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Bring your life
 

Ať už objevujeme nádhernou přírodu daleko od rušného města nebo cestujeme 
po světě s rodinou a přáteli, všichni si chceme užívat nadšení z aktivního života.

 Ve společnosti Thule sdílíme vaši touhu strávit co nejvíce času tím, co milujete, 
a ne se zdržovat neustálými obavami o to, jak přepravit veškerou potřebnou 
výbavu. Po více než 75 let se naplno zaměřujeme na vývoj chytrých, stylových 
výrobků, které jsou patřičně ekologické, vysoce kvalitní, bezpečné a snadno 
použitelné. To vše proto, abyste u sebe mohli mít všechno, na čem vám záleží. 
 
Ať už jste zapálení pro jakoukoli věc. 
Kamkoli míříte, cokoli berete s sebou. 
Díky výrobkům Thule si můžete naplno svobodně užívat svého aktivního života.
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Outdoorové a sportovní 
batohy a tašky 
Bring your life. And tour the world. Ve společnosti Thule věříme, že aktivní život je 
důležitý, ať jste ve městě nebo v přírodě. Proto jsme vyvinuli širokou paletu praktických, 
stylových a odolných batohů, sportovních a cestovních tašek, obalů a pouzder, které 
vám umožní brát si s sebou veškerou výbavu, zařízení i běžné každodenní potřeby.

Batohy
Batohy určené na dlouhé 
výpravy i víkendové výlety.

Sportovní tašky
Univerzální a odolné 
cestovní tašky navržené 
pro váš aktivní život.

Batohy 06 
Expediční batohy 08 
Turistické batohy 14 
Cyklistické batohy 32 
Dětská nosítka 34 
Batohy na lyže a snowboardy 38

Sportovní přepravní  
zavazadla 40 
Vaky na lyže, boty a snowboardy 42

Sportovní tašky 50 
Kolekce Thule Chasm 52

Thule a nadace Apa Sherpa 
Foundation 56

O krok dále
 

Bez ohledu na to, kolik horských vrcholů jste zdolali, kolik kilometrů jste ujeli na kole, 
na kolika svazích jste lyžovali nebo kolik míst jste navštívili, stále se nabízejí nová 
dobrodružství a nové zážitky. 

 Po 75 let vám pomáháme při vašem dalším dobrodružství s přepravou potřebné výbavy 
v autě z domova na začátek turistické cesty nebo k vodě. Během několika posledních let 
jsme rozšířili naši nabídku výrobků tak, abyste svou výbavu mohli dostat ještě dále  
– vyvíjíme kufry pro přepravu kol, batohy a sportovní tašky. A neustále se zaměřujeme na 
to, co umíme nejlépe: vysoce kvalitní výrobky postavené na praktických řešeních, které se 
snadno používají a dobře vypadají.

Rezervujte si letenky, zabalte si zavazadla a vydejte se na 
nová vzrušující dobrodružství. Bezpečně, snadno a stylově.

Sportovní přepravní 
zavazadla
Abyste své aktivity mohli 
provozovat kdekoli.
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Pusťte se po značené stezce nebo si 
prošlapejte vlastní cestu. V nabídce 
odolných, pohodlných a praktických 
batohů Thule najdete vhodnou velikostní 
variantu na dlouhé výšlapy i krátké výlety. 
Každý batoh navíc můžete nastavit tak, 
aby vám perfektně sedl. 

Batohy
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Expediční batohy Základní údaje o řadě Expediční batohy Základní údaje o řadě

Thule Guidepost 85L  
Men’s
Delší výprava 

Thule Guidepost 75L 
Men’s
Delší výprava/vícedenní výlet

Thule Guidepost 75L  
Women’s
Delší výprava/vícedenní výlet

Thule Guidepost 65L  
Men’s
Vícedenní/dvoudenní výlet

Thule Guidepost 65L 
Women’s
Vícedenní/dvoudenní výlet

Thule Versant 70L 
Men’s
Delší výprava/vícedenní výlet

Thule Versant 70L 
Women’s
Delší výprava/vícedenní výlet

Thule Versant 60L  
Men’s
Vícedenní/dvoudenní výlet

Thule Versant 60L  
Women’s
Vícedenní/dvoudenní výlet

Thule Versant 50L 
Men’s
Vícedenní/dvoudenní výlet

Thule Versant 50L  
Women’s
Vícedenní/dvoudenní výlet
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Každý jsme jiný...
Naše řada batohů Thule Guidepost se zaměřuje na to nejpodstatnější ve volné 
přírodě: snadné použití, odolnost a maximální pohodlí díky skvělému usazení  
na těle.

Pohodlná zátěž díky propracované ergonomii
Pokud chcete dosáhnout pohodlného přenášení velké zátěže na velké vzdálenosti, 
je nutné přesunout zátěž z batohu na bedra a nohy. Tuhá, ale kompaktní konstrukce 
TransHub Suspension System je vybavena hliníkovou kostrou připojenou k pevnému 
polstrovanému bedernímu pásu, který zaručuje skvělý přenos zátěže.

Pohodlný batoh musí být nastavený na míru vašemu tělu a optimálně rozkládat 
zátěž a tlak. Proto nabízí řada Thule Guidepost až 270 možností nastavení, které 
zaručí, aby vám batoh padl jako ulitý. 

1. Různé varianty pro ženy a muže
2. Nastavení délky trupu (15 cm)
3. Nastavení ramenních popruhů
4. Více možností bederních pásů

Snadno použitelné, abyste se mohli soustředit na svou výpravu
Snadné používání, možnosti nastavení, rychlý přístup a chytré způsoby uspořádání 
výbavy, to vše jsou charakteristiky batohu vyvinutého pro milovníky výletů do příro-
dy. Z mnoha inteligentních řešení můžeme zmínit odnímatelné víko, které lze použít 
jako batoh na kratší výlety.

Dlouhá túra? Krátká vycházka? Spolehněte se na svůj batoh Thule
Batohy Thule Guidepost vyrábíme z nejkvalitnějších materiálů a podrobujeme  
je důkladným zkouškám v našich laboratořích i v situacích z běžného života. 

Thule Guidepost
Expediční batohy 

Thule VersaClick Accessory Pouch
Prostorná, všestranná přihrádka, která umožňuje 
pohodlný přístup k veškeré výbavě od lahví na 
vodu po sluneční brýle.

Thule VersaClick Water Bottle Sleeve
Pro všechny, kteří vyžadují jednoduchý přístup 
k láhvi s vodou.

Doplňky k batohům  
Thule Guidepost

Thule Guidepost
Expediční batoh s možností nastavení přesně na míru.

Expediční batohy

Kabely jsou úhledně uloženy mezi 
vaším přístrojem v kapse bederního 
pásu a mobilní nabíječka ve vnitřním 
PowerPocket.

Obsah batohu je snadno 
přístupný pomocí velkého 
otvoru na zip pro přístup 
z boku.

Skloněné kapsy z obou stran 
batohu usnadňují vyjmutí láhví 
s vodou a doplňovat tekutiny  
na cestách

Bederní pás s možností 
nastavení je kompatibilní 
s výměnným příslušenstvím 
VersaClick (vodotěsná 
rolovatelná kapsa je součástí; 
ostatní příslušenství se 
prodává samostatně)

Uložte trekingové hole 
nebo cepíny díky dvěma 
upevňovacím smyčkám

Snadné přizpůsobení a bezchybné usazení 
s možností nastavení v délce 15 cm podle 
délky trupu a ramenní popruhy QuickFit,  
které umožňují nastavit 3 různé kombinace 
šířek ramenních popruhů.

Buďte v pohodě a v pohodlí díky prodyšné 
zádové části, která umožňuje cirkulaci vzduchu 
kolem vašich zad, zatímco polstrovaná podpěra 
chrání kritické místa kontaktu.

Umožňuje přirozenou chůzi a zlepšuje 
rovnováhu díky otočnému bedernímu 
pásu, který umožňuje, aby se batoh 
pohyboval spolu s vámi

85L Men ś 75L Men ś

75L Women ś

65L Men ś

65L Women ś

Vytvořte verzi pro pohodlnější přenášení 
díky systému odpružení Transhub 
a zesílenému bedernímu pásu, který 
snadno přesune zatížení na vaše bedra.

Výstroj zůstane v suchu 
i během bouře díky 
odnímatelné pláštěnce 
s dobrou viditelností.

Mějte dvě kapsy v jedné, když 
odejmete víko a přeměňte je do 
prostorného 28litrového batohu.
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Expediční batohy

Thule VersaClick DSLR Camera Holster
Neunikne vám žádný snímek díky pouzdru na  
digitální zrcadlovku, které umožňuje pohodlný  
přístup k fotoaparátu a které jej ochrání na túře.

Thule VersaClick Mirrorless Camera Holster
Neunikne vám žádný snímek díky snadno a rychle 
přístupnému pouzdru na digitální bezzrcadlovku 
u pasu, které fotoaparát ochrání na cestách.

Doplňky k batohu Thule Versant

Thule Versant
S minimální hmotností, ale maximem funkcí.

Expediční batohy 

60L Men’s70L Men’s

60L Women’s70L Women’s

50L Men’s

50L Women’s

Přizpůsobte si kapsu na 
bederním pásu pomocí naší 
řady příslušenství VersaClick.

Konstrukce s podporou pitného režimu zahrnuje 
boční kapsu na láhev a kapsu na vak s výstupním 
otvorem pro hadičku (vak se prodává samostatně).

Bederní kapsa na zip a pružné boční 
kapsy k uložení lahví s vodou, svačiny 
a jiných drobných předmětů.

Volné víko lze nastavit tak, abyste 
mohli v případě potřeby umístit 
výbavu i nad vnitřní prostor batohu.

Možnost nastavení přesně na 
míru podle beder a trupu.

Možnost uložení turistických  
hůlek nebo cepínů pomocí  
dvou připevňovacích poutek.

Horní víko umožňuje přeměnu 
na jednoramenný batoh pro 
vrcholové výstupy.

Do přední kapsy 
Shove-it lze uložit  
další vrstvy oblečení.

Obsah batohu je snadno přístupný 
pomocí velkého otvoru pro přístup 
z boku uzavřeného prohnutým 
zipem. K výbavě se tak rychle 
dostanete v každém terénu.

S minimální hmotností, ale maximem funkcí
Řada Versant přináší optimální kombinaci hmotnosti a výbavy – tyto lehké 
expediční batohy jsou skvěle vybaveny všemi důležitými prvky.

Příjemně se nosí díky propracované ergonomii
Pohodlný batoh musí být ergonomický. K tomu je nezbytné, aby umožňoval snadné 
nastavení trupu a bederního pásu. Batohy Thule Versant umožňují nastavení podle 
trupu v délce 12 cm a nastavení bederního pásu v rozsahu 15 cm. Stačí je nastavit 
podle proporcí vašeho těla a můžete vyrazit.  

Možnost přizpůsobení je nezbytná
Lidé se liší svými přáními, potřebami a výkonností. Záleží také na konkrétním 
prostředí. Proto také batohy Thule Versant nabízejí koncovým spotřebitelům 
možnost vybavení batohu třemi různými kapsami na bederním pásu. Rolovatelná 
kapsa SafeZone chrání elektroniku před povětrnostními vlivy i nástrahami terénu. 
Kapsu na zip zase uvítají příznivci tradiční výbavy. A díky pouzdru na láhev s vodou 
máte zdroj tekutin stále po ruce. Nebo si trochu snižte zátěž a nechte všechny 
kapsy doma. Záleží jen na vás. 

Chytrá ochrana před povětrnostními podmínkami

Batoh nese celou vaši výbavu. Je vám k dispozici bez ohledu na počasí. Proto 
také musí váš batoh špičkově zvládnout i sebehorší povětrnostní podmínky. Díky 
kombinaci nepromokavého dna a ¾ pláštěnky je batoh přístupnější, pevnější  
a uchová vaši výbavu v suchu lépe než tradiční pláštěnka.
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Turistické batohy Základní údaje o řadě

Thule Capstone 50L  
Men’s
Dvoudenní/jednodenní túra

Thule Capstone 50L  
Women’s
Dvoudenní/jednodenní túra

Thule Capstone 40L  
Men’s
Dvoudenní/jednodenní túra

Thule Capstone 40L  
Women’s
Dvoudenní/jednodenní túra

Turistické batohy Základní údaje o řadě

Thule Capstone 32L  
Men’s
Jednodenní túra 

Thule Capstone 32L  
Women’s
Jednodenní túra 

Thule Capstone 22L  
Men’s
Jednodenní túra 

Thule Capstone 22L 
Women’s
Jednodenní túra 

Thule Stir 35L 
Men’s
Jednodenní túra 

Thule Stir 35L 
Women’s
Jednodenní túra 

Thule Stir 28L
Men’s
Jednodenní túra

Thule Stir 28L
Women’s
Jednodenní túra

Thule Stir 20L  
Men’s/Women’s
Jednodenní túra 

Thule Stir 18L
Men’s/Women’s
Jednodenní túra

Thule Stir 15L  
Men’s/Women’s
Jednodenní túra 
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Thule AllTrail 35L
Men’s
Jednodenní túra 

Thule AllTrail 35L
Women’s
Jednodenní túra 

Thule AllTrail 45L
Men’s
Jednodenní túra 

Thule AllTrail 45L
Women’s
Jednodenní túra 

Turistické batohy Základní údaje o řadě



1918

3203531
Obsidian

3203532
Mykonos

3203533
Garden Green

3203534
Obsidian

3203535
Monarch

B
ato

hyThule AllTrail

Pro jakoukoli aktivitu a roční období
Turistické batohy Thule AllTrail představují univerzální řešení pro outdoorové nadšence, 
kteří střídají jednu aktivitu za druhou. Pomáhají snížit zátěž a vypořádat se s nepřízní 
počasí při jakékoli aktivitě a v jakémkoli ročním období. Jsou navrženy pro jednodenní 
výlety, krátké výpravy, kempování nebo víkendové výpravy a poskytují bezkonkurenční 
všestrannost. Součástí batohů je dobře viditelná odnímatelná pláštěnka.

Thule AllTrail 45L
Turistické batohy Thule AllTrail díky své výjimečné všestrannosti 
a vlastnostem vhodným pro turistiku usnadňují cestování bez 
ohledu na roční období a aktivitu, které se věnujete. 

45L Men ś 45L Women ś

Turistické batohy

Batoh nehřeje díky prodyšným 
ramenním popruhům, polstrování 
bederního pásu a zádové části

Součástí batohu je držák 
turistických hůlek Thule 
VersaClick umožňující 
pohodlné uložení turistických 
hůlek na bederním pásu

Jednoduché zajištění 
trekových holí nebo cepínů 
na upevňovacích poutkách, 
která lze sejmout, když se 
nepoužívají

Zůstaňte hydratováni díky kapse 
na vak na vodu s výstupním 
otvorem pro hadičku a dvěma 
bočním kapsám na láhve (vak na 
nápoje se prodává samostatně)

Udržujte pořádek ve výbavě 
a její oddělené uložení díky 
oddělovači spacáku

Přizpůsobení kompatibilního 
bederního pásu Thule VersaClick 
jinému výměnnému příslušenství 
Thule VersaClick (většinou se 
prodává samostatně)

Rychlé uložení a přístup k 
výbavě za pochodu skrz 
přední kapsu Shove-it

Získejte na cestě snadný 
přístup k vybavení skrz 
boční zip

Výstroj zůstane v suchu 
i během bouře díky 
odnímatelné pláštěnce 
s dobrou viditelností.

Možnost přizpůsobení díky 
možnosti nastavení na míru 
trupu v rozmezí 10 cm 

Inovace pro kvalitnější zážitky z výletů
Důmyslná řešení od Thule vás zbavují všech překážek díky lehkým a odolným materiálům 
a rychlé dostupnosti vybavení, jež si nesete s sebou. Vodu, trekové hole, svačinu, elektroniku 
a další vybavení máte po ruce, aniž byste museli batoh sundat.
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Turistické batohy Thule AllTrail díky své výjimečné všestrannosti 
a vlastnostem vhodným pro turistiku usnadňují cestování bez 
ohledu na roční období a aktivitu, které se věnujete. 

35L Men ś 35L Women ś

Turistické batohy

Součástí batohu je držák 
turistických hůlek Thule 
VersaClick umožňující 
pohodlné uložení turistických 
hůlek na bederním pásu

Jednoduché zajištění 
trekových holí nebo cepínů 
na upevňovacích poutkách, 
která lze sejmout, když se 
nepoužívají

Přizpůsobení kompatibilního 
bederního pásu Thule VersaClick 
jinému výměnnému příslušenství 
Thule VersaClick (většinou se 
prodává samostatně)

Batoh nehřeje díky prodyšným 
ramenním popruhům, polstrování 
bederního pásu a zádové části

Drobné předměty uskladněte 
v kapsách na zip ve víku 
a bederním pásu

Možnost přizpůsobení díky 
možnosti nastavení na míru 
trupu v rozmezí 10 cm 

Výstroj zůstane v suchu 
i během bouře díky 
odnímatelné pláštěnce 
s dobrou viditelností.

Zůstaňte hydratováni díky kapse 
na vak na vodu s výstupním 
otvorem pro hadičku a dvěma 
bočním kapsám na láhve (vak na 
nápoje se prodává samostatně)



2322

3203543
Dark Shadow

3203544
Dark Forest

3203545
Dark Forest

3203546
Fjord

B
ato

hyThule Stir
Turistické batohy

Vše co potřebujete a nic navíc

Řada Thule Stir osloví všechny, kteří zastávají názor, že méně je více. I když jsou tito uživatelé 
stejně nároční, nosí s sebou jen to nejnutnější a nejraději mají batoh, který je pohodlný, lehký 
a umožní uložení veškeré nutné výbavy. Tyto batohy se skvěle hodí pro minimalisty, kteří 
potřebují lehký pohotovostní batoh na jednodenní túry nebo krátké výlety do hor.

Snadný přístup
Určitě si nepřejete, abyste museli se svým batohem zápasit, když do něj chcete něco uložit 
nebo z něj něco vyndat. Proto jsou batohy Thule Stir vybaveny víkem, které lze plynule otvírat, 
a pohodlnou pružnou kapsou na ramenním popruhu, do které si můžete uložit telefon a další 
nezbytné potřeby.

Chytrá ochrana před povětrnostními podmínkami

Batoh nese celou vaši výbavu. Je vám k dispozici bez ohledu na počasí. Proto také musí váš 
batoh špičkově zvládnout i sebehorší povětrnostní podmínky. Díky kombinaci vložky odolné 
proti pádu a ¾ pláštěnky je batoh přístupnější, pevnější a uchová vaši výbavu v suchu lépe 
než tradiční pláštěnka.

Do pružných bočních 
kapes lze uložit láhve 
s vodou, svačinu a další 
drobné předměty.

Konstrukce s podporou pitného 
režimu zahrnuje kapsu na vak na 
nápoje s výstupním otvorem pro 
hadičku (vak se prodává samostatně).

Do přední kapsy 
Shove-it lze uložit  
další vrstvy oblečení.

Dvě bederní kapsy k uložení svačiny, 
telefonu a jiných drobných předmětů.

Thule Stir 35L
Vše co potřebujete a nic navíc.

35L Men ś 35L Women ś

Turistické batohy

Snadno přístupné víko 
s ochranným lemem usnadňuje 
přístup k uložené výbavě a chrání 
ji před povětrnostními vlivy. 

Zádová část a ramenní popruhy 
zajišťují proudění vzduchu, 
abyste se na túrách mohli 
ochlazovat a tolik se nepotili.

Pružná kapsa na ramenním 
popruhu je určena k uložení 
telefonu a drobných předmětů.

Batoh lze přizpůsobit 
na míru díky možnosti 
nastavení v rozmezí 10 cm.

Odnímatelný nebo 
skrývací bederní pás 
pro použití ve městě.

Lehké poutko upevňovacího 
bodu a reflexní potisk.
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Lehký batoh, který lze plně naložit na túru 
nebo vyprázdnit na použití ve městě. 

28L Men ś 28L Women ś

Turistické batohy

Přizpůsobte tašku nošení ve městě 
kompletním odstraněním hrudního 
popruhu a bederního pásu

Rychlý přístup k telefonu 
a drobným předmětům v pružné 
kapse na ramenním popruhu

Snadné uskladnění a přístup 
k drobným předmětům ve 
vnější kapse ve víku

Snadné připojení výbavy 
k vnější straně batohu díky 
odnímatelným stahovacím 
páskům 

Zůstaňte hydratováni díky kapse 
na vak na vodu s výstupním 
otvorem pro hadičku a dvěma 
bočním kapsám na láhve (vak na 
nápoje se prodává samostatně) 

Jednoduché zajištění 
trekových holí nebo 
cepínů na poutkách, 
které lze sejmout, 
když se nepoužívají

Buďte viditelní i při slabém 
osvětlení díky upevňovacímu 
bodu světelného poutka 
a reflexnímu materiálu

Prodyšná zádová část a ramenní 
popruhy vám zajistí pohodlí

Thule Stir 18L
Všestranný batoh umožňující rychlý přístup a uspořádání, 
který se skvěle hodí pro použití na túře i ve městě.

18L Men ś / Women ś

Turistické batohy

Snadný přístup k telefonu a 
drobným předmětům v pružné 
kapse na ramenním popruhu

Zůstaňte hydratováni díky kapse 
na vak na vodu s výstupním 
otvorem pro hadičku a dvěma 
bočním kapsám na láhve (vak na 
nápoje se prodává samostatně)

Rychlý přístup k obsahu 
ve vaší tašce díky otvoru 
na vytahovací poutko

Prodyšná zádová část 
a ramenní popruhy 
vám zajistí pohodlí

Buďte viditelní i při slabém 
osvětlení díky upevňovacímu 
bodu světelného poutka a 
reflexnímu materiálu

Přizpůsobte tašku nošení ve 
městě odstraněním hrudního 
popruhu a skrytím bederního 
pásu za zádovou část
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Thule Stir 15L Hiking Pack

Ideální zavazadlo pro kratší výlety a vyjížďky po městě, 
které se skvěle hodí k rychlým výletům nalehko. 

VLASTNOSTI
• Snadno přístupné víko s ochranným lemem.

• Pro použití ve městě lze hrudní popruh odepnout a bederní pás 
zasunout za zádovou část.

• Lehké poutko upevňovacího bodu a reflexní materiál

• Vnitřní síťová kapsa usnadňuje uložení předmětů.

• Integrované upevňovací body k připevnění výbavy.

• Zádová část a ramenní popruhy zajišťují proudění vzduchu a 
ochlazování.

Thule Stir 20L Hiking Pack

Všestranná sada s kapsami umožňujícími rychlý 

přístup a uspořádání, která se skvěle hodí pro 

použití na túře i ve městě. 

VLASTNOSTI
• Snadno přístupné víko s ochranným lemem.

• Pro použití ve městě lze hrudní popruh odepnout a bederní pás 
zasunout za zádovou část.

• Pružná kapsa na ramenním popruhu je určena k uložení telefonu 
a drobných předmětů.

• Lehké poutko upevňovacího bodu a reflexní materiál

• Vnitřní síťová kapsa usnadňuje uložení předmětů.

• Přední kapsa Shove-it umožňuje snadný přístup.

Turistické batohy

20L Meǹ s /Womeǹ s 15L Meǹ s / Womeǹ s
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Turistické batohy

Dokonalý průvodce na turistických výpravách
Pokud si máte výlety do přírody opravdu užít, potřebujete pohodlný batoh, který se 
přizpůsobí proporcím vašeho těla. Řada Thule Capstone je navržena pro turisty, kteří se 
nespokojí s průměrem. 

Nastavte si batoh přesně na míru – přímo na túře

Konstrukce MicroAdjust Suspension System umožňuje nastavit batoh tak, aby přesně 
odpovídal proporcím vašeho těla. Nemusíte si ani sundávat batoh – můžete ho nastavit 
přímo na zádech. Batohy Thule Capstone jsou vyladěny s ohledem na drobné rozdíly mezi 
mužským a ženským tělem tak, aby vyhovovaly opravdu každému.

Používejte batoh pohodlně

Součástí pohodlí je také batoh, který podporuje proudění vzduchu, a to i při největším 
horku. Řada Thule Capstone je vybavena napnutým zadním panelem ze síťoviny zaručujícím 
maximální prodyšnost.

Pomáhá zvládat i dlouhé výpravy

Batoh je jako společník na cestách, na kterého je vždy a všude spolehnutí. Naše batohy 
vyrábíme z nejkvalitnějších materiálů vyznačujících se velmi dlouhou životností, špičkovou 
lehkostí a odolností.

Extrémní testování

Abychom měli jistotu, že batohy Thule Capstone zvládnou i ty nejnáročnější podmínky, 
podrobili jsme je rozsáhlým testům nejen v laboratořích, ale i v situacích z běžného života. 
Naši špičkoví vytrvalostní sportovci, členové týmu Thule Adventure Team, testují naše batohy 
v nejnáročnějších podmínkách. A v Thule Test Center™ zkoušíme, co tyto batohy vydrží, 
například při simulaci túry kolem světa.

Thule Capstone
Sportovní batoh s možností nastavení přesně na míru i za chůze. 

50L Men ś 50L Women ś 40L Men ś 40L Women ś

Turistické batohy

Síťový zadní panel zaručuje 
maximální prodyšnost

Kapsy na zip ve víku a bederní 
pás pro uskladnění drobných 
předmětů

Otvor shora, přístup z boku 
a zdola poskytují snadný přístup 
k vybavení na trase a snadné 
balení a vybalování.

Konstrukce kompatibilní 
s hydratací

Boční stahovací pásky 
umožňují zformovat náklad 
nebo připevnit výbavu 
k vnější straně batohu.

Pohodlné uložení 
turistických hůlek nebo 
cepínů pomocí dvou 
připevňovacích oček.

Kapsa Shove-it 
z pružící látky pro 
snadný přístup k často 
používané výstroji

Kapsy na zip ve víku a 
bederní pás pro uskladnění 
drobných předmětů

Dobrá viditelnost, 
odnímatelná pláštěnka

Systém odpružení MicroAdjust 
umožňuje nastavit délku trupu 
v rozmezí 10 cm s nasazeným batohem 
tak, aby se vám dokonale přizpůsobil.

Přizpůsobte si kapsu na 
bederním pásu pomocí naší  
řady příslušenství VersaClick
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Thule Capstone 32L Hiking Pack

Thule Capstone 32 l, vybavený konstrukcí 

MicroAdjust Suspension System, která umožňuje 

batoh nastavit přesně na míru, napnutým zadním 

panelem ze síťoviny zaručujícím maximální 

prodyšnost a vestavěnou pláštěnkou, se skvěle  

hodí k jednodenním výpravám.

VLASTNOSTI
• Konstrukce MicroAdjust Suspension System umožňuje nastavit délku 

trupu v rozmezí 10 cm s nasazeným batohem tak, aby se vám dokonale 
přizpůsobil.

• Síťový zadní panel zaručuje maximální prodyšnost, díky tomu se můžete 
na túrách ochlazovat a tolik se nepotíte.

• Dobře viditelná odnímatelná pláštěnka udrží veškeré vybavení v suchu 
i během bouřky.

• Horní kapsa na zip k uložení slunečních brýlí a jiných drobných 
předmětů.

• Bederní kapsa k uložení svačiny, telefonu a jiných drobných předmětů 
a vestavěný systém VersaClick umožňuje snadný přístup s možností 
nastavení

• Pružná kapsa Shove-it nabízí rychlý přístup k často používané výbavě.

Thule Capstone 22L Hiking Pack

Thule Capstone 22 l, vybavený napnutým zadním 

panelem ze síťoviny zaručujícím maximální 

prodyšnost, snadno přístupnou kapsou Shove-it  

a vestavěnou pláštěnkou, je skvělou volbou 

k odpolední lehké túře do hor.

VLASTNOSTI
• Síťový zadní panel zaručuje maximální prodyšnost, díky tomu se můžete 

na túrách ochlazovat a tolik se nepotíte.

• Horní kapsa na zip k uložení slunečních brýlí a jiných drobných 
předmětů.

• Dobře viditelná odnímatelná pláštěnka udrží veškeré vybavení v suchu 
i během bouřky.

• Bederní kapsa k uložení svačiny, telefonu a jiných drobných předmětů 
a vestavěný systém VersaClick umožňuje snadný přístup s možností 
nastavení

• Pružná kapsa Shove-it nabízí rychlý přístup k často používané výbavě.

• Boční stahovací pásky umožňují zformovat náklad nebo připevnit 
výbavu k vnější straně batohu.

32L Men ś

32L Women ś

22L Men ś

22L Women ś

Turistické batohy
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Cyklistické batohy Cyklistické batohy

Thule Vital Hydration Pack
Díky mnohaletým zkušenostem s cyklistikou vám Thule prostřednictvím své kolekce  
Thule Vital umožňuje maximálně si užít každou vyjížďku na horském kole. Nabízí systém 
doplňování tekutin nevyžadující použití rukou, optimální rozložení hmotnosti a inovativní 
kapsy navržené tak, aby umožňovaly přístup ke všemu vybavení, aniž byste museli zpomalit.

Díky pohodlným kapsám ve  
stylu jersey rychlý přístup k svačině, 
oblečení nebo nářadí během jízdy 
bez toho, abyste museli zastavit 
nebo batoh sundat

Zlepšuje ovladatelnost kola a snižuje 
svalové napětí optimálním rozložením 
zátěže díky níže položenému těžišti

Zůstaňte hydratováni bez toho, 
abyste museli zastavit, díky systému 
se zpětnou hadičkou ReTrakt, se 
kterým budete mít obě ruce volné

Zvyšuje výkon při jízdě do 
kopce a z kopce díky lehkým 
prodyšným materiálům

Systém doplňování tekutin, při kterém máte obě  
ruce volné
Hadička systému Thule ReTrakt umožňuje doplňování tekutin, aniž byste byli nuceni sundat 
ruce z řídítek a mohli věnovat pozornost jízdě. Po použití se automaticky vrací a zůstává 
připevněna na svém místě, dokud ji znovu nepotřebujete. Každý batoh je vybaven vakem 
na vodu HydraPak, který vám zajistí dostatek tekutin a dosažení maximálního výkonu.

Vyrobený pro jízdu

Batohy Thule Vital Hydration Pack jsou konstruovány pro maximální snížení těžiště a optimální 
rozložení hmotnosti, tak aby umožňovaly lepší ovládání kola a omezení svalové únavy. Lehké 
a prodyšné materiály nabízejí maximální pohodlí v jakémkoli terénu a jedinečné kapsy podobné 
kapsám na cyklistickém dresu umožňují rychlý přístup k uloženým předmětům, aniž byste 
museli zpomalit.

8L 6L 3L
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Vezměte si svůj nejdrahocennější náklad na túru
Chceme, aby si rodiny užívaly výletů do přírody spolu. Pro dobrou pohodu je ale nutné,  
aby se všichni cítili pohodlně. Vyvinuli jsme řadu Thule Sapling, kterou lze přizpůsobit  
na míru oběma rodičům i dítěti.

Pohodlí na míru dítěti 
Ergonomické sedátko dětských nosítek Thule Sapling je navrženo tak, aby se v něm dítě cítilo 
pohodlně po mnoho hodin na túře. Nosítko je možné nastavit na míru dítěti díky možnosti 
nastavení výšky a šířky sedátka i popruhů. Hmotnost dítěte je rovnoměrně rozložena díky 
ergonomickému tvaru sedátka s plyšovou výstelkou. Nevznikají tak žádné nepohodlné tlakové 
body. 

Snadné střídání
Zadní díl a bederní pás je možné snadno nastavit i během túry tak, aby oba rodiče – s různou 
výškou a stavbou těla – mohli nést dítě pohodlně. Prodyšný polstrovaný zadní  
díl nebrání proudění vzduchu a předchází nepříjemným otlakům.

Bezpečnost zaručena
Přenášejte své děti s jistotou – naše výrobky zvládnou i ty nejnáročnější podmínky a zaručí 
bezpečí vám i vašim dětem. V centru Thule Test Center™ je testujeme podle nejvyšších, 
nejpřísnějších standardů v oboru. Abychom tyto světové standardy potvrdili, dětské nosítko 
Thule Sapling testují také nezávislé uznávané organizace, jako je TÜV.

Thule Sapling Child Carrier Rain Cover
Chraňte své dítě před deštěm pomocí skládací 
pláštěnky k dětskému nosítku Thule Sapling.

Thule Sapling

Doplňky k dětskému nosítku 
Thule Sapling

Dětská nosítka

Do dvou extra prostorných kapes 
na zip na bederním pásu lze uložit 
hračky, svačinu a další výbavu

Zrcátko umožňuje  
dítě průběžně sledovat

Do odnímatelného batohu snadno 
uložíte plenky, náhradní oblečení 
i další nezbytnosti

Výškově nastavitelné 
ergonomické sedátko 
s plyšovou výstelkou

Odnímatelné třmeny umožňují 
dětem zapřít se nohama 
a změnit polohu kdykoli 
během túry

Nosítko je vybaveno roztažitelnou 
clonou proti slunci, která dítě 
ochrání před horkem

Díky nastavitelnému zadnímu panelu 
a bedernímu pásu, který skvěle padne,  
si mohou rodiče nosítko snadno předávat

Popruhy na stabilizaci  
zátěže umožňují průběžné 
nastavení těžiště nosítka

Prodyšná zádová část je 
příjemně měkká a zároveň pevná 
v důležitých kontaktních místech

Dítě lze do nosítka usadit dvěma 
způsoby – shora nebo ze strany

Thule Sapling Elite
Pohodlná jízda pro rodiče i děti.

Dětská nosítka
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Thule Sapling Child Carrier

Dětské nosítka Thule z řady Sapling jsou navrženy 

pro bezpečné a pohodlné přenášení nejcennějšího 

nákladu na túrách, díky snadnému nastavení trupu a 

bederního pásu se mohou rodiče při jejich nošení bez 

problémů střídat.

VLASTNOSTI
• Nosítko má plně nastavitelný zadní panel a bederní pás, díky kterým skvěle 

padne a pohodlně se nosí a rodiče si jej během cesty mohou snadno 
a rychle předávat.

• Síťové kapsy, kapsa na vak na nápoje a dvě velké přihrádky na zip umožňují 
uložit oblečení, vodu, pleny, pláštěnku a další nezbytné potřeby.

• Důležité předměty máte stále na dosah díky dvěma prostorným bederním 
kapsám na zip, do kterých lze uložit hračky, svačinu a další výbavu.

• Popruhy na stabilizaci zátěže umožňují průběžné nastavení těžiště nosítka 
přitažením dítěte blíže k rodiči tak, aby se mu neslo co nejpohodlněji. 

• Nosítko je vybaveno roztažitelnou clonou proti slunci, která dítě ochrání 
před horkem.

• Výškově nastavitelné ergonomické sedátko s plyšovou výstelkou účinně 
rozkládá hmotnost dítěte a poskytuje mu oporu pro stehna.

Dětská nosítka
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Batohy na lyže a snowboardy
Thule Upslope

Bring your skis
Po celá desetiletí pomáháme lidem na výpravách do hor. Teď je provázíme také na horách 
nebo ve volném terénu

Naše společná vášeň pro lyže a snowboard
Chcete si naplno užít sníh na svazích. Proto jsme se při vývoji batohu Thule Upslope 
soustředili na to, abyste měli veškeré vybavení přehledně uložené a aby vám batoh nebránil 
při lyžování. Svou výstroj musíte mít snadno přístupnou, abyste se mohli soustředit na 

dobrodružství a šetřili čas ve vypjatých momentech. Při šplhání byste měli mít snadný přístup 
k vodě i svačině a lyže nebo snowboard by měly být dobře upevněné. Při sjíždění svahů musí 
batoh dobře chránit výstroj a nesmí vám bránit v pohybu.

Pevný jako skála
Batohy Thule Upslope vyrábíme z nejkvalitnějších materiálů a podrobujeme je důkladným 
zkouškám v našich laboratořích i v situacích z běžného života.

Batohy na lyže a snowboardy

Thule Upslope 35L

Batoh pro výpravy do volného terénu se snadným 

přístupem k výbavě, i když je nasazený na zádech.

VLASTNOSTI
• Lavinová komora s oddělenými pouzdry na sondu a násadu lopaty 

umožňuje jejich uložení odděleně od suché výbavy v hlavním prostoru. 

• Spodní smyčku lze rychle nastavit podle různých šířek lyží 
a snowboardů, nebo ji můžete skrýt, aby se nikde nezachytávala.  

• Skládací poutko na cepín lze skrýt tak, aby se nikde nezachytávalo.

• Do prostorných bočních kapes lze uložit 1l láhev na vodu nebo stoupací 
pásy, které lze vyndat i za chůze.

• Variabilní možnosti přepravy zahrnují uložení na rám typu A a úhlopříčné 
uložení lyží nebo vodorovné či svislé uložení snowboardu.

• Přilbu uložte do spodní části batohu, odkud je snadno přístupná, i když 
je batoh na zádech, případně ji připněte na přední stranu batohu

Thule Upslope 20L

Snadný přístup k výbavě i s batohem na zádech,  

a to i přímo na svahu.

VLASTNOSTI
• Spodní smyčku lze rychle nastavit podle různých šířek lyží 

a snowboardů, nebo ji můžete skrýt, aby se nikde nezachytávala. 

• Skládací poutko na cepín lze skrýt tak, aby se nikde nezachytávalo.

• Umožňuje přístup k obsahu v hlavní komoře, s batohem na zádech,  
díky zipu, který vede ve spirále kolem celého batohu.

• Tři možnosti přístupu k obsahu – klasicky shora, s batohem na zádech 
z boku i do hlavního prostoru ve stylu jednoramenných batohů. 

• Variabilní možnosti přepravy zahrnují úhlopříčné uložení lyží nebo 
vodorovné či svislé uložení snowboardu

• Izolovaná kapsa na vak na vodu pomáhá předcházet zamrznutí hadičky.
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Vaky na lyžařskou obuv a vaky na lyže 
nebo snowboard značky Thule poskytují 
dodatečnou ochranu a umožňují 
snadnější nošení při přesunech na svah.

Sportovní 
přepravní 
zavazadla
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Vaky na lyže, boty a snowboardy  Základní údaje o řadě

Thule RoundTrip Boot Backpack Thule RoundTrip  
Snowboard Roller 165 cm

Thule RoundTrip Ski Roller 192 cm Thule RoundTrip Ski Roller 175 cm

Thule RoundTrip Ski Bag 192cmThule RoundTrip Snowboard Bag
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Vaky na lyže, lyžařské boty a snowboard

Ještě lepší obaly
Kolekce Thule RoundTrip disponuje stejnou odolnou, spolehlivou a funkční konstrukcí 
jako aktuální generace, ale nabízí vylepšené funkce a modernější design. Pojízdné vaky na 
snowboard a lyže jsou doplněny o další prvky vyztužující konstrukci, aby se minimalizovalo 
jejich prohýbání. Další aktualizace zahrnují zvětšenou kapsu SafeZone batohu na boty a zip 
tvaru S, který se omotává okolo vaků na lyže a snowboard a zlepšuje viditelnost a přístup 
k vašemu vybavení.

Všechno na svém místě
Veškerou výbavu můžete mít přehledně uloženou, oddělenou a chráněnou díky samostatným 
obalům na hůlky, obalům na lyže, kapsám na příslušenství a prostorné kapse SafeZone 
odolné vůči nárazu. Nemusíte se tedy starat o to, kde máte své vybavení, ale spíš o sněhové 
podmínky. 

Chraňte své zimní vybavení přehledným způsobem 
Inovativní obaly na lyže a snowboardy Thule využívají klasické řešení 3-v-1. Nasouvají se přes 
špičky a konce lyží, aby poskytly větší ochranu vašeho vybavení, zabránily poškození vašeho 
choulostivého oděvu kontaktem s ostrými hranami a udržely vaše vybavení přehledně 
uspořádané při přepravě i při uložení v místě ubytování.

Odolný a spolehlivý 
Trvanlivost je základním kamenem kolekce Thule RoundTrip. Tyto vaky jsou určeny 
k dlouhodobému používání, a proto jsou vyrobené z tkaniny z robustního polyesteru  
600D a opatřeny silným polstrováním a zipy YKK.

Thule RoundTrip Boot Backpack
Batoh pro zimní sporty navržen tak, abyste měli nohy v suchu,  
brýle v bezpečí a svoji výbavu přehledně uspořádanou.

Vaky na lyže, lyžařské boty a snowboard

Efektivní zabalení a pohodlný 
přístup k výbavě pro zimní sporty 
díky dvojímu přístupu do vrchní 
nebo spodní strany vaku

Možnost snadného uchycení 
lyží, prkna, hůlek, helmy nebo 
dalšího vybavení pomocí 
vnějšího upevňovacího popruhu 

Uložení dalších vrstev oblečení, 
rukavic a příslušenství ve dvou 
prostorných postranních kapsách

Ochrana proti krádeži díky 
zamykacím zipům (zámky  
se prodávají samostatně)

Pohodlné přezouvání bot na jakémkoli 
místě a nohy v suchu díky sklopení 
přístupového otvoru v zádové části a 
jeho použití jako podložky pod nohy 
při přezouvání

Snadné připojení batohu k jakémukoli vaku 
na lyže nebo snowboard Thule RoundTrip Ski 
or Snowboard Bag pomocí zabudovaných 
připevňovacích poutek

Snadná přeprava díky 
polstrovaným ramenním 
popruhům a několika uším

Chrání lyžařské brýle, sluneční brýle, 
iPhone a další křehké předměty ve velké 
kapse SafeZone odolné proti nárazům

Své boty můžete ukládat 
a přepravovat v zezadu 
plněné přihrádce

Voda vytéká přes průchodky 
v přihrádce na boty

60L

Thule RoundTrip
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Thule RoundTrip Snowboard Bag
Prostorný vak na snowboard s polstrovanými stahovacími rukávy na 
prkno pro zajištění bezpečné přepravy své výstroje do jakéhokoli cíle.

Vaky na lyže, lyžařské boty a snowboard

Snadná přeprava 
díky odnímatelnému 
polstrovanému ramennímu 
popruhu a pohodlným uším

Vhodné pro snowboard 
do délky 165 cm s botami

Zjednodušte vkládání a 
vyndávání své výstroje díky zipu 
ve tvaru S kolem celého batohu

Snadný spolehlivý přístup 
přes odolné zipy YKK

Ochrana proti krádeži díky 
zamykacím zipům (zámky  
se prodávají samostatně)

Chraňte svůj snowboard a 
vrchní vrstvy oblečení a udržujte 
si přehled díky polstrovaným 
stahovacím rukávům na prkno

Uložte další vrstvy 
oblečení a příslušenství 
do vnitřní kapsy na zip

Snadná přeprava 
díky odnímatelnému 
polstrovanému ramennímu 
popruhu a pohodlným uším

165 cm

Thule RoundTrip Snowboard Roller
Prostorný pojízdný vak na snowboard s větší ochranou obou konců 
vaku pro zajištění bezpečné přepravy své výstroje do jakéhokoli cíle.

Vaky na lyže, lyžařské boty a snowboard

Chraňte svůj snowboard a 
vrchní vrstvy oblečení a udržujte 
si přehled díky polstrovaným 
stahovacím rukávům na prkno

Snadný spolehlivý přístup 
přes odolné zipy YKK

Pohodlná přeprava a manévrování 
díky hladkým kolečkům a několika 
uším na koncích, horní a boční 
straně vaku

Pohodlná přeprava a manévrování 
díky hladkým kolečkám a několika 
uším na koncích, horní a boční 
straně vaku

Vhodné pro dva snowboardy 
do délky 165 cm s botamiSnižte možnost zachytávání  

díky strukturálním zesíleným 
prvkům v horní i dolní části vaku Uložte další vrstvy 

oblečení a příslušenství 
do vnitřní kapsy na zip 

Ochrana proti krádeži díky 
zamykacím zipům (zámky  
se prodávají samostatně)

Zjednodušte vkládání  
a vyndávání své výstroje 
díky zipu ve tvaru S 
kolem celého vaku

165 cm

Zabraňte pohybu 
výstroje díky vnějším 
stahovacím páskům
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Thule RoundTrip Ski Bag
Prostorný vak na lyže s polstrovanými stahovacími rukávy na lyže 
pro zajištění bezpečné přepravy své výstroje do jakéhokoli cíle.

Vaky na lyže, lyžařské boty a snowboard

192 cm

Snadná přeprava díky odnímatelnému 
polstrovanému ramennímu popruhu 
a pohodlným uším

Snadná přeprava 
díky odnímatelnému 
polstrovanému ramennímu 
popruhu a pohodlným uším

Zabraňte pohybu 
výstroje díky vnějším 
stahovacím páskům

Vhodné pro jeden pár alpských 
lyží nebo dva páry běžeckých 
lyží do délky 192 cm s hůlkami

Chraňte své lyže a vrchní vrstvy 
oblečení a udržujte si přehled 
díky polstrovaným stahovacím 
rukávům na lyže

Snadný spolehlivý přístup 
přes odolné zipy YKK

Ochrana proti krádeži díky 
zamykacím zipům (zámky  
se prodávají samostatně)

Zvýšená ochrana pro 
hůlky díky speciální 
vnitřní přihrádce na hůlky

Zjednodušte vkládání 
a vyndávání své výstroje 
díky zipu ve tvaru 
S kolem celého vaku

Thule RoundTrip Ski Roller
Prostorný pojízdný vak na lyže s polstrovanými stahovacími rukávy  
na lyže pro zajištění bezpečné přepravy své výstroje do jakéhokoli cíle.

Vaky na lyže, lyžařské boty a snowboard

192 cm 172 cm

Chraňte své lyže a vrchní vrstvy 
oblečení a udržujte si přehled 
díky polstrovaným stahovacím 
rukávům na lyže

Pohodlná přeprava a manévrování díky 
hladkým kolečkům a několika uším na 
koncích, horní a boční straně vaku

Snadný spolehlivý přístup 
přes odolné zipy YKK

Odděluje lyže pomocí vyjímatelného 
nastavitelného oddělovače, který lze 
také využít jako podložku

Zabraňte pohybu 
výstroje díky vnějším 
stahovacím páskům

Vhodné pro dva páry 
alpských lyží do délky 
192 cm / 175 cm s hůlkami

Ochrana proti krádeži díky 
zamykacím zipům (zámky  
se prodávají samostatně)

Uložte další vrstvy 
oblečení a příslušenství 
do vnitřní kapsy na zip 

Snižte možnost zachytávání  
díky strukturálním zesíleným 
prvkům v horní i dolní části vaku

Zjednodušte vkládání 
a vyndávání své výstroje 
díky zipu ve tvaru 
S kolem celého vaku
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Zažijte skvělá dobrodružství, ať již 
jste kdekoli. Sportovní tašky Thule 
jsou skvělým společníkem na cestách 
všude, kam vás život zavede a cokoli 
si potřebujete sbalit. 

Sportovní tašky
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Kolekce Thule Chasm Základní údaje o řadě

Thule Chasm Small 40L Thule Chasm Medium 70L

Thule Chasm Large 90L Thule Chasm X-Large 130L
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Thule Chasm
Kolekce Thule Chasm

Dokonalý společník na cestách
Thule Chasm je ideálním společníkem při každém dobrodružství na cestách 
– velkém i malém. Pevný, odolný vůči povětrnostním vlivům a vybavený 
promyšlenými prvky, jako jsou mimořádně široké víko, přístup z boku nebo 
odnímatelné polstrované popruhy, usnadňuje cestování na vlastní pěst – a přesto 
pojme veškerou potřebnou výbavu. 

-Thule Chasm, dodávaný ve čtyřech velikostech od malého (40 l) po extra velký 
(130 l) v několika atraktivních barevných kombinacích je všestranný, robustní 
a stylový batoh, do kterého se vejde v podstatě všechno.

Snadné přenášení
Na cestách si chcete užít každý okamžik. Thule Chasm vám nabízí všestrannost 
praktické tašky přes rameno, ale poslouží vám i jako batoh na výpravách za 
dobrodružstvím. Polstrované popruhy můžete podle potřeby rychle demontovat 
nebo nastavit.

Taška je navíc opatřena systémem poutek, který umožní její upevnění na střešní 
nosič nebo připevnění výbavy k tašce.

Snadné zabalení a pohodlný přístup k obsahu
Mimořádně široké víko a praktický přístup z boku usnadňují snadné zabalení tašky 
Thule Chasm i přístup k jejímu obsahu. K dispozici je uzamykatelná postranní kapsa 
na zip a praktické vnitřní síťové kapsy k přehlednému uložení drobných předmětů, 
které tak můžete mít stále po ruce. Můžete se spolehnout, že vaše výstroj je vždy 
v bezpečí – taška Thule Chasm je vyrobena z odolného nepromokavého materiálu, 
který chrání její obsah před povětrnostními vlivy a který usnadňuje její složení a 
skladování. 

Thule Chasm
Tyto pevné cestovní tašky se širokým víkem a odnímatelnými 
ramenními popruhy jsou odolné vůči povětrnostním vlivům 
a představují skvělé univerzální řešení pro každého cestovatele.

Kolekce Thule Chasm

Lze ji nosit třemi způsoby: jako 
batoh, jako brašnu přes rameno 
nebo jako tašku (všechny popruhy 
lze skrýt, když se nepoužívají).

Jednoduchý přístup 
k obsahu díky mimořádně 
širokému víku.

Díky vnější skryté kapse snadný 
přístup k drobným předmětům.

Umožňuje přehledné uspořádání 
obsahu a je vybavena síťovými 
kapsami uvnitř hlavní přihrádky.

Vyztužené dno chrání 
náklad od země.

Náklad spolehlivě ochrání 
před přírodními živly, zároveň 
ji lze díky velmi odolnému 
nepromokavému materiálu 
snadno složit a uložit.

Small 40L

Medium 70L

Díky vnějším stahovacím 
popruhům nedovolí, aby se 
obsah ve chvíli, kdy se taška 
nese na zádech, sesunul ke dnu.

Large 90L

X-Large 130L
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Když jsme ve společnosti Thule začali před sedmi lety vyvíjet řadu turistických a  
expedičních batohů, vydali jsme se také najít ambasadory, kteří by nám nejenom  
poskytly skvělý názor na naše výrobky jako uživatelé batohů, ale také sdílely naše  
hodnoty. Hledání nás zavedlo k legendárnímu horolezci Apa Sherpa z Nepálu. 

Apa Sherpa je pozoruhodný horský průvodce, který podnikl 21 úspěšných expedicí na 
samotný vrchol hory Mount Everest a neztratil přitom ani jeden lidský život. Apa vždy 
zůstal věrný své mantře „Everest tam bude pořád” a vždy dbal zejména na bezpečnost.

Jelikož pochází z nepálské vesnice Thame, bylo téměř nevyhnutelné, aby se Apa  
stal šerpou na Mount Everest. V roce 1988 začal nosit náklad v nižších částech hory 
 a vrchol poprvé zdolal 10. května 1990. V současnosti je držitelem světového rekordu  
za největší počet výstupů na vrchol hory Mount Everest.

Kromě jeho úspěchů v horolezectví je Apa aktivní i ve vzdělávaní o klimatických 
změnách a v oblasti ochrany přírody na hoře Mount Everest. Při expedicích Eco  
Everest s cílem vyčištění bylo z hory odstraněno již okolo 14 000 kilogramů sutin a 
odpadu. Apa je ambasadorem organizace Climate-for-Life a získal prestižní ocenění 
„Lídři za živou planetu” (Leaders for a Living Planet) nadace World Wildlife Foundation.

1988  
Začal nosit náklad na 
hoře Everest

1990  
Poprvé zdolal vrchol 
hory

21   
Apa zdolal vrchol 
hory 21krát

2010    
Založení nadace Apa Sherpa 
Foundation 

2013    
Získání čestného doktorátu

14 000   
14 000 kilogramů odpadu 
bylo odstraněno z hory při 
expedicích Eco Everest s 
cílem vyčištění

Thule a nadace Apa Sherpa Foundation 

Apa však říká, že pokud by si mohl naplánovat život jinak, ochotně by se býval vzdal svého 
světového rekordu ve prospěch dobrého vzdělání a kariéry jako lékař. Proto je vzdělávání dětí 
v Nepálu Apovou hlavní prioritou. V roku 2010 Apa s pomocí svého nejlepšího přítele Jerry 
Mika založil nadaci Apa Sherpa Foundation. Nadace Apa Sherpa Foundation bojuje za práva 
dětí v Nepálu na vzdělání. 

Ve společnosti Thule jsme hrdí, že podporujeme nadaci Apa Sherpa Foundation prostřed-
nictvím programů školských obědů a jiných aktivit pro děti ve vesnici Thame. Kromě toho 
jsme umožnili oceňovanému kanadskému štábu točícímu dobrodružné filmy Sherpas Cinema 
vytvořit film o Apovi a jeho poslání s názvem „Všichni ho milují, příběh Apy Sherpy”, který měl 
premiéru na filmovém festivalu Banff Mountain Film Festival 2017.

Muž 
a hora

APA SHERPA 
VE ZKRATCE
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Thule Yepp Nexxt

Navštivte stránky www.thule.com 
a seznamte se s širokou nabídkou 
výrobků Thule pro aktivní životní 
styl, od cyklistických nosičů a 
střešních boxů až po kočárky, 
zavazadla a batohy.

Kolekce Thule EnRoute
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Thule Sweden AB
P.O. Box 69, SE-335 04 Hillerstorp, Švédsko.
Tel. +46 370 255 00, Fax +46 370 229 08.
www.thule.com


