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...vybavenie pre každého.
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Kvalita, krása, elegancia ...
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Zbrane v dostatočnom množstve dorazi-
li do predajní až v druhej polovici zimy. 
Keďže ide o nástupcov veľmi populár-

nych a používaných cepínov, rozhodol som sa 
zaktualizovať test zbraní, ktorý vyšiel v Jame-
sáku v roku 2009. Cepíny poskytla firma Ver-
tical Sport, distribútor Petzl pre Českú a Slo-
venskú republiku.

Cepíny na testovanie k nám dorazili v  čase, 
keď v Bratislave poriadna zima dávno skon-
čila. Testovali sme už tradične na blízkych 
rakúskych ľadoch a  v  podobnej zostave ako 
predvlani. Začíname vo februári v Hollentali. 
Používame taktiku spred dvoch rokov – vyliezť 
dĺžku so všetkými testovanými zbraňami. Sne-
hu je málo, po ľadoch ani stopy, na konci doli-
ny Grosse Hollental nachádzame jediný aspoň 
čiastočne vytečený, ale leziteľný ľad Gaisloch. 
Južné slnkom vyhriate steny sa na nás usmie-
vajú, viac by sa zišli lezečky. A my klepeme 
kosu v ceste Shiva za WI 5+. Začiatkom mar-
ca pokračujeme, vsádzame na istotu v  našej 
obľúbenej oblasti Hintere Tormäuer v ľadovej 
aréne Blue Box a v oblasti St. Aegyd. Víta nás 
jar, rozkvitnuté kvetiny a padajúce zbytky ľadu. 
V Blue Boxe nachádzame ešte leziteľnú ces-
tu Blaupunkt, WI 5-/5, E3. Na moráli nám 
nepridáva občasný pád vodou podtečených, 
topiacich sa okolitých ľadov. K  očiste orga-
nizmu prispieva výdatná sprcha pri prelieza-
ní tečúceho ľadového previsu. Zbrane sa podľa 

predpokladov osvedčujú, aj keď nič prevratné 
sme neobjavili.

PETZL Quark 2
Nový Quark 2 nás zaujímal najviac, pretože 
jeho predchodca patrí u nás stále medzi najzná-

mejšie a najpouží-
vanejšie cepíny. 
Hlavným rozdie-
lom v  porovnaní 
s predchodcom je 
hmotnosť zníže-
ná na 550 g (z pô-
vodných 645 g). 
Dodáva sa s  no-
vým hrotom ICE 
na lezenie v ľade, 
ktorý nie je kom-
patibilný so starý-
mi hrotmi, ale dá 
sa použiť na nový 

Nomic 2 aj Ergo 2. Voliteľne si môžete dokúpiť 
drytoolový hrot DRY. Vlastnosti hrotov sa inak 
výraznejšie nezmenili oproti pôvodným výbor-
ným typom Cascade a Quad. Kovaný hrot je 
na konci tenší, a preto netriešti ľad. Prvý sklo-
nený zub je určený do tenkého ľadu a na malé 
hrany, zuby na hrote sú rozmiestnené tak, aby 
zabezpečili dobrú stabilitu pri zavesení. Vďaka 
skoseným hranám zubov sa ľahko vyťahuje po 
hlbokom zaseknutí.

K  spodnému háku (Griprest) pribudol veľ-
mi užitočný držiak pre viaceré možnosti ucho-
penia a prechytávania druhou rukou (Trigrest). 
 Okrem toho má malý držiačik ukazováka, s kto-
rým by sa malo dosiahnuť presnejšie zaseknu-
tie. Keď zavadzia, dá sa jednoducho zdvihnúť/
prepnúť do inej polohy. Odmontovaním kladiva, 
resp. lopatky, Griprestu a Trigrestu sa hmotnosť 
zredukuje na 460 g. Pri lezení ľadov, kde nepo-
trebujete skobovať, je vhodné odmontovať iba 
kladivo a získate nízku hmotnosť 490 g a dobrú 
oporu s gripom.

Najviac nás zaujímalo, ako sa po znížení 

hmotnosti zmenia vlastnosti pri zasekávaní. 
Dá sa povedať, že švih je takmer rovnaký. Kto 
potrebuje dynamickejší zásek, môže si dokúpiť 
závažie na hrot.

S  Trigrestom sa treba najskôr zoznámiť 
a správne nastaviť podľa veľkosti ruky. Niko-
ho z nás nenadchol držiačik ukazováku, slušne 
sme si s ním obili hánky prstov. Skúšali sme 
ho v  obidvoch odporúčaných polohách, ale 
všetko fungovalo lepšie, keď sme ho odmon-
tovali. Voliteľné rýchloupínacie pútko so sys-
témom Clipper s pootočením a zatlačením sa 
nezmenilo.

  Opäť celkove výborné vyhotovenie, 
navyše veľmi nízka hmotnosť, ktorá 
pri alpinizme poteší určite nielen ženy; 
pridanie Trigrestu, vhodný na dlhé 
klasické aj extrémne ľady.
  Držiačik ukazováku na Trigreste; spodný 
grip by v mieste dotyku s ľadom mohol byť 
osadený zubami, ktoré pomáhajú fixovať 
zbraň pri šikmom záseku.

PETZL Nomic 2
Profesionálny cepín, ktorý je vhodný na dryto-
oling, lezenie najnáročnejších ľadov aj na pre-

teky, sa výrazne nezmenil. 
Je ľahší o 30 g (605 g) a dlh-
ší o 2 cm (50 cm). Pre použi-
tie v horách je možné k nemu 
primontovať kladivo, lopatku 
aj pútko Clipper, všetko kom-
patibilné s modelom Quark 2. 
Štandardne je osadený dryto-
olovým hrotom DRY, voliteľne 
s hrotom ICE. Závažia na hro-
te sú v cene. Násada je oproti 
Quarku viac zahnutá a rukoväť 
ergonomickejšia – nastaviteľná 

do troch polôh podľa veľkosti ruky, uchopiteľná 
tromi spôsobmi. Väčšina hmotnosti je sústrede-
ná pri špičke hrotu – to mu dodáva lepší švih, 
silný zásek a presné umiestnenie do ľadu. Hrot 
je vyriešený tak, aby fungoval v súlade so všetký-
mi spôsobmi držania rukoväte – každému uchy-
teniu zodpovedá konkrétny zub na hrote, čím 
sa zvyšuje nosnosť a geometria cepína je navr-
hnutá tak, aby pri zmene uchytenia dochádzalo 
len k minimálnej zmene zaťaženia hrotu. Horná 
časť rukoväte pre vyšší úchop je opatrená gumo-
vou páskou GRIPTAPE, ktorá poskytuje lepšie 

uchytenie a tepelnú izoláciu. Drží veľmi dobre, 
ale rýchlo sa derie. V tomto smere žiadna zmena 
oproti starému dobrému Nomicu.

Mierne väčšia hmotnosť oproti Quarku je 
kompenzovaná lepším švihom, a teda menšou 
námahou v ťažkom ľade.

  Celkove výborné vypracovanie, 
nižšia hmotnosť; spodnému gripu 
pribudlo ozubenie; použiteľný v horách 
s kladivom/lopatkou.
  Páska Griptape v hornej časti rukoväte sa 
veľmi rýchlo derie.

PETZL Ergo 2
V teste 2009 sme Ergo netestovali s  tým, že 
ide o špeciálny cepín na preteky pre pár exper-

tov. Mýlili sme sa. Ergo 2 
nás príjemne prekvapil. Aj 
keď je to „high-end“ cepín 
ideálny pre najťažšie dryto-
olingové cesty, výborne sa 
hodí aj do náročných ľadov. 
Jeho extrémne prehnutá 
násada a nová rukoväť po-
skytuje viacero možností 
uchopenia a  pohodlného 
prechytávania. Veľkosť ru-
koväte je ako pri Nomicu 
nastaviteľná do troch polôh. 

Štandardne sa dodáva s hrotom DRY (podob-
ne, ako Nomic). Pre použitie v horách je mož-
né k nemu primontovať i kompatibilné kladivo, 
alebo lopatku. Hmotnosť 645 g, dĺžka 50 cm. 
Závažie hrotu sa dá pre účely drytoolingu od-
montovať. Rýchloupínacie pútko sa primonto-
vať nedá.

V kolmom ľade, ľadových výkvetoch a naj-
mä v nekvalitnom ľade s  tým istým hrotom 
drží lepšie ako Quark aj ako Nomic. Spôso-
bom uchopenia výrazne šetrí sily pri visoch. 
Lezec má väčšiu istotu. Vhodný na najnároč-
nejšie cesty. Samozrejme, v položenom ľade je 
iba na oštaru a lezie sa s ním horšie.

  Príjemne prekvapil úžitkovou hodnotou 
v horách; možnosť osadiť kladivo, 
lopatku; výborná ergonomická rukoväť.
  Žiadne. 

Resumé
Jednoznačným prínosom testovaných noviniek 
je zníženie hmotnosti a kompatibilita doplnkov 
k zbraniam. Z testovanej trojice môžete kom-
binovať rôzne násady s rôznymi hrotmi a do-
plnkami podľa aktuálnej potreby. Po skúsenos-
ti s novými zbraňami Petzl ich môžem vrelo 
odporučiť.  

Tento príspevok je iba doplnkom celkového 
testu ľadových zbraní. Kto chce získať prehľad, 
musí si prečítať aj pôvodný test v  Jamesáku 
č. 2/2009. Výsledky testu sú štatistickým prie-
merom hodnotenia lezcov, ktorí sú zvyknutí 
na svoje cepíny a svoj spôsob lezenia. Upozor-
ňujem, že cepíny boli testované pre konkrétny 
účel – lezenie ľadov v horách. 

Ďakujem distribútorovi za zapožičanie cepínov 
a lezcom, ktorí so mnou zbrane testovali.

Ľadové zbrane
Aktualizácia testu z marca 2009

Koncom roka 2010 prišli na trh 
tri výrazne inovované cepíny 
PETZL: Quark 2, Nomic 2 a Ergo 2. 
Reklama asi vzbudila väčší 
záujem lezcov, ako výrobca 
predpokladal. K tomu sa pridal 
nedostatok materiálu pri výrobe 
a výsledkom bol oveľa väčší dopyt 
než reálna ponuka.

Ako sme testovali
Pri teste sme sa zamerali na námahu, ktorú musí le
zec vynaložiť pri manipulácii so zbraňou, vyváženie 
zbrane a pohodový pocit v ruke pri lezení, zaseká
vaní či vyberaní z ľadu, na spoľahlivosť – správne 
zarezanie a udržanie hrotu pri zaťažení bez „mláte
nia“ do ľadu a štiepania ľadu hrotom. Tvar násady 
a rúčky, možnosti uchopenia.
Špeciálne vlastnosti testovaných zbraní pre dry
toolové lezenie by presahovali rozsah tohto testu. 
Každej vlastnosti mohol každý testovač priradiť 
minimálne 0 a maximálne 5 bodov plus slovné hod
notenie. V tabuľke uvádzam výsledné priemerné 
hodnoty od minimálne štyroch testujúcich lezcov.
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PETZL Quark 2 550 50 A A 2 V Clipper Inbus 193
PETZL Nomic 2 605 50 A A 2 V Clipper Inbus 215
PETZL Ergo 2 645 50 A A 2 N  Inbus 247
 A  áno, N  nie, V  voliteľne za doplatok

Výsledky testu
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PETZL Quark2 5 5 4,5 5 4,5 4,5 4,5 4,5
PETZL Nomic 2 5 5 5 5 4,5 4,5 4 4,5
PETZL Ergo 2 5 5 5 5 4,5 4,5 4,5 5
Každej vlastnosti mohol každý tester priradiť minimálne 0 a maximálne 5 bodov plus slovné hodnotenie. 
V tabuľke uvádzam výsledné priemerné hodnoty vždy minimálne štyroch testerov.


