GEAR LIST PYRENEJE GR 11 2022
SPANÍ
Spát plánujeme převážně venku, a to ve stanu nebo jen pod širákem.
Stan Hannah Tercel 2
light
Spacák Hannah Sherpa
160
Karimatka Hannah Air
Pěnová karimatka
Tilak pro 2 osoby
Polštářek nafukovací
Hannah

https://www.hannah.cz/stanhannah-camping-tercel-2light_z1304/
https://www.hannah.cz/spacipytel-hannah-camping-sherpa160-mt-p-uni_z2203/#9523
https://www.hannah.cz/karimatkahannah-camping-air-5-0uni_z1307/
Zigzak slumber W
https://www.hannah.cz/polstarekhannah-camping-pillowuni_z2643/

1750 g

1250 g

540 g

380 g
195 g
80 g

VAŘENÍ
Další ze skupiny je vaření. Na fotce jsem to spojila s další kategorií, jelikož většinu vaření má
u sebe moje kamarádka Péťa, se kterou jdu.
Vařič samostatně stojící
Nádobí
Příbory, nože
Filtr na vodu Katadyn
Plecháček Hannah
Zapalovač

145 g
230 g
85 g
https://www.rockpoint.cz/filtr- 70 g
na-vodu-katadyn-befree-1l
180 g
10 g

OSTATNÍ OUTDOOROVÉ VĚCI
Batoh Osprey 65 l
Trekové hole Hannah
Exped FL Carbon

Drybag 20 l, 8 l, 2x 3 l
Sluneční brýle,
dioptrické brýle a čočky

https://www.rockpoint.cz/batoh2000 g
osprey-atmos-ag-65
alternativa:
400 g
https://www.hannah.cz/trekove-holehannah-camping-speed-trail-fluni_z2642/
https://www.hannah.cz/nepromokave- 260 g
vaky/
200 g

OBLEČENÍ
Oblečení jsem volila podle toho, co beru běžně do hor. Teplejší mikinu Nala nosím hlavně
v zimě na skialpy, tudíž mi tady bude sloužit jako teplá vrstva místo nějaké zateplené bundy.
Ano, jsem blonďatá a beru si bílé tričko. Vím, že to není úplně chytrý krok, ale já mám tohle
tričko prostě oblíbené a víte, jak to je. Nic nebude nikdy tak dobré jako vaše oblíbená věc.
Alespoň můžeme společně pozorovat, jak se bude měnit barva. Merino s dlouhým rukávem
a termo kalhoty beru primárně do spacáku a na ty, doufám, přes den řada nepřijde.
Bunda Hannah Skylark

Mikina Hannah Dagnys

Mikina Hannah Nala
Triko Hannah Katana

Triko Hannah Shely
Termo triko s dlouhým
Kraťasy Hannah Jessica
Kalhoty Direct Alpine
Termo kalhoty
Kšiltovka Hannah

Tunel Hannah
Čelenka Hannah
Rukavice
Ponožky Hannah 1x
Ponožky Hannah 2x

Kalhotky 3x

https://www.hannah.cz/bundahannah-skylark-wlady_z1086/#4371
https://www.hannah.cz/mikinahannah-dagnyslady_z4564/#16789
https://www.hannah.cz/mikinahannah-nala-lady_z1352/#5631
https://www.hannah.cz/trickokratky-rukav-hannah-katanalady_z1194/#4956
https://www.hannah.cz/trickokratky-rukav-hannah-shelly-iilady_z1102/#4461
https://www.rockpoint.cz/trickosmartwool-w-merino-sport-150alp-tree-line-ls-gr-t
https://www.hannah.cz/kratasyhannah-jessica-lady_z1209/#5035
Cascade Lady 3.0
https://www.hannah.cz/ksiltovkahannah-meny-evduni_z4602/#16874
https://www.hannah.cz/nakrcnikhannah-skyler-uni_z1319/#5483

https://www.hannah.cz/ponozkyhannah-caral-man_z4992/#18393
https://www.hannah.cz/ponozkyhannah-abaci-plusuni_z4984/#18368

295 g

265 g

275 g
130 g

125 g

150 g

170 g
440 g
140 g

33 g

40g
40g

44 g

HYGIENA
Přece jen jdeme dvě holky, a tak je hygiena trošku obsáhlejší, než by asi musela. No, co si
budeme nalhávat, myslím, že to po cestě ještě trošku vyházíme… Zatím to je ale takhle a
sama jsem zvědavá na update po cestě.
Zubní pasta v tabletkách
Mýdlo, šampon,
kondicionér v jednom
Mýdlo na obličej
Rychleschnoucí ručník M
2x
Řasenka + rtěnka
Deodorant
Kapičky, opalovací krém,
čočky, tampony, suchý
šampon, léky atd.

https://www.econea.cz/ben17 g
anna-zubni-pasta-v-tabletachbez-fluoru-mint-100-ks/
https://www.econea.cz/kvitok- 25 g
tuhy-sampon-skondicionerem-maca-25-g/
25 g
95 g
40 g
70 g
1 100 g

Tak to je z mého gear listu celé. Věřím, že byl v něčem přínosný a možná bude hlavně
s updatem po cestě, co jsem doopravdy potřebovala a co bych s sebou už nebrala.

