










EXPEDIČNÍ KROSNA BLUE 60 + 10 L
 Téma Expediční krosna jsem si vybral z několika důvodů. Prvním je mé rodné bydliště Beskydy na Valašsku, které je 
jedním z nejkrásnějších pohoří v České Republice a kde chodím na tůry. Druhý důvod je ten, že se nevěnuji jen turistice 
u nás v Beskydech,ale i vysokoroské turistice v zahraničí. Batoh nebo krosnu na zádech také nemám jen při putování 
na horách, ale nosím ji vlastně pokaždé když cestuji ze studií v Brně domů na Valašsko a zpět. Považuji se tedy jaksi za 
extrémního uživatele krosny. Je pro mne tedy kus neodmyslitelného vybavení stejně jako pevné boty. Na začátku vývoje 
jsem také vytořil antketu pro uživatele batohů a krosen.jsem také vytořil antketu pro uživatele batohů a krosen. Anketu mi pomohla dostat do oběhu cestovní kancelář Kudrna 
v Brně a kteří jsou specialistihorské zájezdy po celé zemi. V anketě jsem se ptal na základní 4 otázky a to na vybavení na 
model, značku a objem krosny či batohu, kterou dotyční vlastní, a na outdoorovou aktivitu, které se věnují. Dále jaké 
vybavení při dané aktivitě používají a nakonec jestli jim krosna vyhovuje nebo jestli jim na ni něco chybí, popřípadě co by 
změnili a uvítali. Odpovědělo mi více než 140 dotazovaných, složených z vrcholových, ale i příležitostných sportovců. 
S vrcholovými sportovci jsem také konzultoval osobně. Představuji Vám koncept expediční krosny s názvem BLUE S vrcholovými sportovci jsem také konzultoval osobně. Představuji Vám koncept expediční krosny s názvem BLUE 
o objemu 60 + 10 litrů, který jsem na začátku představil také české outdoorově značce Husky. s.r.o.. Husky souhlasilo, 
že krosna ve spolupráci také reálně vznikne. Expediční batoh Blue je vhodný pro vícedenní přechody hor a expedice 
do 5000 m.n.m.. Krosna má osvědčené uspořádání dvou komor, které je v případě potřeby možné spojit a výškově 
nastavitelné víko (zajišťuje správnou polohu víka bez ohledu na naplnění batohu). Boční kapsy jsou odjímatelné, což 
umožňuje uživateli se před odjezdem na akci rozhodnout, zda je bude využívat, nebo je ponechá doma a ušetří jejich 
hmotnost. Součástí batohu je také pláštěnka, která je však také odjímatelná, což umožňuje její snadné usušení. Zcela hmotnost. Součástí batohu je také pláštěnka, která je však také odjímatelná, což umožňuje její snadné usušení. Zcela 
novým prvkem je vnější přídavný rám, který umožňuje snadné upnutí vybevení, které vždy sportovec věší z venčí na
přední stranu krosny. Jedná se o lyže, snowboard,sněžnice nebo horolezecké vybevení.Vybavení upnete gumovými 
upínáky nebo pomocí karabin. Rám je dle potřeby odjímatelný,jednak kvůli praní krosy, ale i při odejmutí bočních kapes 
a právě vnějšího rámu můžete krosnu využít i na kratší výlety. Dalším inovace jesou reflexní prvky. Standartně se používá 
textil se speciální reflexní úpravou.Já použil jakjo reflexní prvky právě plastové klipsny a rám. Krosna má anatomicky textil se speciální reflexní úpravou.Já použil jakjo reflexní prvky právě plastové klipsny a rám. Krosna má anatomicky 
tvarovaný posuvný zádový systém s duralovými výztuhami, prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních 
a bederních popruzích, dvě hlavní komory s přídavnými bočními přístupy do hlavní komory, boční a spodní kompresní 
popruhy, hrudní popruh a výškově nastavitelné horní víko s kapsou.Membrány mezi horní, hlavní a spodní komorou jsou 
tvořeny stahovatelnou textilií. 
  
 


