
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH, WWW.HUDY.CZ.
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za teleskopické. Dvoudílné s jednoduchým 
systémem nabízí Black Diamond (Traverse 
Pole), trojdílné a tedy i univerzálnější Leki 
(Air Ergo 3). 

Sjezdařské boty byste měli mít co nejpev-
nější, nejlépe na čtyři přezky. Freeridové op-
timum představuje Scarpa Denali TT. Vrchní 
vrstva oblečení se doporučuje jednoznačně 
z Gore-Texu či jiné nepromokavé tkaniny. 
Vzhledem k větší pravděpodobnosti kontak-
tu se sněhem je dobré vybavit se opravdu 
kvalitními rukavicemi. Nezbytným doplňkem 
pro jízdu po opuštěných svazích daleko od ci-
vilizace je každopádně malý batoh (do 30 l). 
V něm byste měli mít čepici a rukavice, ales-
poň malou zásobu nějaké tekutiny, energetic-
kou tyčinku, co nejpodrobnější mapu oblasti, 

čelovou svítilnu. Pro jízdu ve volném terénu 
nutně potřebujete vybavení bezpečnostní, 
pro případ nouze (lavina, zranění). Především 
lavinový vyhledávač, lopatu a sondu, kterou 
doplňuje bivakovací vak a lékárnička. 

MODERNÍ OCHRANNÉ PRVKY
Freeride skrývá i terénní nebezpečí. Proto by 
měla vaši hlavu chránit přilba. Čepicím prostě 
zvoní hrana. Rychlost jízdy se díky stále lep-
ším lyžím stále zvyšuje a tak každý rozumný 
lyžař sáhne po přilbě. Modely pro freeride 
mají většinou odvětrané chrániče uší, které 
lze případně odepnout a být tak opravdu in. 
Dobrým tipem je helma Steel od firmy SH+. 
Nebezpečí krkolomných pádu je vyšší než 
na sjezdovce, a tak je prevence na místě. 
Ochranu zad zajistí chránič páteře. Sjezdaři 
používají samostatné „páteřáky“. Tipem pro 
freeridera je batoh Deuter Edge, resp. Razor. 
Jejich zádový systém je zároveň chráničem 
páteře. Zrádné světlo (např. difúzní) vyvede 
z rovnováhy i výborného lyžaře. Kontrastní vi-
dění zlepšuje polarizační filtr. Do brýlí Neo jej 
dodává Swans pod názvem Tri-Amber Vision.

ZODPOVĚDNOST NA PRVNÍM 
MÍSTĚ
Někteří lidé hledají ve volné jízdě mimo zna-
čené tratě především adrenalinové dobrodruž-
ství. Bezhlavě se pouští do zcela neznámého 
terénu, nerespektují zákazy a především pře-
ceňují své možnosti. Často tak ohrožují nejen 
sebe, ale i záchranáře, kteří musí v případě 
nutnosti podnikat složitou akci. K tomu, aby 
se veškerá rizika plynoucí z jízdy ve volném te-
rénu minimalizovala, je dobré dodržovat ales-

poň několik základních pravidel bezpečnosti.
Daleko od sjezdových tratí byste se rozhodně 
neměli pouštět sami, ale ve skupině nejméně 
tří lidí. Pokud se jednomu něco stane, další dva 
mu zpravidla dokáží poskytnout potřebnou 
pomoc. Každý musí mít na těle upevněný lavi-
nový vyhledávač a umět ho taky používat. Při 
jízdě musí být vždy přepnutý na vysílání. Před 
jízdou je vždy nutné zkontrolovat funkčnost 
vyhledávačů. Nejlepší pochopitelně je nikdy se 
nedostat do situace, kdy by ho člověk musel 
použít. Vaše opatrnost by se měla při špat-
ném počasí a slabé viditelnosti zdvojnásobit, 
v případě úrazu jsou možnosti vaší záchrany 
totiž značně omezené, například nemůže létat 
helikoptéra. 

MOBIL NENÍ VŠEMOCNÝ
Kromě lavinového vyhledávače je potřeba mít 
s sebou také mobil a v něm uložená všechna 
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Co nesmí chybět v batohu freeridera
• Safety set. V batohu máme vždy sněhovou lopatu (např. Lynx Tele od Black Diamond) a lavi-

novou sondu (Super Tour Probe 265 od Black Diamond) . Tyto dvě věci jsou stejně důležité jako 
lavinový vyhledávač – pípák (např. Barryvox od firmy Mammut). Ten ale musíme mít upnutý na 
těle pod bundou, nebo v zajištěné (na zip) kapse oděvu.

• Lékárnička a bivakovací vak. Praktickou outdoorovou lékárničku, např. Deuter First Aid Kit. 
Základní vybavení lékárničky si doplňte o své osobní léky. Bivakovací vak nejlépe pro dvě osoby 
je nepostradatelný při nouzovém nocování v přírodě.

• Stoupací pásy. Při freeridu často vystačíme s tím, kam vyjede lanovka. Pokud ale chceme po-
pojít do kopce, jsou pásy nenahraditelné. Téměř vždy se vyplatí nasadit pásy, než se brodit sně-
hem s lyžemi na rameni. Volte pásy vykrojené, padnoucí k vykrojení vaší lyže (např. Ascension 
Nylon Clipfix od Black Diamond). 

• Stoupací hřebeny, tzv. haršajsny. Dají se dokoupit ke každému vázání a jsou nenahraditelné 
při stoupání zmrzlým, zledovatělým svahem. Kromě toho tyto „mačky na lyže“ výrazně zvyšují 
bezpečnost, např. při traverzování.

• Občerstvení. Hlavně při delších a náročnějších túrách je nutné mít termosku s teplým nápojem 
a energetickou „bombu“ (tyčinky, oplatky, hroznový cukr).

• Oblečení. Náhradní tričko a ponožky skoro nic neváží a můžou po náročném výstupu „obno-
vit“ pohodlí.

• Mapa a průvodce oblasti v co nejpodrobnějším měřítku. Buzolu nebo dokonce GPS velmi do-
poručujeme. Vědět stále, kde právě jsem, je důležitou podmínkou bezpečnosti.

Lyžařský batoh 
s možností připevnění 
lyží i snowboardu. 
Vstup ze zadní strany.
Hmotnost: 1500 g
Barva: černá, 
červená

Cena: 3590 Kč

HUDYpartner: 3339 Kč
Cena SK: 4670 Sk

HUDYpartner: 4344 Sk

FRENZY 28

Nejlehčí sonda od Black Diamond, optimální 
poměr váha/výkon.
Délka: 190 cm
Hmotnost: 210 g

Cena: 1290 Kč 

HUDYpartner: 1200 Kč
Cena SK: 1680 Sk 

HUDYpartner: 1563 Sk

SONDA TOUR PROBE
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