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Návod k použití a montáži lezeckých chytů MAKAK 
 
1. Použití 
Lezecké chyty MAKAK jsou určeny výhradně pro trénink volného lezení. Nejsou určeny pro drytooling (lezení 
s mačkami a cepínem), technické lezení ani další lezecké techniky. Lezecké chyty MAKAK odolávají teplotám -20 
až +80 °C jsou vhodné pro vnitřní i venkovní použití.  
 
2. Konstrukce 
Lezecké chyty MAKAK jsou konstruovány tak, aby vám ani v případě rozlomení nespadly jejich úlomky na hlavu. 
Součástí chytů MAKAK je kovová spirála, která udrží prasklý chyt pohromadě a zabrání jeho rozlomení na menší 
části. Jelikož hlavní příčinou rozlomení chytů je neodborná montáž, věnujte, prosím, zvýšenou pozornost dodržení 
správného postupu. 
 

 
 
3. Připevnění 
Jedinými přípustnými možnostmi použití lezeckých chytů MAKAK je připevnění: 
• Na plášť lezecké stěny (dle EN 12 572:1) pomocí šroubů/vrutů do míst k tomu určených 
• Přímo na zeď použitím odpovídající kotevní techniky, např. do kovové hmoždinky 
 
DŮLEŽITÉ: Podmínkou pro uchycení chytů je rovný povrch pod celou dosedací plochou chytu! 
 

 
 
3.1. Šrouby a vruty 
Pro upevnění lezeckých chytů MAKAK použijte inbusové šrouby s válcovou hlavou o velikosti M10 (DIN 912). Nové 
série lezeckých chytů MAKAK lze navíc upevnit i inbusovými šrouby M10 se zapuštěnou (DIN 7991) nebo 
půlkulatou hlavou (ISO 7380). 
 

Některé chyty se z důvodu malé velikosti či ochrany proti protočení připevňují i vruty o velikosti 4 mm. Pokud má 
chyt kromě otvoru pro přichycení pomocí centrálního šroubu i otvory pro vruty musí být vždy upevněn i pomocí 
minimálně jednoho vrutu. Vruty dotahujte pouze do okamžiku, kdy hlava vrutu lehce dosedne na plochu chytu. 
Pozor, při příliš silném utažení vrutu hrozí prasknutí chytu! 
 

Doporučené utahovací momenty jsou uvedeny níže. 
 
3.2. Montáž na lezeckou stěnu 
K upevnění chytů na lezeckou stěnu slouží inbusové šrouby M10, případně vruty velikost 4 mm (viz 3.1. Šrouby a 
vruty). Minimální délka šroubu pro uchycení chytu na lezeckou stěnu musí být taková, aby šroub vyplňoval celý 
vnitřní prostor závitu matice na zadní straně lezecké stěny. Důležitou podmínkou pro uchycení chytu je rovný 
povrch pod celou dosedací plochou chytu. 
 
3.3. Montáž přímo na zeď 
Na zeď lze chyty připevnit kotevní technikou, např. inbusovými šrouby M10 (viz 3.1. Šrouby a vruty) a kovovou 
hmoždinkou. Nosnost ukotvení chytu musí být minimálně 200 kg, a to v jakémkoli směru! Délka šroubu pro 
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uchycení se mění v závislosti na použité kotevní technice. Důležitou podmínkou pro uchycení 
chytu je rovný povrch pod celou dosedací plochou chytu. 
 
3.4. Doporučené utahovací momenty pro připevnění pomocí šroubů 
Pro upevnění lezeckých chytů MAKAK vždy používejte momentový klíč. Při příliš silném utažení šroubů nebo vrutů 
hrozí přetažení či dokonce prasknutí chytu! Neodborná montáž je zdaleka nejčastějším viníkem rozlomení chytů. 
 

Velikost chytu Utahovací moment [Nm] 
XS 40 
S 40 
M 60 
L 60 
XL 60 
XXL 60 

Mega 60 
Dětské chyty 60 

Makro 60 
 
4. Údržba 
Při silném znečištění chytů magnéziem dochází ke snížení jejich přilnavosti a chyty začnou klouzat. Řešením je 
očištění chytů nekovovým kartáčem. Po delším používání však bývají chyty zaneseny magnéziem natolik, že 
čištění kartáčem nestačí: ani po okartáčování není přilnavost chytů optimální a jejich barva navíc není zřetelná. 
V takovém případě chyty odmontujte, nechte odmočit v teplé vodě (do 50 °C) s běžnými či speciálními čistícími 
prostředky, očistěte nekovovým kartáčem a nechte oschnout.  
 
5. Vizuální kontrola 
Pravidelně provádějte i vizuální kontrolu lezeckého chytu. Pokud jeví známky poškození (praskliny, částečné 
odlomení atd.), nesmí se chyt za žádných okolností dále používat. Jakékoli opravy či úpravy poškozených chytů 
nejsou povoleny. 
 
6. Certifikace 
Chyty jsou certifikovány dle norem ČSN EN 12572:3 – bezpečnostní požadavky pro lezecké chyty a ČSN EN 71-3 – 
bezpečnost hraček. 
 
7. Záruka 
Na všechny lezecké chyty MAKAK se vztahuje záruka 24 měsíců ode dne prodeje. 
 
8. Likvidace 
Poškozené či vyřazené chyty lze umístit do popelnic či kontejnerů na směsný odpad. 
 
9. Bezpečnost 
• Výrobce neodpovídá za žádné škody a úrazy způsobené používáním a montáží tohoto výrobku 
• Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nevhodným používáním výrobku 
• Přestože lezecké chyty MAKAK obsahují kovovou spirálu, která udrží prasklý chyt pohromadě, nelze zcela 

vyloučit pád jeho částí. Nikdy se proto nepohybujte v prostoru ohroženém pádem části chytu! 
 

! 
 
Vezměte na vědomí, že horolezectví je rizikový sport. Při jeho provozování vždy řádně používejte 
osobní ochranné a jistící pomůcky zabraňující zraněním při případnému pádu. 
 

 
10. Výrobce 

MAKAK climbing, s.r.o. 
Liberecká 480/104, 46601 Jablonec nad Nisou, 
 
Telefon: +420 483 318 359 
E-mail:  info@makak.cz 
Web:  www.makak.cz 
 


