolitrážní, malolitrážní batohy   
a doplňky. Batohy Action & Adventure již 
15 let obohacují sportovní trh a za tuto 
dobu si získaly oblibu nejen u mladých  
i starších příznivců turistiky. Podstatný 
díl v kolekci Action & Adventure patří 
batohům pro běžné nošení ve městě  
a do školy a jsou hojně využívány právě 
pro tyto účely. Výrobky této značky se 
vyznačují kvalitními materiály (Hippotex), 
nápaditými designy, širokou kolekcí, 
rozmanitými objemy a atraktivní cenou. 
I z těchto důvodů se značka  
Action & Adventure drží na předních příčkách 
v prodejnosti tohoto sortimentu. Batohy 
Action & Adventure také otestovali 
účastníci nejedné vysokohorské expedice 
(Gyajikang 7038 m, Annapurna 8091 m).

ALB FORMING   
(ALB FORMING spol. s r.o., D 026)

Kempinková sada s nepřilnavým 
povrchem: vyrobena z povlakovaného 
hliníku. Vnější povrch má povlak, který 

se dobře omývá. Na vnitřní straně je 
nanesena tenká vrstva PTFE, která chrání 
nádobí proti připalování pokrmu a dobře 
se čistí. Pánev i miska mají sklopná držadla. 
Dna pánve i misky jsou soustružená  
pro lepší stabilitu na vařiči. K sadě se 
dodává utěrka a dva polykarbonátové 
příbory. Miska Ø 180 mm – 2 litry, 
pánev/víčko Ø 175 mm – 0,85 litru,  
2x PC příbor, utěrka, obal.  
Hmotnost: 570 g, celkové rozměry: 
Ø 195 mm; výška 133 mm.

Polykarbonátový příbor a kleště   
na nádobí: lehký a pevný plastový příbor 
pro všeobecné použití. Nepoškrábe 
povlak PTFE na nepřilnavém nádobí. 
S karabinou, nebo bez karabiny. 
Hmotnost: 35 nebo 30 g, délka: 165 mm. 
Lehké a pevné kleště z hliníkové slitiny, 
určené pro manipulaci s kempinkovým 
nádobím. Čelisti mají plastové krytky, 
které chrání vnitřek i vnějšek nádobí 
proti poškrábání. Hmotnost: 52 g, 
délka: 142 mm.

ASOLO 
(SPORT prima spol. s r.o., D 038)

NOVINKA ČR Treková obuv Vertigo GV: 
zcela nová pánská nízká treková obuv. 
Moderní technický vzhled a pečlivě 
propracovaná konstrukce s nejnovější 
technologií zpracování. Svršek je   
z hydrofobní kůže v kombinaci   
s polyesterem. Zcela nová podešev 
Vibram Syntex s mezipodešví Vario 
ASOflex je přizpůsobena požadavkům 
mužského chodidla. Zaručuje bezpečný 
došlap a maximální výkon   
v komplikovaném terénu. Gumová 
obsázka na špici pro lepší ochranu 
svršku. GORE-TEX – membrána s vyšší 
prodyšností. Lehká, pefektně padnoucí 
a pohodlná bota pro různé outdoorové 
aktivity, rychlý trekking a turistiku. 
Doporučená MOC 3 350 Kč s DPH. 
Hmotnost 453 g (1/2 pár vel. 8 UK).

Dámské turistické boty Atlantis GTX: 
dámské turistické boty s moderním 
designem a inovativní technologií. 
Ideální pro lehký trekking   
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a do nezpevněného terénu. Svršek je 
vyroben z hydrofobní kůže a vysoce 
odolného nylonu. Podešev Asolo Matrix  
s technologií AHS pro bezpečné uložení 
chodidla. Pevná gumová špička pro lepší 
ochranu před poškozením. Membrána 
GORE-TEX. Celkově odlehčená, ale přesto 
robustní konstrukce předurčuje botu  
k využití při širokém spektru outdoorových 
aktivit. Doporučená MOC 3 890 Kč s DPH. 
Hmotnost 525 g (1/2 pár vel. 5 UK).

BESTARD (YATE spol. s r.o., D 017)

Trekkingové boty

Boty ALPINE LITE K: unikátní boty  
pro vysokohorskou turistiku. Velmi teplé 
a pevné, ale díky konstrukci velmi lehké. 
Vhodné pro použití všech druhů maček. 
Je možné doplnit o speciální návleky 
přes celou botu.

Boty AIR CLIMB: boty pro VHT a trekking. 
Pevné, ale lehké boty pro celoroční 
použití pro náročné dlouhé túry.

CANADA GOOSE 
(SPORT KONCEPT spol. s r.o., D 021)

Canada Goose se vyzná v extrémech  
a je také nejlepší značkou v oblasti 
svrchního oblečení na světě pro extrémně 
chladné počasí. Z kolekce technického 
péřového oblečení, určeného nejen  
na cesty, si vybere každý. Naše výrobky 
vás ochrání v podmínkách ochromující 
zimy Antarktidy a ve vichřicích Severního 
moře stejně dobře, jako ve velkoměstě, 
které se nám někdy může zdát jako 
nejstudenější a nejsychravější místo  
na světě.

EXPEDITION PARKA – v prostředí, kde 
kůže na těle omrzá během několika 
sekund, není místo pro nic jiného než 
nejteplejší oblečení na planetě. Bundy 
Expedition Parka užívají vědci na 
základně McMurdo v Antarktidě již 
dvacet let. To mluví samo za sebe!

DIRECTALPINE 
(DIRECT ALPINE s.r.o., D 008)

NOVINKA ČR Bunda DEVIL ALPINE: 
svrchní membránová bunda vyvinutá  
a zpracovaná pro použití v nejnáročnějších 
klimatických podmínkách při horolezectví, 
VHT, skialpinismu ap. Použitá japonská 
membrána Dermizax ZR (parametry  
20 000 mm v.s. / 38 000 g prodyšnost) 
zaručuje maximální ochranu proti vodě 
a větru a má výbornou prodyšnost. 
Technický přiléhavý anatomický střih 
neomezuje v pohybu a dokonale pasuje. 
Nechybí kapuce jako součást dostatečně 
vysokého ochranného límce, prodloužený 
zadní díl, ramena a lokty s nalaminovanými 
protektory. Váha 590 g (L). Série 
Mountain top, v prodeji od října 2009.

Bunda GUIDE: svrchní ochranná bunda 
pro nejnáročnější nasazení. Kombinace 
odolných materiálů s minimální váhou, 
přesný anatomicky padnoucí střih, řada 
technických detailů a použití nejnovějších 
technologií (Ultrasonic) z ní dělá ideální 
funkční záložní bundu, která nikdy nezklame. 
Výrazně zvýšený přední díl límce chrání 
obličej a je opatřen odvětrávacími otvory. 
Asymetrický centrální zip. Vyhrnování 
bundy zabrání zajištění spodního okraje 
pružným lankem v rozkroku. Ramena  
a spodní zadní díl 3vrstvý Dermizax ZR 
(parametry 20 000 / 38 000) a zbytek 
lehký 2 1/2vrstvý Entrant DT (parametry 
30 000 / 20 000). Váha 390 g (L). Série 
Mountain top, novinka pro zimu 08/09, 
již v prodeji.

DRAPS (DRAPS, s.r.o., D 018)

DRAPS je česká značka oblečení pro sport 
a volný čas. V kolekci podzim–zima 2009 
jsme použili nové materiály s úpravou 
AQUA MOOVE pro zákazníky zabývající 
se zátěžovými sporty. Tento technický 
materiál, který 100% umožňuje volnost 
pohybu, je jemný, vysoce elastický, 
prodyšný a výborně odvádí pot od pokožky.
Zároveň také uvádíme na trh TERMOPRÁDLO 
z materiálů TERMOLITE a TERMOCOOL. 
Materiál TERMOLITE je velmi výhřevný, 
měkký a pružný. TERMOCOOL má zároveň 
výborné termoizolační vlastnosti, je pevný 
a díky vláknům LYCRA dostatečně pružný.
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FADERS (YATE spol. s r.o., D 017)

Jisticí pomůcky

Express set PETIT DRU: velmi lehká 
expreska. Horolezci dobře znají výrobky 
firmy FADERS již z předrevolučních dob. 
Tento tradiční výrobce jisticích prostředků 
stále drží krok se světovou špičkou.

Jisticí prostředek SUM: unikátní jisticí 
prostředek. Jistič nemusí mít strach,  
že bude nepozorný, nebo že prvolezce 
neudrží – SUM ho sám při pádu zabrzdí. 
Vhodné pro lana do tloušťky 10 mm.

GABEL (PROSPORT Praha s.r.o., D 039)
Superlehké hole pro trekking i nordic 
walking.

NOVINKA ČR CARBON FORCE / 
CARBON LITE: zásadní inovace 2008/2009, 
facelift 2009/2010 FORCE / zásadní 
inovace 2009/2010 LITE. Trekkingová 
trojdílná hůl ze 7vrstvého uhlíkového 
laminátu (CA 100 %), průměry tub  
18/16/14 mm (verze LITE 16/14/12 mm), 
korková rukojeť s širokým neoprénem 
polstrovaným poutkem a automatickým 
systémem CLICK, karbidový hrot, 2 sady 
šroubovacích talířků (trekking a prachový 
sníh). Stavitelná délka 66–144 cm. 
Hmotnost 200 g (pro verzi LITE 186 g).

NOVINKA ČR ALU-INVERSO: zásadní 
inovace 2008/2009, facelift 2009/2010. 
Délkově stavitelná 2dílná hůl pro NORDIC 
WALKING, kombinace vysokopevnostního 
duralu ALU 7075-T 651 s vrchní uhlíkovou 
7vrstvou tubou CA100 %, průměry 14/16 mm, 
komfortní rukojeť NORDIC DUAL LITE  
s manžetovým poutkem a automatickým 
systémem CLICK, talířek Power Race, 
karbidový hrot, pryžová odvalovací 
krytka s kovovým dorazem. Stavitelná 
délka 110–125 cm, hmotnost 168 g.

GARRA (YATE spol. s r.o., D 017)

Lezečky

Lezečky LATINO: technické a flexibilní 
boty. Jsou mírně asymetrické a díky své 

konstrukci výborně přilnou k noze. Výborně 
drží na každém povrchu. Boty mají 
unikátní tlumicí systém S.A.I., který 
chrání nohy před zraněním při dopadu.

Lezečky ARAOTZ: univerzální boty  
se stahováním na suchý zip. Vhodné  
pro sportovní lezení, bouldering i trénink. 
Boty mají unikátní tlumicí systém S.A.I., 
který chrání nohy před zraněním při dopadu.

HI-TEC 
(HI-TEC SPORTS MID EUROPE s.r.o., D 009)

V-Lite Altitude Ultra Wpi: kolekce LIGHT 
HIKING, obuv pro lehký trekking využívající 
jako první na světě revoluční technologii 
ION-MASK®. Díky této technologii, která 
ošetří celou obuv na submikroskopické 
úrovni, je obuv nepromokavá a vodu 
odpuzující, a to bez nutnosti použít 
membránu. Mezi další výhody, které 
plynou z použití této technologie, patří 
zachování původní prodyšnosti, snadná 
čistitelnost a ekologičnost. Při konstrukci 
obuvi je využito konceptu V-Lite   
pro snížení hmotnosti, svršek je 
vyroben z kůže, podrážka Vibram®.

NOVINKA ČR V-Lite Rapid Aero Hpi: 
kolekce V-LITE ADVENTURE SPORTS, 
vysoce prodyšná outdoorová obuv   
s technologií ION-MASK®, vhodná   
pro aktivní pohyb v přírodě i běžné 
nošení. Kombinace ultralehkých materiálů 
a revoluční technologie ION-MASK® 
zajistí unikátní vodu odpuzující 
vlastnosti. Mezi další přednosti patří 
zachování vysoké prodyšnosti a nízké 
hmotnosti, snadná čistitelnost   
a ekologičnost. Při konstrukci obuvi je 
použit koncept V-Lite pro snížení 
hmotnosti, bezešvá konstrukce svršku  
a podrážka Vibram®.

HUMI OUTDOOR 
(HUMI OUTDOOR, s.r.o., D 016)

Bunda KALMAR: bunda z třívrstvého 
Sympatexu H2O. Hlavní zip je kryt dvěma 
vrchními légami, celkem 6 kapes   
s nepromokavými zipy (2 velkoprostorové 
boční, 2 vnější náprsní, 2 na rukávech), 



Novinky na veletrhu S1

odepínatelné pohotovostní rukavice, 
větrání na bocích, kapuce s kšiltem 
sbalitelná do límce, bezpečnostní reflexní 
body pro lepší viditelnost za nočního 
provozu. Novinka na trhu od ledna 2009. 
Materiál: Sympatex higH2Out. 
Inf. cena: 4 850 Kč.

NOVINKA ČR Softshellová bunda 
ADAMELO II: inovovaná oblíbená pánská 
softshellová bunda s nepromokavým 
zipem. Celkem 6 kapes (2 velkoprostorové 
boční, 2 vnější náprsní, 2 na rukávech, 
které zároveň mohou sloužit jako 
odvětrávání rukávů). Rukávy zakončené 
regulovatelnou manžetou. Odepínatelná 
kapuce s kšiltem. Bezpečnostní reflexní 
body pro lepší viditelnost za nočního 
provozu. Materiál: Everest Softshell. 
Inf. cena: 2 590 Kč.

JUREK (JUREK S+R s.r.o., D 042)

MULTIFUNKČNÍ RUČNÍKY: 
multifunkční ručníky jsou vyráběny  
ve dvou barevných provedeních –   
v oranžové a světlé khaki zelené   
a ve 4 velikostech. Ručníky jsou 
hygienické a rychleschnoucí, jejich 
antibakteriální úprava podstatně 
prodlužuje délku používání, aniž by 
bylo nutné je vyprat. Další přednosti: 
odolná a jemná tkanina, snadno 
pohlcuje vodu, rychle schne. Velikosti: 
40x70 cm / 48x90 cm / 60x100 cm / 
70x125 cm; cena se pohybuje od 290 
do 570 Kč.

Spacák LADY DV: spacák s náplní   
z dutých vláken Hollowfiber zohledňuje 
nižší tělesnou výšku u žen a také má 
specifické rozložení tepelně-izolační 
náplně. Spacák je anatomická mumie  
a je vyráběn ve 3 velikostech, a to buď 
s pravým, nebo levým zipem. Teplotní 
meze (vztažené k EN 13537) jsou   
pro tento spací pytel Comfort: –2 °C; 
Limit: –8 °C; Extreme: –26 °C.  
Spací pytel LADY DV se vyrábí ve třech 
velikostech: M – do výšky uživatelky 
155 cm; 1,65 kg; L – do výšky 
uživatelky 175 cm; 1,85 kg;   
XL – do výšky uživatelky 190 cm; 2 kg; 
cena se pohybuje okolo 1 030–1 290 Kč.

KOVEA (PROSPORT Praha s.r.o., D 039)

Korejská firma vyrábějící plynové vařiče 
pro renomované světové značky 
(MARKIL, MSR, LAKEN, …). Vyrábí však 
také pod svou vlastní značkou.

NOVINKA ČR Dvoupalivový vařič 
BOOSTER+1: kompaktní dvoupalivový 
vařič (benzin, plyn) umožňující změnu 
paliva bez výměny trysky.   
Na benzinovou láhev se připevňuje 
stejným šroubením jako na plynovou 
bombu. Vařič je složen v krabičce 
367x266x97 mm. Hmotnost 306 g, 
tlaková pumpa 109 g, prázdná láhev  
na benzin (je součástí základní sady) 
115 g. Spotřeba plynu (mix propan-
butan 20:80) je 152 g/hod při výkonu 
1 824 kcal, spotřeba benzinu 274 ml/hod 
při výkonu 2 420 kcal. Průměr opor  
pro varnou nádobu je 178 mm.

NOVINKA ČR Plynový vařič ALPINE 
POT: vysoce úsporný plynový vařič  
s kontaktním výměníkem mezi varnou 
nádobou a hořákem. Integrovaná varná 
nádoba má obsah 1 000 ml a tepelně 
izolační obal. Vařič včetně varné 
nádoby lze složit do válce o průměru 
115 mm a výšce 178 mm. Hmotnost 
(včetně varné nádoby, víčka   
a plastového šálku) je 524 g. Spotřeba 
paliva (mix propan-butan 20:80)  
je 75g/hod při výkonu 900 kcal.  
Tento vařič používá při expedicích 
Radek Jaroš.

LEKI 
(SPORT KONCEPT spol. s r.o., D 021)

Sjezdové hole LEKI jsou dlouhá léta 
zárukou nejvyšší kvality jak pro rekreační 
sjezdaře, tak pro závodníky. Lyžaři mají 
nyní k dispozici revoluční novinku – 
první hole s bezpečnostním vázáním 
Trigger S, které snižují riziko úrazů  
a poskytují lyžařům větší pohodlí.

Hole TRIGGER S – hole LEKI se 
systémem Trigger S jsou jako první  
na světě vybaveny bezpečnostním 
vázáním. Řemínek je s holí spojen 



poutkem, které se při pádu nebo 
zaseknutí hole se silným tahem dozadu 
automaticky uvolní. Lyžař tak padá  
bez hůlek a riziko poranění se snižuje. 
Díky systému Trigger S jsou ve větším 
bezpečí ramena, předloktí a zápěstí 
lyžaře, navíc při pádu zůstávají volné 
ruce.

LOWA (PROSPORT Praha s.r.o., D 039)

Kolekce pro rok 2009 je oproti předchozí 
sezóně výrazně inovovaná. Hlavní 
novinkou je zavedení technologie 
MONOWRAP v celé šíři kolekce ATC.

NOVINKA ČR RENEGADE II GTX LO: 
osvědčený model trekkingové polobotky 
s kvalitním nubukovým svrškem   
a goretexovou podšívkou je pro rok 2009 
osazen MONOWRAP podešví VIBRAM 
RENEVO. Výsledkem je nižší hmotnost, 
vnější PU rám zajišťuje zvýšenou 
ochranu proti poškození a nová 
konstrukce znamená i delší životnost.  
A to vše při zachování cenové úrovně. 
Rovněž v dámské verzi Ws, velikosti 
3,5–14 (UK).

NOVINKA ČR XC7 AIR: zásadní inovace 
2008/2009, facelift 2009/2010. 
Lyžařská bota ze sportovní kategorie 
EXTREME COMFORT, vybavená veškerými 
nastavitelnými prvky: AIR systém   
pro fixaci kotníku pro všechny, kdo mají 
s otlaky kotníku problémy, individuálně 
nastavitelná šířka skeletu podle obvodu 
lýtka lyžaře, kantony, kovové mikropřezky. 
Navíc podešev s protiskluznou 
vyměnitelnou vložkou a snadné 
obouvání díky konstrukci skeletu   
i vnitřní botičky. Rovněž v dámském 
provedení Ls. Velikosti 23–31 (EU).

MASTERS (PASKO spol. s r.o., D 015)

MASTERS: lyžařské a turistické hole 
italské výroby. V sortimentu lyžařských 
holí Masters najdeme modely   
pro rekreační sportovce, ale také 
atraktivní modely pro zdatnější jedince 
i ty na vrcholové úrovni. Samozřejmě  
si přijdou na své i skalní příznivci 

běžek. Trekkingové hole patří díky 
patentovaným systémům technických 
prvků mezi špičku a jejich kvalitu 
otestovali také členové expedičních 
výprav. Ve své domovině byly hole 
Masters v hromadném testu turistického 
vybavení časopisu Monde vyhodnoceny 
jako nejlepší v poměru KVALITA/CENA. 
Technologie zpracování nejen 
hliníkových materiálů těchto holí patří 
k nejvyspělejším v této oblasti.

McNETT (PROSPORT Praha s.r.o., D 039)

Dezinfekce vody pro místa bez zdrojů 
ověřené pitné vody.

NOVINKA ČR Dezinfekční tablety 
AQUAVENTURE: systém McNETT 
AQUAMIRA se pro Evropu přejmenoval 
na AQUAVENTURE a došlo k rozšíření 
sortimentu. Ke kapalné dvousložkové 
dezinfekci přibyla i varianta 
dezinfekčních tablet AQUAVENTURE, 
které rovněž dezinfikují uvolněnými 
ionty kyslíku, vzniklými při rozpadu 
dioxidu chlóru. Chlór se při rozpadu 
uvolňuje v plynném skupenství   
a z dezinfikované vody vytěká.   
Po dezinfekci ve vodě nezůstávají žádné 
karcinogenní sloučeniny chlóru.

NOVINKA ČR Filtrační systém 
FRONTIER PRO: je uzpůsoben   
pro napojení na picí systém   
s hydratačním vakem (CAMELBAG apod.), 
vyrábí se ovšem i ve variantě pro láhev 
PET apod. Pokud do vaku nebo do láhve 
PET dáme vodu s dezinfekční tabletou 
AQUAVENTURE, filtrace zabezpečí 
oddělení sedimentu a uvolněného 
chlóru z vody, kterou pijeme.

MERRELL (TERM, spol. s r.o., D 036)

Značka Merrell je synonymem   
pro outdoor. V kolekci obuvi a textilu 
kombinuje Merrell funkce atletického 
outdooru a výkonu, progresivní styl  
a designérské vize k vytvoření 
jedinečných výrobků pro všechny,   
kdo se radují z přírody a vyznávají 
turistiku.
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CHAMELEON WRAP SLAM: 
nejpopulárnější model značky Merrell  
s nezaměnitelným designem je nyní 
nabízen za výhodnou cenu. V nové 
kolekci opět ve více barevných 
variantách, jak pro muže, tak pro ženy, 
se speciální mezipodešví Q-Form 
přizpůsobenou specifikům dámské 
chůze. Obuv vhodná pro lehkou 
turistiku a běžné nošení. Svršek – 
prodyšný nylonový materiál Mesh, 
podešev – 4 mm silná 
Vibram®Chameleon Sport™/TC5+. MOC 
1 799 Kč.

WATERPRO MAIPO: v kolekci jaro–léto 
2009 je velmi oblíbený model Waterpro 
Maipo, vyznačující se superlehkým  
a prodyšným svrškem, odolnou 
protiskluzovou podešví a tvarovanou 
stélkou pro dokonalé pohodlí chodidla, 
u dámských modelů opět s mezipodešví 
Q-Form. Obuv vhodná pro vodní sporty 
a běžné nošení. Svršek – syntetická 
useň kombinovaná s prodyšným 
materiálem Mesh, podešev – 3,5 mm 
silná Vibram®WaterPro Plus™/TC5+. 
Protiskluzová úprava jemným 
drážkováním, nezanechává šmouhy  
na podlaze.

MSR (STANISLAV ŠILHÁN – Vertical sport, 
Renata Šilhánová, D 011)

MSR přichází na trh se stavebnicovým 
systémem nádobí se segmenty   
z rozdílných materiálů. Kombinují 
nerezovou ocel, tvrzený hliník, 
superlehký titan, odolné nepřilnavé 
povrchové úpravy, nerozbitné plasty. 
Jednotlivé segmenty je možné 
kombinovat a skládat do sebe. Jsou 
barevně odlišeny, takže máte přehled  
o vlastním nádobí. Vyrábějí se ve třech 
sériích: expediční, fast and light, 
basecamp a v každé sérii je několik 
typů lišících se počtem použitých 
nádob a doplňků. Sady budou v prodeji 
od dubna 2009.

NOVINKA ČR QUICK 1 system: 
nejlehčí a nejmenší systém – 1,3l 
titanový hrnec s talonovou rukojetí  
a pokličkou, termohrnek.

NOVINKA ČR EXO2 system: ultralehká 
sada nádobí na delší cesty. 2,4l 
titanový hrnec s talonovou rukojetí 
a pokličkou, 2 polypropylenové talíře 
DeepDish, dva termohrnky.

MUND (YATE spol. s r.o., D 017)

Ponožky

Ponožky HIMALAYA: velice oblíbený 
model, který kombinuje příjemnou 
přírodní vlnu a pevné a zároveň hřejivé 
vlákno THERMOLITE. Ponožky jsou navíc 
vyztuženy na patě a špičce CORDUROU 
a na nártu mají elastický pásek, který 
zabraňuje klouzání z nohy.

Ponožky EVEREST: ponožky   
do extrémních podmínek – kombinují  
v sobě dva modely – K2 a Elbrus. 
Vysoký obsah teplého vlákna 
THERMOLITE a dvojitá konstrukce 
z nich činí velmi teplé ponožky   
do nejnáročnějších podmínek. Tento 
model používala i čínská olympijská 
expedice na Mt. Everest.

NORDISK 
(PROSPORT Praha s.r.o., D 039)

Z bohatého sortimentu (stany, spací 
pytle, samonafukovací matrace, batohy, 
kempinkové nádobí a další outdoorové 
doplňky) jsme vybrali následující.

NOVINKA ČR Batoh ASKJA 70 l: 
dvoukomorový batoh pro náročnou 
turistiku, s odpínatelnou přepážkou 
mezi komorami a objemným víkem. 
Celkový objem 70 l, hmotnost 2 800 g 
včetně integrované pláštěnky. 
Sofistikovaný systém jednoduchého 
nastavení, integrovaný nosný rám   
s duralovými díly, dokonalé odvětrání 
zad. Materiál: vysoce odolná Cordura 
NorthGrip, 3 různé gramáže.
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NOVINKA ČR Kempinkové nádobí 
ABISKO: je vyrobeno z hliníkové slitiny 
s keramickým povrchem vytvořeným 
anodickou oxidací. Sada se skládá   
ze závětří, 3 hrnců, univerzální 
pokličky/pánve, kleštinové rukojeti  
a hořáku ESBIT a textilního obalu. 
Hmotnost: 864 g.

NORTH LEGION 
(BIKEZONE s.r.o., D 002)

NOVINKA ČR SMX: nový sport na S1. 
Díky firmě BIKEZONE s.r.o. dorazila  
do ČR nová zimní sportovní disciplína 
ve světě známá pod zkratkou SMX 
(SnowMotoCross). Sport původem   
z Norska je zimní alternativa pro bikové 
adrenalinové sporty freeride, freestyle, 
BMX, downhill a pro milovníky 
nevšedních zážitků. Velkou zábavu 
umožňuje patentovaná kombinace 
skibobu s celoodpruženým horským 
kolem. SMX lze provozovat na sjezdovkách, 
ve volném terénu i na U-rampě. 
Úspěchy v zahraničí dokazují, že SMX  
je fenomén srovnatelný s nástupem SNB 
na konci 20. století.

NOVINKA ČR SMX MERC: distributor 
firmy NorthLegion, jediného výrobce 
snowbiku pro SMX, společnost 
BIKEZONE s.r.o. se prezentuje modelem 
SMX MERC. Celoodpružený hliníkový rám 
je namísto kol osazen třemi lyžemi, 
které se starají o stabilitu. Díky 
patentované technologii PMS stroj 
přesně kopíruje pohyby jezdce a je tak 
snadno a intuitivně ovladatelný. SMX  
je určen jak na sjezdovku, do volného 
terénu, tak i na U-rampu, kde se s ním 
užije největší zábava. Použitá 
technologie a detaily umožňují velkou 
variabilitu skoků a dalších triků.

NUMERO UNO 
(NUMERO UNO s.r.o., D 035)

Model SHELL: pánské nízké trekkingové 
boty – kombinace kůže a materiálu 
SoftShell. Svršek zajišťuje ochranu proti 
větru a vlhkosti a současně nabízí 
vysokou prodyšnost obuvi. Zesílená 

výztuž špice a paty garantuje stabilitu – 
torzní tuhost. Boty jsou vybaveny 
podešví RB-Phylon, která garantuje 
skvělou přilnavost k terénu. Obuv je 
vhodná pro lehký trekking a současně 
použitelná pro každodenní nošení.

Model DRAGON: dámské trekkingové 
boty – kombinace hydrofobní kůže  
a Cordury. Ve spojení s membránou 
PROFEX zajišťují boty vodoodpudivost  
a současně vysokou prodyšnost obuvi. 
Zesílená výztuž špice a paty garantuje 
stabilitu – torzní tuhost. Trekkingové 
boty mají podešev Vibram Viking   
s technologií pro pohodlnou chůzi  
ve středně těžkém terénu. Obuv je 
vhodná pro středně náročný trekking.

ORTOVOX (SUN SPORT, s.r.o., D 007)

Prádlo MERINO: již před 20 lety začal 
ORTOVOX s vývojem vlněného prádla, 
díky čemuž patří k nejstarším výrobcům 
vůbec. Dnes používá nejkvalitnější vlnu 
MERINO z Fidži, kde se nejen 
zpracovává samotný materiál, ale kde se 
také vyrábí finální výrobky. Je to jediné 
místo na světě, kde lze takto kvalitní 
materiál získat a zpracovat. Celá výroba 
i životní cyklus jsou zcela ekologické, 
takže jedinou současnou zátěží 
životního prostředí je přeprava zboží  
k zákazníkovi.

Vyhledávač S1: automatické zapnutí 
vyhledávání. V nebezpečných situacích 
jde o každou vteřinu. Navigační šipka 
znázorňuje jasnou, rychlou a jistou 
cestu k oběti. Tato technologie je 
používána v letectví a ORTOVOX ji jako 
první použil k navigaci u lavinových 
přístrojů. Vodicí linky, šipka a znak 
oběti jasně ukazují směr pohybu. 
Obrazový pinpointing. Zkušenosti 
ukazují, že velmi mnoho času lze ztratit 
při dohledávání. To je důvod, proč jsme 
vyvinuli a nechali si patentovat 
zobrazovací kruhovou metodu. Díky 
tomuto postupu lokalizujete   
a naleznete hledanou osobu mnohem 
snadněji, jednodušeji a přesněji než  
s kterýmkoliv jiným vyhledávačem.
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PASKO (PASKO spol. s r.o., D 015)

PASKO: sportovní doplňky pro zimní 
sporty. Jedná se hlavně o lyžařské 
rukavice, čepice, šály, čelenky, masky  
a v neposlední řadě také softshellové 
bundy. K výrobě produktů značky Pasko 
jsou používány nejkvalitnější materiály 
v kombinaci s pokrokovou technologií 
výroby. Rukavice Pasko si oblíbili   
i vrcholoví sportovci, jako olympijský 
reprezentant Martin Vráblík nebo 
akrobatický lyžař Lukáš Vokatý.

PETZL (STANISLAV ŠILHÁN – Vertical 
sport, Renata Šilhánová, D 011)

NOVINKA ČR Čelovka TIKKA2 PLUS: 
po veletrhu ISPO bude ČR druhá   
na světě v uvedení čelových svítilen 
řady TIKKA2 (TIKKINA2, TIKKA2, 
ZIPKA2, TIKKA2 PLUS, ZIPKA2 PLUS). 
TIKKA2 PLUS je vysoce výkonná čelová 
svítilna nové generace s jednou čirou 
LED diodou, u které je možno volit mezi 
dvěma intenzitami svícení a blikáním. 
Jedna menší červená LED dioda, která 
má dva režimy – svícení a blikání. 
Zabudován indikátor stavu baterií. 
Dodává se se třemi bateriemi AAA/LR03. 
Výkon: 50 lumenů, dosvit: 35 m, doba 
svícení: 130 hod.

NOVINKA ČR ULTRA BELT: 
ultravýkonná čelová svítilna speciálně 
vyvinutá pro sportovce – lyžaře, běžce, 
orientační běžce, cyklisty… Má tři 
stupně intenzity osvětlení, regulátor, 
který udržuje stejnou intenzitu svícení 
a při téměř úplném vybití akumulátoru 
automaticky přepne na úsporný režim. 
Výkon 350 lumenů, dosvit 100 m   
a doba svícení přes 4 hodiny. Největší 
plus jsou dobíjecí akumulátory ACCU 2 
nebo ACCU 4, které se jednoduše připojí 
na rychlonabíječku a dobijí se.   
Pro přepravu akumulátorů slouží 
speciální postroj, který odlehčí zátěž 
nesenou na hlavě. Česká reprezentace 
lyžařů běžců si tyto svítilny oblíbila 
a používá je v přípravě na MS 2009  
v Liberci a Olympijské hry 2010   
ve Vancouveru. Martin Koukal, který je 

také členem týmu Petzl Vertical, ji 
pravidelně používá již od začátku 
prosince loňského roku.

PROGRESS Sportswear 
(PROGRESS Sportswear, s.r.o., D 019)

NOVINKA ČR Pánské tričko DART: 
kolekce Dynamic, pánské ergonomické 
tričko z vysoce funkčního materiálu 
(88% polyester, 12% spandex), který 
vyniká především svou jemností   
a pružností, takže zaručuje dlouhodobé 
pohodlí a udržení tělesného 
mikroklimatu.

NOVINKA ČR Dámské tílko DIGGI: 
kolekce Dynamic, dámské ergonomické 
tílko z vysoce funkčního materiálu 
(88% polyester, 12% spandex), který 
vyniká především svou jemností   
a pružností, takže zaručuje dlouhodobé 
pohodlí a udržení tělesného 
mikroklimatu.

R2 (CATHERINE s.r.o., D 012)

Sportovní brýle R2: speciální kolekce 
sportovních brýlí vhodná pro nejrůznější 
sporty – cyklistiku, běh, lyžování,   
in-line bruslení a další. V kolekci R2 
naleznete brýle vybavené nejrůznějšími 
„vychytávkami“, jakými jsou polarizační 
čočky, fotochromatické čočky, výměnné 
čočky, Pro optic (dioptrické odnímatelné 
vložky), dvojité vstřikování, odnímatelné 
potní rámy aj. Samozřejmostí je 100% 
UV filtr či rámy a čočky z nárazuvzdorných 
materiálů. S brýlemi R2 se tak nejlépe 
můžete soustředit na svůj výkon – R2 
ride you race. Sluneční a sportovní 
brýle R2 přinášejí nejnovější technické 
vymoženosti, které vám skutečně zvýší 
komfort a užitek. Dvojité vstřikování, 
speciální vstřikovací technologie, která 
spojí dva různé materiály v kompaktní  
a atraktivní celek. Fotochromatizace, 
funkce čoček – automaticky se ztmavují / 
zesvětlují podle intenzity slunečního 
svitu. Nastavitelné nosníky, větší 
pohodlí při nošení, nosník lze 
přizpůsobit tvaru nosu. Polarizace. 
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Funkce čoček – eliminuje nepříjemné 
odlesky, vhodné pro sport, řízení, 
aktivity u vody. Mnoho dalších výhod.

RELAX (CATHERINE s.r.o., D 012)

Sluneční brýle RELAX: Relax je v první 
řadě značka kvalitních, trendy 
sportovních či fashion slunečních brýlí. 
A nejen to – je to moderní značka   
pro aktivní trávení volného času. Takže 
nabízí funkční a fashion produkty 
aktivní ochrany pro letní i zimní 
aktivity – ochrannou kosmetiku   
a textilní doplňky (čepice, kšiltovky, 
ochranné lyžařské přilby, šály, rukavice 
na zimu). RELAX zpříjemňuje 
každodenní aktivity při odpočinku   
i zábavě, vyhovuje akčnímu rytmu 
života, volnosti, pohodě i profesionálnímu 
soustředění. RELAX nabízí maximální 
funkčnost, nadstandardní ochranu, 
absolutní spolehlivost i vysoký 
uživatelský komfort.

QUECHUA (MIRIAM HOŠKOVÁ, D 041)

Stany QUECHUA: sekundové stany 
francouzské firmy QUECHUA, stany 
postavené za několik vteřin, sbalené  
do půl minuty. MHSport je výhradním 
dovozcem a distributorem tohoto 
produktu do ČR. Na S1 vystavujeme 
celou kolekci sekundových stanů 
QUECHUA.

Sekundový stan SEC XL 2: stan pro dvě 
osoby, který se po vyjmutí z obalu 
pomocí pružných sklolaminátových tyčí 
během několika vteřin sám postaví. 
Dvouvrstvý stan se samonosnou 
konstrukcí, lepenými švy, odvětráním  
a nejvyššími parametry na odolnost 
proti dešti a větru. Patentovaná 
americká technologie, výrobek 
francouzské firmy QUECHUA.

RVC sportswear 
(RVC sportswear s.r.o., D 001)

Dámská bunda SEPHORA: nové 
softshellové bundy s výplní, které jsou 
atraktivní díky své elasticitě 
neomezující pohyb. Výplň zvyšuje jejich 
tepelný komfort (nově použitá   
u třívrstvých softshellových materiálů). 
Pro letošní sezónu uvedla na trh značka 
RVC tyto bundy v dámském provedení 
pod názvem SEPHORA a v pánském  
pod názvem COTBERG. Pánská bunda má 
navíc speciální gumové nálepky   
na ramenou, které usnadňují nošení 
lyží. 

Pánská bunda BOARDZONE a lyžařské 
kalhoty STRIPEDBELLE: česká značka 
RVC sportswear stále přichází s něčím 
novým. Tentokrát je to proužek jak 
střižený z mafiánských obleků, což je 
nový trend. Tento materiál je na omak 
opravdu jiný, jako by byl připravený  
na sako či kostým a ne na sportovní 
bundu s membránou a skvělými 
parametry – 10 000 mm odolnosti proti 
vodě a 10 000 g prodyšnosti. Takový je 
trend. Překvapit, být IN a hlavně se 
odlišit. RVC nabízí v tomto materiálu 
pánskou bundu BOARDZONE a lyžařské 
kalhoty STRIPEDBELLE se šlemi. 

SALTIC (SALTIC, s.r.o., D 022)

NOVINKA ČR Lezečka AROW: novinka 
firmy Saltic již volně k prodeji! 
Technicky vyvážená kombinace 
přírodních a umělých materiálů 
předurčuje tuto lezečku k těm nejvyšším 
sportovním výkonům. Na podešev je 
aplikována specifická HLS (horseshoes-
lock-system), tzv. podkova, která se 
postará o perfektní a skutečný kontakt 
se skálou a nabízí extrémní zážitek  
z lezení. Arow je trefa do černého. 
Materiál: kůže, podšívka AIRNET, 
mezipodešev EVOLSA RC, podešev: 
EXTASY 3,7 mm + HLS. Velikost:   
2–11 (UK), hmotnost: 420 g pár.
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Softshell bundy dámská ARLEN   
a pánská JOCKER: Softshell + Softstyle + 
Microfleece = dokonalá ochrana proti 
větru, ideální termoregulace, vysoká 
prodyšnost a odolnost proti vodě. 
Membrána Softstyle – nosnost vodního 
sloupce vyšší než 10 m, prodyšnost 
10 000 g/m2/24 h. Materiál: vnější – 
Softshell, membrána Softstyle, vnitřní – 
Microfleece. Hmotnost: 450 g, velikosti 
S, M, L, XL, XXL.

SHOCK DOCTOR 
(HUMI OUTDOOR, s.r.o., D 016)

Vožka do bot ULTRA 2: maximálně 
výkonná vložka do bot s pěnovou výplní 
se skvělou absorpcí nárazů. Díky 
systému Control bar stabilizuje patu, 
kontroluje pronanci a drží tvar nohy. 
Vložka je tvarovaná do metatarzální 
klenby, jež ulevuje chodidlům   
od bolesti. Mikrosféra Comfortemp 
zároveň zaručuje teplotní komfort podle 
okolí. Inf. cena: 650 Kč.

Ochranná vložka Shock X-Active New: 
víceúčelová ochranná vložka zejména 
do sportovních a turistických typů 
obuvi. Pěnová výplň ShockDome 
absorbuje nárazy pod patou, klenbou  
i chodidlem a konstrukce ShockShell 
poskytuje flexibilní podporu střední 
klenbě chodidla a lépe jej chrání před 
poraněním při sportu. Vrchní materiál 
zároveň zajišťuje antibakteriální 
vlastnosti a vynikající odvod vlhkosti 
pro minimální zapaření chodidla.   
Inf. cena: 550 Kč.

TEVA (TERM, spol. s r.o., D 036)

Více než 25 let cestují experti  
a nadšenci do všech koutů světa   
v botách Teva. Tato americká značka 
outdoorové obuvi, známá především 
svými sandály a obuví pro vodní sporty, 
nabízí v nové kolekci také vysoce 
kvalitní obuv pro turistiku a outdoorové 

aktivity v terénu, vybavenou 
nejmodernějšími technologiemi.

Obojživelný model SUNKOSI 2: je 
stejně doma ve vodě jako v terénu. 
Nový model dokonale padne, nabízí 
stabilitu a rychleschnoucí materiál 
svršku. Díky podešvi Spider Rubber™  
se speciálními odtokovými drážkami 
zajišťuje spolehlivou přilnavost   
na mokrém povrchu. Prodyšný svršek 
Mesh se zpevněním TPU poskytuje 
podporu a odolnost, rychlostahovací 
tkaničky fungují za sucha i mokra. 
Konstrukce svršku zabraňuje nečistotám 
dostat se dovnitř. Model je v dámské  
i pánské variantě.

NOVINKA ČR X-1 EVOLUTION: 
ultralehký model pro běh v terénu. 
Speciální bezešvý svršek z materiálu 
Mesh snižuje nadměrné zahřívání   
a nabízí při běhu větší pohodlí, zatímco 
vrstvy TPU poskytují podporu   
a odolnost. Podešev SpiderXCTM 
kombinuje odolnost se zvýšenou 
přilnavostí na rozdílném povrchu. Model 
je v pánské i dámské variantě.

THERM-A-REST (STANISLAV ŠILHÁN – 
Vertical sport, Renata Šilhánová, D 011)

NOVINKA ČR NeoAir: novinka pro rok 
2009. Klasická nafukovací matrace nové 
generace. Je vyrobena z nejnovějších 
materiálů opatřených nejmodernějším 
vzduchotěsným zátěrem. Díky novým 
technologiím bylo docíleno nejnižší 
hmotnosti. Vnitřní strana materiálu je 
potažena reflexní vrstvou, která odráží 
tělesné teplo zpět k tělu a chlad zpět  
k zemi. Tato matrace má třikrát 
účinnější izolační vlastnosti než běžné 
nafukovací matrace. Konstrukce 
oddělených příčných komor snižuje 
pohyb vzduchu uvnitř matrace a dává 
pocit stability a pohodlí. Nejsou 
použity izolační výplně, proto se 
nemusíte se obávat, že vlhkost dechu 
sníží izolační vlastnosti. Sbalit ji 
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můžete do balíčku o velikosti 1litrové 
PET lahve. Vyrábí se ve čtyřech 
velikostech: S – krátká, M – střední,  
R – standardní (51x183 cm, 410 g,  
6,3 cm), L – dlouhá. V prodeji   
od dubna. MOC: 3 690 Kč pro vel. R.

NOVINKA ČR Ventra Down Comforter: 
další novinkou pro sezónu 2009 je 
cestovní sada „vše v jednom“ – povlak 
na samonafukovací karimatku, 
kompresní polštářek a péřová deka. 
Deku je možné spojit s povlakem   
a karimatkou suchými zipy. V prodeji  
od dubna. MOC: deka 4 250 Kč,  
povlak 640 Kč, polštář 740 Kč.

TRANGOWORLD (dříve ARTIACH) 
(YATE spol. s r.o., D 017)

Španělská firma ARTIACH a TRANGOWORLD 
sjednotila všechny výrobky pod jeden 
název – TRANGOWORLD. Proto se nyní 
budeme setkávat se samonafukovacími 
karimatkami pod tímto názvem.

Karimatka COMPACT MAT: skladná  
a mimořádně pohodlná karimatka.  
Proč mimořádně? Protože její povrch je 
vyroben ze strečového materiálu, díky 
kterému není povrch příliš tvrdý ani  
při plném nafouknutí. Povrch má navíc 
protiskluzovou úpravu, takže neklouže 
po podlážce stanu. Stejně tak i spací 
pytel neklouže po povrchu dolů.

Karimatka MICRO MAT: karimatka  
do horských podmínek, kde potřebujete 
šetřit každý gram, ale zároveň si 
potřebujete dobře odpočinout. 
Odlehčené jádro a tvar mumie.

TREKMATES (YATE spol. s r.o., D 017)

Prádlo MERINO ZIP TOP: velmi 
oblíbené prádlo z vlny Merino. 
Technicky propracované triko s dlouhým 
rukávem a stojáčkem. Příjemné na tělo, 
vlna Merino nekouše, dobře odvádí pot 
a je přirozeně antibakteriální, takže 

nepáchne ani po několikadenním 
používání.

Rukavice SNOW DRY: velmi teplé 
rukavice na lyžování a ostatní zimní 
sporty. Jsou vyplněné materiálem 
Primaloft, který zajišťuje vysoký tepelný 
komfort a mají membránu DRY, která 
zajišťuje odolnost proti vodě. Zároveň 
však propouští ven páru, takže se ruce 
nepotí.

YATE (YATE spol. s r.o., D 017)

Karimatky: nejznámější výrobky naší 
společnosti. V současnosti jsou stále 
více prodávány samonafukovací,   
ale vyrábíme nebo dodáváme pěnové, 
EVA, Alumatky a mnoho dalších doplňků. 
Pro letošní sezónu připravujeme nové 
barevné kombinace, ale hlavně 
vylepšené materiály a ventily u některých 
modelů samonafukovacích karimatek.

Teleskopické hole: již 3 roky jsou  
v naší nabídce teleskopické hole. 
Nejedná se o žádný „aušus“, ale o velmi 
kvalitní evropské výrobky z materiálu  
Al 7075. V sortimentu máme jak 
neodpružené, tak i odpružené modely 
za velmi zajímavé ceny. Výhodou je také 
to, že jsme schopni k holím zajistit 
záruční i pozáruční servis.

YETI (PROSPORT Praha s.r.o., D 039)

Jako novinky představujeme ultralehké 
péřové spací pytle. 

NOVINKA ČR Spací pytel V.I.B.150: 
letní spací pytel o hmotnosti 440 g,  
s náplní 150 g husího peří CRYSTALDOWN 
(cuin 800+, 95:5), sbalitelný do rozměru 
průměr 9,5 cm x délka 21 cm (objem 
1,5 l), teplotní parametry COMF   
L +13 °C, COMF M +9 °C, EXTREM –3 °C, 
konstrukce komor H, materiál: 
superlehká peří nepropouštějící látka 
SupCell (vně) a UltraCell (zevnitř).
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NOVINKA ČR Spací pytel PASSION 
FIVE: třísezónní spací pytel o hmotnosti 
690 g, s náplní 440 g husího peří 
CRYSTALDOWN (cuin 900+, 97:3), 
zabalitelný do rozměru průměr   
15 cm x délka 37 cm (objem 6,5 l), 
teplotní parametry COMF L –2 °C,  
COMF M –7 °C, EXTREM –25 °C, 
konstrukce komor S, materiál: 
superlehká peří nepropouštějící látka 
MicroNylon (vně i uvnitř).

Stav k datu 3. 2. 2009. 
Změny vyhrazeny!
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