
Testování jistítka Alpine UP 

 

             E-shop Affekt.cz nám dal velice lákavou možnost a zapůjčil na otestování jistítko Alpine Up od 

firmy Climbing Techology. Jistítko jsme testovali jak na naší umělé stěně, tak na skalách. Kdybychom 

měli popsat jistítko klíčovými slovy, byla by to slova bezpečnost a univerzálnost. 

             Dokonale splňuje potřeby jištění na umělých stěnách. Mohou ho používat i úplní začátečníci a 

nás, jako dozor, tak hřeje pocit většího bezpečí lezců. To se projevuje hlavně v zájmových kroužcích, 

kdy je stěna obsypána skotačícími dětmi, které samozřejmě dělají mnoho chyb. Pravděpodobnost 

přehlédnutí chyby instruktorem tím samozřejmě prudce roste. U Alpine Up jsou tyto chyby částečně 

eliminovány na tři základní. Nezavřený zámek, otočení jistítka při zakládání a nezacvaknutí do 

bezpečného módu. Všechny uvedené chyby lze  vizuálně lehce odhalit a eliminovat. Díky 

poloautomatickému blokování pádu se minimalizují chyby při samotném jištění. Vůbec u dětí 

v kroužku, kde lze pozorovat, že časem ztrácí respekt z jištění a někdy jistí nepozorným způsobem.  

 Pro správce stěny je nespornou výhodou  i  možnost využití při stavění cest a údržbě stěny. 

Při stavění se člověk potřebuje často pohybovat jak nahoru, tak slanit o kousek dolů a vyzkoušet, zda 

myšlený krok je opravdu zvládnutelný či naopak není moc lehký. Díky snadné manipulaci s Alpine Up 

je  stavění cest rychlejší a bezpečnější.  

 Při lezení venku opět musím vyzdvihnout jeho bezpečnost, kdy už je celkem nemožná 

paralelní kontrola všech. Velice dobré je i jištění prvolezce, kdy stačí „přiklapnout “ do dynamického 

módu. Při jištění druholezce ze štandu nás překvapilo jednoduché odblokování v případě pádu. Další 

výhodou, kterou je nutno podotknout je, že Alpine Up je pro dvě lana. To jsme využili při jištění 

malých dětí, které lezly lehké cesty vedle sebe. Pro jištění bylo nutné tedy jen jediného člověka a my 

ostatní jsme se mohli věnovat dalším dětem.  

 Celkově nás jistítko pozitivně překvapilo a po dobu našeho tříměsíčního testování jsme 

neshledali závažnější problémy. Kluci z návrhového centra Climbing Technology by si opravdu 

zasloužili metál. Jediné co by šlo jistítku vytknout je jeho velikost, horší manipulace s většími průměry 

lan a i vyšší pořizovací cena. Děkujeme tímto firmě Affekt.cz za zapůjčení jistítka Alpine Up. 

 


