
PŘIZPŮSOBITELNÉ
PRO KAŽDÝ VÝSTUP

Technické cepíny



Upravte si váše cepíny tak, aby vyhovovaly 
všem výzvám, jaké hory nabízí.. 

Výměna hrotů
pro přechod od alpinismu na ledolezení a drytooling

Výměna příslušenství
pro odlehčení zbraní a poskytnutí potřebné 

funkčnosti v různém prostředí

Více informací naleznete na www.petzl.com a v návodech k použití.
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PETZL ALPEN ADAPTPETZL ALPEN ADAPT

ZMĚNA KONFIGURACEVOLBA SPRÁVNÉ KONFIGURACE

PŘIZPŮSOBITELNÉ PRO KAŽDÝ VÝSTUP

MIXOVÉ LEZENÍ vyžaduje extrémní účinnost jak v ledu, tak i na skále, 
s téměř úplnou závislostí na vašich zbraních při postupu vzhůru. V 
jednodélkové cestě lezec potřebuje zbraň, která zvládne páčení v 
mikrospárách, umístění na mikrolištách, a zároveň potřebuje pohodlný 
švih a zásek do ledu.

DRY TOOLING a SOUTĚŽNÍ LEDOLEZENÍ přímo volají po agresivně 
zahnutých zbraních s mnoha opěrkami pro úchop a extrémně tvrdými, 
ostrými hroty. Tento typ terénu vyžaduje konfiguraci, která umožňuje 
gymnastické manévry ve velkých převisech, a zároveň přesné umístitění 
hrotu.

LEDOLEZENÍ nakloněné ledové plotny, nebo pilíře ledopádu 
vyžadují dobře vyvážené zbraně s pohodlnou rukojetí a ostrým, dobře 
pronikajícím hrotem. Geografie, klima a sklon terénu hrají roli při volbě 
správné konfigurace cepínu.

ALPINISMUS a ALPSKÉ LEZENÍ vyžaduje konfiguraci, která 
umožňuje zapíchnutí cepínu do tvrdého sněhu, zásek do ledopádu, 
samozajištění na ledovci, sekání stupů lopatkou, odsekávání křehkých 
rampouchů, zatlučení skoby, nebo háčku do skály. Prioritou je vysoká 
odolnost, malá hmotnost a velká univerzálnost.

Systém Petzl ALPEN ADAPT umožní snadné přizpůsobení vašich cepínů různým 
stylům lezení, pomocí několika konfigurací hrotů a příslušenství. Následující ikony 
představují čtyři různé lezecké disciplíny a používají se v této příručce k doporučení 
možných konfigurací pro každý lezecký styl. Tato doporučení nejsou vyčerpávající a 
nepokrývají všechny možnosti v rámci ALPEN ADAPT



SUM’TEC

PETZL ALPEN ADAPT

ALPINISMUS •LEDY • MIXY • DRY TOOLINGALPINISMUS

Cepín

hrot PUR’ICE

hrot DRY

hrot PUR’DRY

závaží MASSELOTTES

kladívko MINI MARTEAU

opěrka TRIGREST QUARK

 hrot ICE

 opěrka TRIGREST

 lopatka PANNE

Délka 55 cm / 21.65 in

Hmotnost 470 g / 16.57 oz

Kategorie Typ 2 (násada i hrot)

Materiál Hliník, ocel, polyamid

Certifikace CE, UIAA

PŘIZPŮSOBITELNÉ PRO KAŽDÝ VÝSTUP

Jako nejlehčí a nejméně agresivně tvarovaný cepín, který má systém ALPEN ADAPT, 
vyniká SUM’TEC při dlouhých dnech strávených na mírných svazích horského terénu. 
Úprava jeho konfigurace může vylepšit jeho univerzální vlastnosti i pro jiné lezecké 
disciplíny.

SUM’TEC je lehký, univerzální cepín, navržený pro technický alpinismus. Má lehce 
zahnutou hliníkovou násadu, modulární hlavu, pevný ozubený hrot a nastavitelnou 
opěrku ruky. Přizpůsobí se prudkým svahům, mírné skále, a lehce nakloněnému ledu. 
SUM’TEC je také skvělý jako lehký cepín pro skialpinismus.

Kompatibilní příslušenství

Vlastnosti

Dodává se včetně

Konfigurace pro alpinismus umožňuje zatloukat skoby, vysekávat stupně, 
lézt v ledu a zapichovat cepín do sněhu.
Přibližná hmotnost této konfigurace je: 470 gramů

Konfigurace pro ledolezení - přidáním závaží na hrot se zlepší švih, ostrý 
zužující se hrot je nutností pro tvrdý led.
Přibližná hmotnost této konfigurace je: 473 gramů

Konfigurace pro mixové lezení, SUM’TEC dokáže být i adekvátní nástroj 
pro střídající se skálu a led.
Přibližná hmotnost této konfigurace je: 470 gramů

SUM’TEC se nedoporučuje používat pro konfiguraci dry tooling.

hrot ICE
Účinný v ledu a odolný na skále.

lopatka PANNE
Pro vysekávání stupňů 

a čištění štandů.

kladívko MARTEAU
Pro zatloukání a vytloukání skob.

poutko V-LINK
Když ztráta cepínu 
nepřipadá v úvahu.

hrot PUR’ICE
Speciální hrot pro ledolezení, 

zužuje se na 3 mm.

kladívko MINI MARTEAU
Pro případ nutnosti něco zatlouct.

závaží MASSELOTTES
Pro vyvážení, zlepšení záseku a 

bezpečnému zaklínění ve spárách.

poutko V-LINK
Když ztráta cepínu 
nepřichází v úvahu.

hrot DRY
Pro maximální odolnost při 

zakládání a páčení ve spárách.

kladívko MARTEAU
Pro zatloukání a vytloukání skob.

poutko V-LINK
Když ztráta cepínu 
nepřipadá v úvahu.



QUARK

PETZL ALPEN ADAPT

hrot ICE

opěrka TRIGREST QUARK

lopatka PANNE

nebo kladívko MARTEAU 

hrot DRY
Pro maximální odolnost při 

zakládání a páčení ve spárách.

kladívko MARTEAU
Pro zatloukání a vytloukání skob.

poutko V-LINK
Kdy ztráta cepínu 

nepřipadá v úvahu.

ALPINISMUS • LEDY • MIXY • DRY TOOLINGALPINISMUS A LEDOLEZENÍ

Cepín

hrot PUR’ICE

hrot DRY

hrot PUR’DRY

závaží MASSELOTTES

kladívko MINI MARTEAU

Délka 50 cm / 19.68 in

Hmotnost 550 g / 19.4 oz

Kategorie Typ 2 (násada i hrot)

Materiál Hliník, ocel, polyamid

Certifikace CE, UIAA

PŘIZPŮSOBITELNÉ PRO KAŽDÝ VÝSTUP

QUARK dokonale exceluje jak na strmých sněhových svazích, tak i v dlouhých 
ledových cestách. Systém Petzl ALPEN ADAPT dělá z tohoto cepínu jeden z 
nejuniverzálnějších a nejschopnějších nástrojů na trhu.

QUARK je oblíbený cepín, známý svojí dominantní univerzálností v různých lezeckých 
disciplínách. Jeho mírně zahnutý tvar funguje výborně na většině mírně nakloněných 
a středně příkrých terénech, sklopná dolní opěrka ruky a posouvatelná horní opěrka 
umožňují střídání zapichování do sněhu a zasekávání do ledu.

Kompatibilní příslušenství

Vlastnosti

Dodává se včetně

Konfigurace pro alpinismus umožňuje zatloukat skoby, vysekávat stupně, 
lézt ledy a zapichovat cepín ve strmém sněhu.
Přibližná hmotnost této konfigurace je: 550 gramů

Konfigurace pro ledolezení - přidáním závaží na hrot se zlepší švih, ostrý 
zužující se hrot je nutností pro tvrdý led.
Přibližná hmotnost této konfigurace je: 553 gramů

Konfigurace pro mixové lezení, QUARK dokáže být i adekvátní nástroj pro 
střídající se skálu a led.
Přibližná hmotnost této konfigurace je: 550 gramů

QUARK se nedoporučuje používat pro konfiguraci dry tooling.

hrot ICE
Účinný v ledu a odolný na skále.

lopatka PANNE
Pro vysekávání stupňů 

a čištění štandů.

kladívko MARTEAU
Pro zatloukání a vytloukání skob.

poutko V-LINK
Kdy ztráta cepínu 

nepřipadá v úvahu.

hrot PUR’ICE
Speciální hrot pro ledolezení, 

zužuje se na 3 mm.

kladívko MINI MARTEAU
Pro případ nutnosti něco zatlouct.

závaží MASSELOTTES
Pro vyvážení, zlepšení záseku a 

bezpečnému zaklínění ve spárách.

poutko V-LINK
Kdy ztráta cepínu 

nepřipadá v úvahu.



NOMIC

PETZL ALPEN ADAPT

hrot ICE

hrot DRY

hrot PUR’DRY

lopatka PANNE

kladívko MARTEAU

GRIPREST ERGONOMIC

hrot DRY
Pro maximální odolnost při 

zakládání a páčení ve spárách.

kladívko MARTEAU
Pro zatloukání a vytloukání skob.

poutko V-LINK
Kdy ztráta cepínu 

nepřipadá v úvahu.

ALPINISMUS • LEDY • MIXY • DRY TOOLINGLEDY A MIXOVÉ LEZENÍ

Cepín

hrot PUR’ICE

závaží MASSELOTTES

Hmotnost 585 g / 20.63 oz

Kategorie Typ 2 (násada) 
Typ 1 (hrot)

Materiál Hliník, ocel, polyamid

Certifikace CE, UIAA

PŘIZPŮSOBITELNÉ PRO KAŽDÝ VÝSTUP

NOMIC je nejvýkonnější cepín modelové řady Petzl pro ledolezení. Pouze s několika 
málo úpravami je vysoce účinný v různých lezeckých disciplínách, je první volbou 
extrémních alpinistů pro těžké výstupy.

NOMIC stanovuje standard pro lezení v ledu. Je perfektně vyvážený pro pohodlný, 
silný švih, má pevnou dvojitou rukojeť umožňující přehmaty, ručkování a upravování 
úchopu v cestě. Nastavitelná opěrka ruky GRIPREST a hranatý tvar rukojeti jsou 
pohodlné pro většinu velikostí dlaně.

Kompatibilní příslušenství

Vlastnosti

Dodává se včetně

Konfigurace pro alpinismus umožňuje zatloukat skoby, vysekávat stupně, 
lézt ledy a zapichovat cepín ve strmém sněhu.
Přibližná hmotnost této konfigurace je: 582 gramů

Konfigurace pro ledolezení - přidáním závaží na hrot se zlepší švih, ostrý 
zužující se hrot je nutností pro tvrdý led.
Přibližná hmotnost této konfigurace je: 585 gramů

Konfigurace pro mixové lezení, NOMIC se okamžitě promění na skvělou 
zbraň u níž nepoznáte rozdíl při střídání ledu a skály.
Přibližná hmotnost této konfigurace je: 600 gramů

Konfigurace pro dry tooling splňuje náročné požadavky na nízkou 
hmotnost a odolnost hrotů.
Přibližná hmotnost této konfigurace je: 506 grams

hrot ICE
Účinný v ledu a odolný na skále.

hrot PANNE
Pro vysekávání stupňů 

a čištění štandů.

kladívko MARTEAU
Pro zatloukání a vytloukání skob.

poutko V-LINK
Kdy ztráta cepínu 

nepřipadá v úvahu.

hrot PUR’ICE
Speciální hrot pro ledolezení, 

zužuje se na 3 mm.

kladívko MINI MARTEAU
Pro případ nutnosti něco zatlouct.

závaží MASSELOTTES
Pro vyvážení, zlepšení záseku a 

bezpečnému zaklínění ve spárách.

poutko V-LINK
Kdy ztráta cepínu 

nepřipadá v úvahu.

hrot PUR’DRY
Tloušťka hrotu 4 mm pro 

maximální odolnost na skále 
a umělých chytech.

GRIPREST ERGONOMIC
Opěrka bez spodního hrotu 

eliminuje riziko poranění.



ERGONOMIC

PETZL ALPEN ADAPT

hrot DRY
Pro maximální odolnost při 

zakládání a páčení ve spárách.

kladívko MARTEAU
Pro zatloukání a vytloukání skob.

poutko V-LINK
Kdy ztráta cepínu 

nepřipadá v úvahu.

ALPINISMUS • LEDY • MIXY • DRY TOOLINGMIXY A DRY TOOLING

Cepín

hrot DRY

závaží MASSELOTTES

hrot ICE

hrot PUR’ICE

hrot PUR’DRY

lopatka PANNE

kladívko MARTEAU

Hmotnost 635 g / 22.39 oz

Kategorie Typ 2 (Násada i hrot)

Materiál Hliník, ocel, polyamid

Certifikace CE, UIAA

PŘIZPŮSOBITELNÉ PRO KAŽDÝ VÝSTUP

ERGONOMIC je stvořený pro extrémní terén. Vyniká tam, kde se stěna začne naklánět 
nad vaši hlavu, ať už v přírodě, nebo v hale. Pomocí systému Petzl ALPEN ADAPT si 
můžete tento cepín vyladit pro vaše projekty.

Pro kolmé ledy, těžké mixy, dry tooling, a soutěžní lezení není nic lepšího než 
ERGONOMIC. Speciálně agresivně zahnutá rukojeť a mnohonásobný úchop umožňují 
pohodlné vysy a energetické přítahy.

Kompatibilní příslušenství

Vlastnosti

Dodává se včetně

ERGONOMIC nedoporučujeme používat pro konfiguraci alpinismus.

Konfigurace pro ledolezení - přidáním závaží na hrot se zlepší švih, ostrý 
zužující se hrot je nutností pro tvrdý led.
Přibližná hmotnost této konfigurace je: 616 gramů

Konfigurace pro mixové lezení, ve které se ERGONOMIC prodává, je 
přirozená konfigurace pro střídání ledu a skály.
Přibližná hmotnost této konfigurace je: 573 gramů

Konfigurace pro dry tooling splňuje náročné požadavky na nízkou 
hmotnost a odolnost hrotů.
Přibližná hmotnost této konfigurace je: 561 grams

hrot PUR’ICE
Speciální hrot pro ledolezení, 

zužuje se na 3 mm.

závaží MASSELOTTES
Pro vyvážení, zlepšení záseku a 

bezpečnému zaklínění ve spárách.

GRIPREST NOMIC
Pro připojení poutka V-LINK.

poutko V-LINK
Kdy ztráta cepínu 

nepřipadá v úvahu.

hrot PUR’DRY
Tloušťka hrotu 4 mm pro 

maximální odolnost na skále 
a umělých chytech.

GRIPREST ERGONOMIC
Opěrka bez spodního hrotu 

eliminuje riziko poranění.



RIDE GLACIER GLACIER 
LITERIDE

SUMMIT® SUMMIT® EVO GULLY
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PETZL ALPEN ADAPT

Pro více informací navštivte internetové stránky www.petzl.com, nebo si přečtěte návody k použití.

Petzl vyrábí také cepíny pro 
ledovcovou turistiku, ski touring, 
nebo klasický alpinismus:

* Příslušenství dodávané standardně u cepínů

NOMIC Andrese Marina
“V kolmých ledech Kanadských Skalistých hor používám hroty 
PUR’ICE a kladívka MINI MARTEAU. Když vyrážím na Aljašku, 
nebo do Himálaje, vyměním je za hroty DRY a lopatku PANNE 
na jednom cepínu a kladívko MARTEAU na druhém. Dolní 
část cepínu osadím buď opěrkou GRIPREST NOMIC nebo 
GRIPREST ERGONOMIC podle toho, jestli budu potřebovat 
poutka V-LINK.”

NOMIC Anne Gilbert Chaseové
“Při několikadenním lezení na Aljašce používám NOMIC s 
poutky V-LINK připojenými do otvoru v dolním hrotu na opěrce 
GRIPREST, aby mě cepín nespadl z tisícimetrové stěny dolů. 
Protože lezu mixové cesty s ledem i skálou, používám hroty 
ICE. Při alpském lezení nepoužívám závaží, abych co nejvíce 
snížila jejich hmotnost.”

QUARK Conrada Ankera
“Když lezu lledopády, opatřím obě hlavy kladívky MARTEAU, 
abych snížil výskyt ostrých ploch v úrovni očí a také mohl 
zatloukat skoby. U alpského lezení vyměním jedno kladívko za 
lopatku PANNE, abych mohl vysekávat plošiny na štandu nebo 
pro bivakování. Na cepínech používám pro většinu projektů hroty 
PUR’ICE. V ledopádech přidávám závaží MASSELOTTES pro 
lepší švih.”

KONFIGURACE V REÁLNÉM SVĚTĚ

PŘIZPŮSOBITELNÉ PRO KAŽDÝ VÝSTUP

NÁHRADNÍ DÍLY +
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Hmotnost SUM’TEC QUARK NOMIC ERGONOMIC

ICE
Ocelový hrot - U19 ICE 129 g  •*  •* • •

PUR’ICE
Ocelový hrot - U021CA00 105 g • •  •* •

DRY
Ocelový hrot - U19 DRY 129 g • • •  •*

PUR’DRY
Ocelový hrot - U022BA00 140 g - • • •

MASSELOTTES
Závaží - U021EA00 65 g • •  •*  •*

PANNE
Ocelová lopatka - U19 PAN 69 g  •* • • •

MARTEAU
Ocelové kladívko - U19 MAR 58 g  •* • • •

MINI MARTEAU
Ocelové mini-kladívko - U021BA00 20 g • •  •*  •*

TRIGREST
Nastavitelná opěrka - U016AA00 15 g  •* • • •

TRIGREST QUARK
Nastavitelná opěrka - U19 TRI 19 g •  •* • •

GRIPREST NOMIC
Nastavitelná opěrka - U021DA00 40 g - -  •* •




