
Posviťte si! Slovo odborníka
Ing. Dušan Němeček, jeskyňář a odborník, který 
testuje přenosné svítilny
„V technologii svítidel se v současné době dějí neuvěřitelné věci. 
Nedávná revoluce, kdy diody označované jako LED nahradily 
žárovky, už je za námi. Teď přichází power LED, kterému se také 
říká svítící čip nebo obchodním jménem Luxeon. Přenosné osobní 
lampy jsou v čele technického vývoje. Na jednu baterii nebo jedno 
nabití akumulátoru vydrží svítit desítky hodin. Pro běžné využití 
doma, v dílně nebo na výletě znamená proto vyhazování peněz 
koupit něco jiného než právě Luxeon. Snad pouze pro děti, které 
občas svítilnu ztratí nebo rozbijí, můžete pořídit levnou lampičku 
s klasickými LED diodami.“

  

Jedna z lampiček, které se vejdou do kapsy. Řidiči ji můžou mít pro 
jistotu v autě, dobře poslouží i na cestě z hospody či při zasouvání 
klíče do zámku v tmavé chodbě. Důležitý je vypínač, který se 
samovolně nezapne a nevysvítí tak celou baterii, a také přezka na 
uchycení do vnitřní kapsy saka či bundy nebo za pásek u kalhot.

Stále po ruce 
(560 Kč, Primus Prime ach 401)

Klasická solidnost 
(1 995 Kč, Inova T2)
Tradiční velikost, reflektor a čočka – to je univerzální baterka. Využijeme 
ji nejen při chůzi do sklepa, ale i při nočních bojových hrách. Svítilna 
má lety ověřený tvar do ruky. Kovové tělo je vyrobené z anodizovaného 
leteckého hliníku, takže je velmi odolné proti nárazu. Držadlo je hrubě 
vroubkované, aby lampa nevypadávala z ruky. Spínač nabízí možnost 
tzv. přisvícení: stačí ho víc zmáčknout a po dobu stisku dostanete 
dvakrát víc světla.

Do lampiček se už nepoužívají žárovky, ale čipyS Květy se vyznáte
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Z přenosných svítilen 
zmizely žárovky. Nejprve 
je nahradily diody LED, ty 
teď ale vytlačují svítící čipy 
Luxeon. Další inovace je, 
že se turistické i domácí 
lampičky stále častěji 
připínají na hlavu. Ať už 
kutíme na autě v garáži, 
jdeme do sklepa, spíme 
pod stanem, nebo se 
chystáme na horolezeckou 
túru, máme volné ruce.
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Schránka 
na elektřinu 
(2 500 Kč, Accu 2 
Ultra)
Přídavný akumulátor 
k čelovým svítilnám 
Petzl Ultra a Ultra Belt je 
založený na technologii 
Lithium Ion. Ta zaručuje 
dostatek energie i ve 
velmi nízkých teplotách 
pod bodem mrazu, kdy 
běžné baterie kolabují. 
Při hmotnosti 265 g má 
kapacitu 4 000 mAh. 
Součástí je světelný 
indikátor nabití. 

Na drsné akce do přírody 
(11 340 Kč, Petzl Ultra Belt)
Čelová lampa pro horolezce a turisty se připíná pomocí pružných popruhů na přilbu nebo 
přímo na hlavu. Ekonomický režim s dosvitem 40 metrů dovoluje pracovat 34 hodin. Maximální 
světlo dosáhne do vzdálenosti 120 metrů, ale pak „vycucne“ akumulátor za 3 hodiny. Hmotnost 
lampičky činí 495 g, akumulátor váží 265 g.

● Lithium-iontový 
akumulátor Accu 4 Ultra se 
nosí v kapse nebo na opasku. 
Menší verzi lze připnout na 
popruh na temeni hlavy.

Když je opravdu zle 
(640 Kč, Petzl e+Lite)

Miniaturní světélko pro krizové 
situace nejen svítí, ale také 

bliká a lze s ním v nouzi 
vysílat světelný signál SOS. 
K dispozici je přepínač 
bílého a červeného 

světla. Pokud svítilnu 
zrovna nepotřebujete, lze ji 

schovat do malého plastového 
pouzdra. Po vyjmutí ji můžete 

připnout jednoduchým páskem na 
ruku, nohu, hlavu, větev či kamkoli 

jinam.

Vesta 
na baterky 
(900 Kč, Ultra Harness)
Do lehoučké a prodyšné 
vesty uložíte velké množství 
baterií nebo akumulátorů 
v extrémních podmínkách. Je 
určena na závody v nočním 
orientačním běhu, které jsou 

oblíbené ve Skandinávii, ale 
poslouží všem, kdo potřebují 

hodně světla po dlouhou dobu: 
při průzkumech podzemí, nočních 

pracích ve výškách a fyzicky 
náročných aktivitách. Vesta váží jen 
208 g. 

Rozptýlené světlo 
(195 Kč, Silva Diffusion)
V husté mlze ztrácíme pojem, 
kde je nahoře a dole, 
vpravo a vlevo. Tento pocit 
bezmocnosti omezují kryty na 
svítilny. Rozptylují světlo do 
prostoru a pomáhají očím orientovat 
se. Červené se používá v úplné tmě, bílé za šera.

Vidět aspoň pár minut 
(89 Kč, Omniglow Snaplight)
Chemické světlo není závislé na elektřině a tedy ani bateriích či 
akumulátorech. Svítí ovšem jednorázově. Už v obchodě si musíte 
vybrat, zda chcete intenzivní záři na pár minut, nebo slabé světlo na 

12 hodin. V prvním 
případě si můžete 
číst noviny, v druhém 
nebudete sice vidět 
téměř nic, ale budete 
aspoň signalizovat svou 
přítomnost. Kromě 
záchranářů či pracovníků 
na frekventovaných 
ulicích v noci se světelné 
tyčinky používají na 
zahradních párty, 
nočních zábavách na 
lodi, v lese nebo třeba na 
lyžích. 

● Svítící diody 
vydávají světlo o síle 
350 lumenů.

● Kabel dlouhý 130 cm 
umožňuje rychlou výměnu 
vybitého akumulátoru za nový.

● Pružné 
popruhy okolo 
hlavy upevňují lampu 
ve správné pozici 
na čele.

Výkonnost nade vše 
(2 600 Kč, Eurolamp DL-306)
Eurolampa je mezi ručními svítilnami 
pořádné dělo! Svítí do dálky až jeden 

kilometr. Používá se především při práci 
v garáži, dílně či do sklepa. Je osazená jednou 

halogenovou žárovkou pro velmi silné osvětlení 
a čtyřmi LED diodami na blikání. Za vysoký výkon se 

ovšem platí: plastová lampa je poměrně těžká (750 g) 
a rozměrná a nabíjí se pouze ze zásuvky (nabíjecí stojan je 

v ceně). Můžete ji nosit v ruce nebo na popruhu přes rameno.

● Přepínač intenzity 
svícení umožňuje také 
zapnout jen blikání.

Malý pomocník 
pro cokoli 

(1 810 Kč, Petzl Myo XP)
Malá, avšak silná lampička 

je vhodná pro děti, když 
se vracejí za tmy domů, 
ale i jako baterka do 
batohu na výlet. Regulační 
elektronika dokáže svítit 

intenzitou od 8 do 160 
lumenů. Širokoúhlá čočka osvětluje daleké 

okolí. Při šetrném použití svítí až 180 hodin. Svítilnu 
připnete na hlavu pomocí jediného popruhu. Tři tužkové 

baterie se vkládají do pouzdra vzadu.


