
Levnější varianta batohů na vícedenní výpravu

Některým se zdá cena za batohy Gemma poměrně vysoká (popravdě, mě se to zdálo taky). Ale u české Gemmy
platíte za kvalitu. Ostatně když se podíváte po internetu moc kvalitních a levných batohů nenajdete...

Zde je pár z nich. Našel jsem je na internetu a reálně je viděl přímo v armyshopu, zkoušel jsem si je i na zádech 
(alespoň prázdné):

Batoh TACTIC 55L (černý nebo olivově zelený) za 1090 Kč:
Batoh je o chlup menší, než Gemma
Turist 55, nemá výškově 
nastavitelná záda, ale přednastavená
délka zad je určena spíše pro menší 
osoby nebo děti. Batoh má dobře 
polstrovaný bederní pás (popruh 
kolem pasu – u batohu na 
„vícedenku“ hodně důležitá věc). 
Dolní komora je menší, je možné, 
že se do ní klasický spacák špatně 
vejde, ale pořád se dá do dolní 
komory se dá dát náhradní oblečení 

a jídlo a spacák v obalu do horní 
(hlavní komory). Pokud nechcete (nebo nemůžete) investovat do Gemmy, tohle je batoh, který stojí za to.

ALICE (70L) za 1090 Kč:
Větší batoh (spíše pro skauty nebo 
rovery) – originál americký batoh 
ALICE (použitý) se zádovým rámem. 
Hlavní komora je jedna, z vnějšku 
spousta malých kapsiček na drobnosti. 
Skvěle sedí na zádech.

Batoh BERGEN LONG (asi 100L) za 1490 Kč:
Originál britský armádní batoh, kvalitou asi nejlepší, 
co jsem měl v tom armyshopu na zádech. S vnějšími 
odepínacími kapsami. Bez kapes cca. 70 litrů, s nimi 
asi 100, což není zrovna drobeček. Pro použití v oddíle
předpokládám tak pro rovery či oldskauty. Vnější 
kapsy se dají sepnout a připojit k „trákům“ a vytvořit 
menší batoh „na jednodenku“, nebo pokud na 
vícedenní výpravě jdeme na vycházku – šikovná 
vychytávka... Kapsy i „tráky“ v ceně. Menší varianta 
(80 litrů) je v khaki barvě, byla by vhodnější, ale ta 
byla bez vnějších kapes a momentálně nebyla 
skladem. Tenhle batoh byl Bohužel jen v „anglickém 
woodland“ maskování.

Jinak batohů leckde nejdete dost – varuji před nákupy z internetu – z fotek (nebo někdy z 1 hlavní fotky) těžko 
poznáte kvalitu zpracování popruhů, zipů, „jak se do té dolní komory leze“, apod. Věnujte výběru batohu 
potřebnou péči – ušetřit špatným nákupem několik stokorun a pak na výpravách trpět asi cílem... :-)          Kany

Batohy uvedené zde jsme našli na 
www.e-armyshop.cz, prodejnu mají
na Praze 6 v Čistovické ulici 15. 
Chci se tam ještě podívat, pokud 
některý z batohů budete chtít 
objednat, přivezu vám ho.

http://www.e-armyshop.cz/

