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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

MALIŠ, R. Dynamika fungování lanového záchytného systému při volném pádu osoby : 

bakalářská práce. Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 

aplikované mechaniky, 2015, 44 s. Vedoucí práce: Podešva, J. 

Bakalářská práce se zabývá dynamikou fungování lanového záchytného systému při volném 

pádu osoby při konkrétním zadání vstupních veličin lana a brzdného systému firmou 

Pronovo. V úvodu je stručně popsaná historie bezpečnosti práce, která úzce souvisí 

se  zadaným tématem, a představena činnost firmy Pronovo. V první části práce jsou shrnuty 

obecné poznatky fungování lanových systémů od jednodušších známých systémů po 

složitější a náročné systémy využitelné v praxi. K pochopení zkoumaného zadání jsou 

bezpečnostní prvky popisovány teoreticky a aplikované na jednodušších příkladech. 

Výpočty byly realizovány v programu Microsoft Office Excel. Navazující kapitoly obsahují 

popis částí mechanismu zkoumaných záchytných systémů s přidáváním tlumících prvků. 

Hlavním cílem práce je porovnat měření a vyhodnotit výsledky zadané firmou Pronovo ve 

srovnání s výsledky externí firmy. 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

MALIŠ, R. The dynamics behavior of the cable retaining recue system under the person the 

free fall : Bachelor Thesis. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of 

Mechanical Engineering, Department of Applied Mechanics, 2015, 44 p. Thesis head: 

Podešva, J. 

The bachelor thesis deals with dynamics of running of cable catching system during free fall 

at the certain assignment of entering quantities by Pronovo company. In the introduction, the 

history of occupational safety, which is closely related to giving topic, is described and the 

activities of Pronovo company are introduced. At the first part of thesis general pieces of 

knowledge of running of cable catching systems from the simplest known to more complex 

and demanding systems using in practise. For understanding examined assignment the 

security elements are described theoretically and applied demonstrated on simpler examples. 

Calculations were realized in Microsoft Office Excel programme. Other chapters contain 

describing of parts of mechanism of examined catching systems with adding of dampening 

effects. The main target of the thesis is to compare measuring and to evaluate results giving 

by Pronovo company in comparison to results of external companies.
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Seznam použitých značek a symbolů 

A [J] Práce 

a [m·s-2] Zrychlení 

ak, bk, ck [-] Koeficienty kvadratické rovnice 

b [m] Vzdálenost dvou podpor 

Edef [J] Energie deformační 

Ek [J] Energie kinetická 

EL [GPa] Modul pružnosti lana 

Ep [J] Energie polohová 

Fa [N] Síla potřebná k reakci tlumiče 

Fd [N] Síla direkční 

FLano [N] Síla v laně 

Fsloupek [N] Síla působící na sloupek 

Fúvazek [N] Síla v úvazku 

Fv [N] Síla výsledná 

G [N] Tíha 

g [m·s-2] Gravitační zrychlení 

H [m] Vzdálenost od začátku skoku po hladinu řeky 

H0 [m] Nezatížená výška konstrukce 

Hsloupek [m] Výška sloupku 

h [m] Délka úvazku 

k [N·m-1] Tuhost 

L [m] Délka lana 

∆L [m] Prodloužení lana 

Mo [N·m] Ohybový moment 

m [kg] Hmotnost 

q [m] Vzdálenost osoby při maximálním prodloužení lana nad hladinou řeky 

S [mm2] Jmenovitá kovová plocha průřezu 

Span 2  [m] Délka průhybu ocelového lana 

s [m] Dráha 

t [s] Čas 

v [m·s-1] Rychlost 

y [m] Délka skoku 

z [m] Délka průhybu ocelového lana v zatížené poloze 



 

3 

α [°] úhel 

θ [-] Gravitační přetížení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

1 ÚVOD 

 

 Lanové záchytné systémy zajišťují nejen bezpečný provoz sportovních a 

volnočasových aktivit, ale především dnes tak důležitou bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci (zavedená zkratka BOZP). Na BOZP i na dodržování bezpečnostních zásad při 

sportovních a volnočasových aktivitách je v dnešní době kladen velký důraz, a proto 

podniky, firmy, zaměstnavatelé, právnické i fyzické osoby, které pravidla bezpečnosti 

nedodržují, jsou velmi razantně a nekompromisně sankciovány. V současnosti je BOZP pro 

všechny pracovní a výchovně vzdělávací činnosti v naší republice legislativně dostatečně 

zajištěna.     

 Nebylo tomu tak vždy a po mnoho staletí docházelo k těžkým úrazům a úmrtím 

pracujících převážně dělnických profesí. Velká monumentální díla, kterým se obdivujeme 

dodnes, si vyžádala mnohdy mnoho ztrát na lidských životech a nevratných poškození 

lidského zdraví. Protože se po dlouhá staletí na bezpečnost pracujících v Čechách nekladl 

téměř žádný důraz, vydal český král Václav II. zákon „Ius Regale Montanorum“ (Právo 

horního regálu), který byl považován za nejstarší předpis na bezpečnostně pracovně-právní 

téma, který platil od roku 1300 až do 1854. Zákon mimo jiné bezpečnostní zásady obsahoval 

pravidla k zajištění bezpečné práce např. odvodňování a větrání šachet, počítání horníků před 

a po každé směně a uzákonil délku pracovní doby. 

 V jiných zemích byli zaměstnavatelé poměrně dost pozadu a zákonné bezpečnostní 

předpisy zavedli až v 18. století. V roce 1804 vydává Napoleon Občanský zákoník. V roce 

1811 je vydán Všeobecný občanský zákoník, který obsahuje povinnost zaměstnavatele 

chránit život a zdraví zaměstnance. 
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Obr. 1.1 - nedodržování bezpečnosti práce v roce 1932 

 Zásadní novodobou změnou Česká republika (ČR) prošla rokem 2001, vstupem do 

Evropské unie (EU), kdy se ČR zavázala implementací bezpečnostních směrnic EU do 

českého práva, což bylo jednou z podmínek pro vstup ČR do EU.  

 Použití lanového záchytného systému při práci ve výškách, nad volnou hloubkou, při 

zdolávání horolezeckých výkonů nebo adrenalinových seskoků do volného prostoru je 

jednou z nutných podmínek. Dynamika fungování lanového záchytného systému prošla 

v poslední době progresivním vývojem, a proto je minimalizovaný stav možnosti úrazu a 

následků v případě pádu osoby do volného prostoru. Vše platí za předpokladu, že člověk, 

který pracuje nebo sportuje v takovýchto exponovaných podmínkách, je zdravotně způsobilý 

a zúčastňuje se pravidelných povinných školení.   
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2 POPIS MECHANISMU 

 

2.1  Popis jednotlivých úloh 

 

 Nejprve byla vybrána jednoduchá ukázková úloha, poté složitější, až nejsložitější 

úloha zadaná firmou Pronovo, která je reálná, praktická a využitelná v praxi. 

 První úlohou je skok bungee jumping, při kterém bylo použito velmi pružného lana 

zakotveného v jednom bodě. Lano se může dostatečně protáhnout a tlumit tak vyvolanou 

sílu hmotností člověka. Úloha bungee jumping je nejjednodušším příkladem této 

problematiky. Byla zvolena určitá tuhost lana, hmotnost skokana, délka lana a další 

parametry tak, aby tato úloha byla řešitelná analyticky. Analytické řešení spočívá v tom, že 

podle známých vztahů a postupných úprav dojdeme k přesnému výsledku. Tuto úlohu jsme 

řešili dvakrát. Jednou bez tlumicích prvků, podruhé s přidáním tlumicích prvků, které velmi 

ovlivňují výpočet. 

 Druhou úlohou je skok za využití lana stejné tuhosti jako v úloze první. Lana jsou 

kotvena ve dvou bodech, tzv. konstrukce ve tvaru písmene V. Lana jsou kotvena pod určitým 

úhlem, který byl odvozen pomocí délek lan. Tato úloha posuzuje závislost průhybu na úhlu. 

Úloha je řešena program Microsoft Office Excel. 

 Třetí úloha se velmi blíží reálné úloze, kde je použito ocelového lana s parametry 

určité tuhosti. Tato konstrukce se skládá z několika částí. Na koncích je lano vetknuto a po 

určitých vzdálenostech cca 20 m je lano provlečeno otvory nastálo připevněnými sloupky, 

aby na vetknutí nepůsobila celková zátěž a padající osoba padala co nejkratší pád do volného 

prostoru a tím organismu způsobila co nejmenší negativní následky. Výpočty této úlohy byly 

řešeny pomocí programu Microsoft Office Excel, při které se vychází převážně ze vztahů 

dynamiky. Tuto úlohu jsme také počítali dvakrát z obdobných důvodů jako u první úlohy, 

protože jsme zapojili další prvky, které nám zkomplikovaly výpočet, ale tyto výsledky nás 

přiblížily téměř k reálným úlohám.  

 Čtvrtá úloha je reálná konstrukce se zadaným konkrétním ocelovým lanem firmou 

Pronovo využitelná v praxi velkých firem. Pro tuto konstrukci je vybráno ocelové lano 

s parametry, ze kterých bylo možno odvodit tuhost lana, která je pro výpočet důležitá. Tato 

konstrukce má dvě části, každá z částí má jinou délku. V konstrukci je použit tlumicí prvek, 

který odstraní negativní vlastnosti brždění lana.  
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Cílem je porovnávání našich vypočtených výsledků s výsledky firmy Pronovo, které 

byly počítány externí zahraniční firmou. 

 

2.2  Firma Pronovo 

 

 Bakalářská práce byla vypracovávána na základě zadání vstupních údajů firmou 

Pronovo „Firma Pronovo působí na českém trhu od roku 1997 se sídlem v Českých 

Budějovicích. V roce 2006 byla založena dceřiná společnost Pronovo-Morava v Ostravě. 

Hlavní náplní činnosti firmy je výroba a prodej zdvihací, manipulační techniky a bezpečnost 

práce – především zajištění osob při práci ve výškách a nad volnou hloubkou. V rámci těchto 

činností zajišťujeme následující služby – servis, revize, školení, odborné konzultace. Všechny 

tyto nabízené služby jsou zejména poskytovány našimi zaměstnanci, kteří jsou řádně 

proškoleni u výrobců zastupovaných značek a průběžně si zvyšují kvalifikaci v oblasti 

zdvihacích zařízení a BOZP. Pronovo je certifikována podle systému řízení jakosti ČSN EN 

ISO 9001:2009“ [8]. 

 

2.3  Popis jednotlivých částí 

 

2.3.1 Elastické lano – Bungee Jumping 

 

 

Obr. 2.1 Bungee Jumping 
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 Bungee Jumping je volnočasová atraktivní aktivita, kdy osoba uvázaná za kotníky 

nebo pas elastickým lanem skáče z vysoké výšky, zatížené elastické lano se na konci skoku 

prodlouží oproti původní délce přibližně dvojnásobně. I když je tato sportovní a volnočasová 

aktivita považována za  adrenalinovou a  nebezpečnou, je dokázáno, že za předpokladu 

dodržení všech bezpečnostních prvků a poučení a seznámení skákající osoby s nutnými 

výkony při seskoku, je tato aktivita bezpečnější než jízda autem nebo přecházení přes 

frekventovanou cestu. 

 

2.3.2 Ocelové lano 

 

       Obr. 2.2 – Průřez ocelového lana 

Tab. 2.1 – parametry ocelového lana 

Jednopramenné ocelové lano je spleteno z 19 pramenů menších lan. Obrázek 2.2 

v průřezu znázorňuje jedno z tenčích lan, kolem něhož je dalších šest stejně silných lan a 

kolem nich dalších stejně silných 12 lan. 

Tabulka 2.1 přehledně rozděluje a typizuje lana dle průměru. Nejdůležitější údaj pro 

výpočet tuhosti lana je jmenovitá kovová plocha průřezu. V této tabulce je červeně 

zvýrazněno lano, které bylo vybráno pro výpočet.  
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2.3.3 Zachycovací postroj  

 

 

Obr. 2.3 Zachycovací postroj 

 Zachycovací postroj, do kterého se osoba obléká, je vybaven předním a zadním 

kotvícím prvkem. Postroje jsou vyráběny v několika velikostech, osoby volí vhodnou 

velikost vzhledem k velikosti svého těla, neboť postroj musí těsně přiléhat k oděvu a tělu 

tak, aby sloužil v případě pádu efektivně a nedocházelo ke zranění.  

 

2.3.4 Tlumič pádu 

 

Tlumič pádu zmírňuje negativní vliv direkční síly v laně, aby na tělo padající osoby 

nepůsobila tak velká zátěž. 

Tlumič pádu z polyamidu 

 

Obr. 2.4 - Tlumič pádu z polyamidu 
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 Tlumič pádu z polyamidu je zalisován v polyetylenu. Při pádu se polyetylen roztrhne 

a tlumič se začíná kousek po kousku uvolňovat až do maximální délky 1,2 metrů. Tento 

tlumič může být napojen na všechny typy karabin. 

 

Tlumič pádu s kovovou mřížkou 

 

Obr. 2.5 – Tlumič pádu s kovovou mřížkou 

 Na obrázku 2.5 je tlumič s kovovou mřížkou, se kterým se setkáváme dnes již velmi 

zřídka. Tento tlumič byl již použit, důkazem jsou ohnuté mřížky. Tlumič fungoval na 

principu protrhávání kovových mřížek do maximální délky 60 cm. Nevýhodou je malá 

maximální délka, větší hmotnost oproti novějším tlumičům a cukavé protrhávání kovových 

mřížek. 

2.3.5 Úvazek 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 2.6 - Úvazek   Obr. 2.7 – Úvazek s tlumičem 
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 Úvazek slouží k propojení postroje s ocelovým lanem, které je nataženo po celé 

pracovní délce. Úvazky se vyrábí různých délek, nejdelší dosahují 2 metrů. Úvazek má 

obvykle jiný průměr než je průměr ocelového lana a mohou mít i jinou velikost zakončení a 

velikost karabin. Na obr. 2.6 je úvazek a na obr. 2.7 je úvazek s tlumičem. 

 

2.3.6 Soll-Xenon 

 

 

Obr. 2.8 – Soll-Xenon 

 Soll-Xenon obr. 2.8 je zařízení umísťované na konci konstrukce, z jedné strany je 

napojeno na ocelové lano, druhá strana je napevno připevněná na sloupek. Soll-Xenon má 

tři funkce. První funkce ocelové lano předepneme na určenou předepnutou sílu, která je 

v rozmezí od 1 kN do 2 kN. Druhá funkce slouží jako tlumič pádu.  V oranžové obalové 

části je umístěn tlumič, který zareaguje při zatížení lana určitou sílou, obalová část se 

roztrhne a tlumič se začne postupně prodlužovat až na délku 1,7 metrů. Třetí funkce je 

kontrolní, kdy zřetelně vidíme, že konstrukce není poškozená, neboť oranžová část je 

celistvá a nepoškozená. 
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2.3.7 Sloupek 

 

 

Obr. 2.9 – Sloupek 

 Sloupek je jednou z důležitých součástí konstrukce, který je přivařený na konstrukci. 

Sloupky jsou koncové a průvlečné, na koncových sloupcích je lano vetknuto a průvlečnými 

sloupky, které jsou opatřeny držáky pro ocelové lano, je lano provlečeno. Průvlečné sloupky 

zajišťují v případě pádu osoby kratší pád, tzn., umístíme-li více sloupků, zmenšíme tím 

vzdálenost mezi jednotlivými sloupky a bude délka pádu osoby kratší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

3 VYPOČTY JEDNOTLIVÝCH ÚLOH 

 

3.1   Úloha Bungee Jumping 

 

Tato úloha nám poslouží jako vhled do problematiky lanových systémů, i tato úloha 

považovaná za atraktivní volnočasovou aktivitu musí být bezpečná a spolehlivá, obdobně 

jako při úlohách realizovaných při exponovaných pracovních činnostech. Důležitým 

faktorem je materiál, ze kterého je lano vyrobeno. Pro bungee jumping se využívá velmi 

poddajné elastické lano, které se při zatížení změní a prodlouží svou délku. Lano si můžeme 

představit jako pružinu, neboť lano není namáháno na ohyb podobně jako pružina. Na 

příkladu 3.1 vše ilustrativně předvedeme a zároveň využijeme jako analytické řešení. 

 Příklad 3.1: Skokan bungee jumping o hmotnosti m skáče z mostu, který je ve výšce 

H nad řekou, skokan je přivázán na pružném laně, které lze považovat za lineární pružinu o 

tuhosti k a volné délky L. Vypočítáme, v jaké nejmenší výšce q nad řekou se skokan bude 

nacházet, jakou maximální silou na něj bude lano působit a jakou bude mít maximální 

rychlost vmax. 

m = 120 kg 

H = 35 m 

L = 12 m  

k = 200 N/m 

∆L = ? 

q = ? 

vmax = ? 

Fd = ? 

θ = ? 

 

  

 Obr. 3.1 – Skok Bungee Jumping 
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Využijeme zákona o zachování energie. Tento zákon využívá tři druhy energii: 

kinetickou Ek, potencionální Ep a deformační Edef, s každou z nich je počítáno jak na počátku, 

tak na konci skoku. Součty všech energií na počátku se musí rovnat součtům všech energií 

na konci. 

Nejdříve bude počítána deformační energie na konci Edef1, která se vypočítá určitým 

integrálem direkční síly od počátku působení až po maximální změnu délky lana. Direkční 

sílu neznáme, ale známe vzorec (3.1) pro výpočet direkční síly, který je součinem tuhosti 

lana a změny délky lana.   

                                      𝐸𝑑𝑒𝑓1 =  ∫ 𝐹𝑑  𝑑𝑥
∆𝐿

0

                                                        (3.1) 

𝐸𝑑𝑒𝑓1 = ∫ 𝑘 ∙ 𝑥 𝑑𝑥
∆𝐿

0

 

𝐸𝑑𝑒𝑓1 = 𝑘 ∙ ∫ 𝑥 ∙ 𝑑𝑥

∆𝐿

0

 

𝐸𝑑𝑒𝑓1 = 𝑘 ∙ [
𝑥2

2
]

0

∆𝐿

 

𝐸𝑑𝑒𝑓1 =
1

2
∙ 𝑘 ∙ ∆𝐿2 

 Rovnice energie deformační Edef1  nám vyšla jako jedna polovina vynásobena tuhostí 

lana a změnou délky lana na druhou. Tento vztah použijeme a dosadíme do rovnice zákona 

zachování energie. 

Použijeme rovnici zákona zachování energie (3.2). Vzhledem k tomu, že některé 

energie jsou nulové, rovnice se nám zjednoduší a převedeme ji na kvadratickou. Vypočteme 

rozdíl délky lana bez zatížení a délku při maximálním zatížení.  

                              𝐸𝑘𝑜 + 𝐸𝑝0 + 𝐸𝑑𝑒𝑓0 = 𝐸𝑘1 + 𝐸𝑝1 + 𝐸𝑑𝑒𝑓1                                    (3.2) 

1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣0

2 + 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ ℎ0 +
1

2
∙ 𝑘 ∙ 𝐿0

2 =
1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣𝑘

2 − 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ (𝐿 + ∆𝐿) +
1

2
∙ 𝑘 ∙ ∆𝐿2 

Skokan nemá na počátku žádnou rychlost, a proto počáteční rychlost skokana v0 je 

nulová. Také h0 je nulové, protože toto místo považujeme za počátek souřadného systému. 

L0 je také nulové, neboť k žádné deformaci na začátku nedochází. Rychlost na konci vk je 
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nulová, neboť skokan se úplně zastaví, jakmile se lano prodlouží do maximální délky, kde 

na skokana působí největší síla. Potencionální energie je záporná, protože skokan padá 

směrem dolů. 

0 + 0 + 0 = 0 − 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ (𝐿 + ∆𝐿) +
1

2
∙ 𝑘 ∙ ∆𝐿2 

0 =
1

2
∙ 𝑘 ∙ ∆𝐿2 − 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ ∆𝐿 − 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝐿 

Dosadíme známé hodnoty. 

0 =
1

2
∙ 200 ∙ ∆𝐿2 − 120 ∙ 9,81 ∙ ∆𝐿 − 120 ∙ 9,81 ∙ 12 

0 = 100 ∙ ∆𝐿2 − 1177,2 ∙ ∆𝐿 − 14126,4 

Dále počítáme pomocí kvadratické rovnice, z níž jeden kořen vychází záporně, 

vzhledem k tomu, že délka záporná být nemůže, s tímto výsledkem dále nepočítáme. Členy 

v kvadratické rovnici (3.3) jsou ak, bk a ck, kdy ak je první člen kvadratické rovnice, bk druhý 

člen a ck je třetí člen kvadratické rovnice. 

𝐷 = 𝑏𝑘
2 − 4 ∙ 𝑎𝑘 ∙ 𝑐𝑘                                                          (3.3) 

𝐷 = 1177,22 − 4 ∙ 100 ∙ (−14126,4) 

𝐷 = 7036359,8 

∆𝐿 =
−𝑏𝑘 + √𝐷

2 ∙ 𝑎𝑘
 

∆𝐿 =
−(−1177,2) + √7036359,8

2 ∙ 100
 

∆𝐿 = 19,15 𝑚 

 Změna délky lana při největším zatížení skokanem nám vyšla 19,15 metrů.  

Vypočítáme vzdálenost mezi skokanem v největším zatížení a řekou.  Od celkové 

výšky H odečteme délku lana L a prodloužení lana. 

                                                            𝑞 = ℎ − 𝐿 − ∆𝐿                                                      (3.4) 

𝑞 = 35 − 12 − 19,15 



 

16 

𝑞 = 3,85 𝑚 

 Skokan má tedy ještě rezervu mezi jeho nejnižší části těla a hladinou řeky je 3,85 

metrů. Můžeme konstatovat, že počítáme s docela vysokou bezpečností pro člověka o 

hmotnosti do 120 kg.  

Vypočítáme sílu působící na skokana při největší deformaci lana (tzv. direkční sílu). 

Tato síla se vypočítá jako součin tuhosti lana a prodloužení lana (3.5). 

𝐹𝑑 = 𝑘 ∙ ∆𝐿                                                                  (3.5) 

𝐹𝑑 = 200 ∙ 19,15 

𝐹𝑑 = 3830 𝑁 

 Direkční síla v laně vychází 3850 N. 

Pro snazší orientaci tuto direkční sílu převedeme na hodnotu gravitačního přetížení 

θ (3.6), kolik gravitačního přetížení G působí na člověka o hmotnosti m při direkční síle. 

Gravitační přetížení vypočteme, vydělíme-li direkční sílu součinem gravitačního zrychlení 

a hmotností skokana.  

𝜃 =
𝐹𝑑

𝑔 ∙ 𝑚
                                                                 (3.6) 

𝜃 =
3830

9,81 ∙ 120
 

𝜃 = 3,25 

 Při dlouhodobém gravitačním přetížení 3-4 G již nelze udržet vzpřímenou polohu 

těla, otevřené oči a je dosti namáhavé i samotné dýchání. V našem případě se jedná o velmi 

krátkou dobu a nehrozí žádné nebezpečí kolapsu nebo úrazu člověka.  

Dále je zařazen výpočet pro největší rychlost skokana během pádu. Skokan má 

největší rychlost v místě, kdy lano docílí přesné velikosti jeho délky a ještě se nezačne 

prodlužovat. Je to vzorec volného pádu, kdy pod odmocninou je dvojka vynásobena 

gravitačním zrychlením a délkou letu (3.7). 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = √2 ∙ 𝑔 ∙ ℎ                                                  (3.7) 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = √2 ∙ 9,81 ∙ 12 



 

17 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 15,34 𝑚 · 𝑠−1 =  55,24 𝑘𝑚 · ℎ−1 

 Maximální rychlost skokana je 15,34 m·s-1 což se rovná 55,24 km · h−1. Pro 

představu tato rychlost téměř odpovídá maximální povolené rychlosti automobilu v obci 

v ČR.  

 

3.2  Úloha ve tvaru písmene V 

 

V této úloze se budeme zabývat konstrukcí, která tvarem připomíná písmeno V a kdy 

obě lana jsou stejné tuhosti, jako u Bungee Jumping. Na této úloze (3.2) si ukážeme závislost 

průhybu na úhlu, direkční sile, výsledné síle a další souvisejících principů. Budeme opět 

předpokládat, že člověk má hmotnost 120 kg.  

b = 20 m 

k = 200 N/m 

H0 = podle úhlu α 

m = 120 kg 

y = ?      

α = ?  

L0 = ? 

           Fd = ? 

        Obrázek 3.2 – Úloha ve tvaru V            Fv = ? 

                 θ = ? 

Opět vycházíme ze zákona zachování energie. Energie, které byly nulové 

v předchozím příkladu Bungee Jumping (3.1), jsou opět nulové ze stejného důvodu. 

Vzhledem k tomu, že jde o složitější vztah, je rovnice řešena pomocí programu Microsoft 

Office Excel. Tento příklad je specifický tím, že nezatížená konstrukce a zatížená má odlišný 

úhel α. Úhel α měříme mezi lanem směřujícím šikmo dolů a vodorovným úchytem. Můžeme 

tvrdit, že velikost úhlu α závisí na prodloužení y. Úhel α  vyjádříme geometricky (3.8).  

Vyjádření úhlu α 
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sin 𝛼 =  
𝐻0 + 𝑦

√𝑏2 + (𝐻0 + 𝑦)
                                                    (3.8) 

Původní délka lana byla odvozena ze zadaných vzdáleností pomocí Pythagorovy věty 

(3.9). 

𝐿0 = √𝑏2 + 𝐻0
2                                                                (3.9) 

Energie deformační (3.10) 

𝐸𝑑𝑒𝑓1 =  
1

2
∙ 𝑘 ∙ ∆𝐿                                                   (3.10) 

𝐸𝑑𝑒𝑓1 =
1

2
∙ 𝑘 ∙ (√𝑏2 + (𝐻0 + 𝑦)2 − 𝐿0)

2

 

Tento vzorec platí jen pro jedno lano, jelikož jsou lana dvě, celý vzorec se vynásobí 

dvěma. 

𝐸𝑑𝑒𝑓1 = 2 ∙
1

2
∙ 𝑘 ∙ (√𝑏2 + (𝐻0 + 𝑦)2 − 𝐿0)

2

 

𝐸𝑑𝑒𝑓1 = 𝑘 ∙ (√𝑏2 + (𝐻0 + 𝑦)2 − 𝐿0)2 

 Je zřejmé, že vzorec pro deformační energii pro tuto konstrukci je složitější oproti 

předešlé úloze. 

Zákon zachování energie (3.11). 

0 = − 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ (𝐻0 + 𝑦) + 𝑘 ∙ (√𝑏2 + (𝐻0 + 𝑦)2 − 𝐿0)
2

                  (3.11) 

Podle vztahu zákona o zachování energie byla vytvořena tabulka 3.1, která 

znázorňuje závislost průhybu lana na úhlu α. Podle úhlu α byly odvozeny geometrické 

vzdálenosti H0 a L0. Dále se počítala direkční síla (Fd) a s ní výsledná síla (Fv). Výsledná síla 

(Fv) byla převedena na srozumitelnější veličinu, tj. na silu působící v gravitačním přetížení 

na člověka (θ). 

Direkční sílu (3.12) pro tuto úlohu odvodíme tak, že tuhost lana vynásobíme změnou 

délky lana. 

𝐹𝑑 = 𝑘 ∙ ∆𝐿                                                                 (3.12) 

𝐹𝑑 = 𝑘 ∙ √𝑏2 + (𝐻0 + 𝐿0)2 − 𝐿0 



 

19 

Výslednou sílu Fv (3.13) vypočítáme podle vztahů pro rovnováhu sil v soustavě a 

vynásobíme dvěma, neboť jsou tam dvě lana. 

𝐹𝑣 = 2 ∙ 𝐹𝑑 ∙ sin 𝛼                                                           (3.13) 

 

y[m] α[°] radián[-] H0[m] L0[m] Fd[N] Fv[N] θ[-] 

16,68 5 0,087266 0,874887 10,0382 2033,024 354,3794 0,301036 

15,99 10 0,174533 1,76327 10,15427 2044,333 709,9894 0,603117 

15,41 15 0,261799 2,679492 10,35276 3322,887 1720,053 1,461139 

14,94 20 0,349066 3,639702 10,64178 3331,334 2278,767 1,935752 

14,56 25 0,436332 4,663077 11,03378 3341,313 2824,2 2,399082 

14,28 30 0,523599 5,773503 11,54701 3355,025 3355,025 2,850004 

14,1 35 0,610865 7,002075 12,20775 3373,251 3869,635 3,287152 

14,02 40 0,698132 8,390996 13,05407 3396,69 4366,7 3,709395 

14,04 45 0,785398 10 14,14214 3425,92 4844,983 4,115684 

14,18 50 0,872665 11,91754 15,55724 3464,513 5307,941 4,508955 

14,47 55 0,959931 14,28148 17,43447 3517,812 5763,246 4,895724 

14,95 60 1,047198 17,32051 20 3593,117 6223,461 5,286664 

15,67 65 1,134464 21,44507 23,66202 3699,746 6706,217 5,696752 

16,45 70 1,22173 27,47477 29,23804 3805,133 7151,312 6,074848 

18,07 75 1,308997 37,32051 38,63703 4050,723 7825,396 6,647465 

21,18 80 1,396263 56,71282 57,5877 4566,353 8993,96 7,640129 

29,15 85 1,48353 114,3005 114,7371 6020,178 11994,54 10,18904 

Tabulka 3.1 Závislost úhlu na průhybu 

Podle tabulky 3.1 je nejmenší průhyb lana při 40°. Nejmenší hodnota součtu výšky 

lana a průhybu lana je při 5°, kdy nastává nejmenší direkční síla, výsledná síla a nejmenší 

gravitační přetížení působící na člověka. Nejhorší podmínky nastávají při přibližování úhlu 

α k hodnotám pravého úhlu (90°), tyto hodnoty by se daly označit za nereálné. 

Byl vytvořen graf 3.1, který vykresluje parabolu závislosti průhybu lana na úhlu α. 

Z grafu si lze potvrdit, že nejmenší průhyb lana je ve 40° a hodnot pohybujících se kolem 

této hodnoty. 
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Graf 3.1 – Závislost průhybu a úhlu α 

 

3.2.1  Úloha tří úseků s ocelovým lanem 

 

Tato úloha je velmi reálná a využitelná i v praxi. Konstrukce ocelového lana 

vodorovného směru na koncích vetknutého rozděleného na tři části, kdy lano ve dvou 

prostředních sloupcích prochází volně. Tuhost ocelového lana jsme si vypočítali pomocí 

známých vztahů. Informace o lanu byly zadány firmou Pronovo. Podle normy a dalších 

poskytnutých údajů byl dohledán modul pružnosti a jmenovitý průřez. Lano je složeno z 19 

menších ocelových lan. Předpokládaná hmotnost člověka je 120 kg a předpokládaný pád 

člověka je v prostřední části konstrukce (obr. 3.3). Budeme zkoumat velikost síly působící 

na sloupek a na vetknutí.  

 

Obrázek 3.3 – úloha tří částí s ocelovým lanem 
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b = 20 m 

EL = 150 GPa 

S = 38,2 mm2 

m = 120 kg 

k = ? 

y = ? 

α = ? 

Fd= ? 

Fv = ? 

G = ? 

Flano = ? 

Fsloupek = ? 

Mo(sloupek) = ? 

Výpočet tuhosti ocelového lana (3.14): Známe hodnoty modulu pevnosti lana, 

jmenovitý průřez a původní délku. Modul pružnosti ocelového lana a jmenovitý průřez byl 

vyhledán na internetu. Modul pružnosti ocelového lana je velká hodnota, neboť se blíží 

k hodnotám plného materiálu z oceli (E = 210 GPa).  

𝑘 =
𝐸𝐿 ∙ 𝑆

𝐿0
                                                                 (3.14) 

𝑘 = 95500 𝑁 ∙ 𝑚−1 

Tuhost lana je mnohonásobně větší než v předešlých příkladech. Tuhost ocelového 

lana je 95500 N·m-1. 

Jako v předešlé úloze bude průhyb počítán pomocí Microsoft Office Excel a bude se 

vycházet ze zákona zachování energie. Energie, které byly v předchozích úlohách nulové, 

budou opět nulové.  
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Odvodíme si opět energie deformační (3.15). 

𝐸𝑑𝑒𝑓1 =  
1

2
∙ 𝑘 ∙ ∆𝐿                                                             (3.15) 

𝐸𝑑𝑒𝑓1 =
1

2
 𝑘 ∙ (√(

𝑏

2
)

2

+ 𝑦2 + 𝑏 − 𝐿0)2 

Deformační rovnici vynásobíme dvěma, neboť součásti konstrukce jsou symetrické 

a na osobu působí obě tyto části lana stejně.  

𝐸𝑑𝑒𝑓 = 2 ∙
1

2
∙ 𝑘 ∙ (√(

𝑏

2
)

2

+ 𝑦2 + 𝑏 − 𝐿0)2 

𝐸𝑑𝑒𝑓 = 𝑘 ∙ (√(
𝑏

2
)

2

+ 𝑦2 + 𝑏 − 𝐿0)2 

Rovnice zákona o zachování energii (3.16) 

0 = −𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑦 + 𝑘 ∙ (√(
𝑏

2
)

2

+ 𝑦2 + 𝑏 − 𝐿0)2                      (3.16) 

𝑦 = 1,71 𝑚 

Průhyb této konstrukce je 1,71 metrů. Je poměrně malý vzhledem k rozměrům 

konstrukce. Malý průhyb je zapříčiněn velkou tuhostí ocelového lana.  

Výpočet úhlu α provádíme pomocí goniometrické funkce tangens (3.17). 

𝛼 = arctan (
𝑦

𝑏
)                                                         (3.17) 

𝛼 = arctan (
1,17

10
) 

𝛼 = 9,7° 

 Maximální úhel α je 9,7°. Tento úhel je poměrně malý, bereme-li v úvahu rozměry 

konstrukce. 
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 Pomocí úhlu α můžeme vypočítat direkční sílu a tuto převést na sílu výslednou, která 

působí na člověka na konci pádu a také sílu v laně, která působí v místě vetknutí ocelového 

lana.  

Výpočet direkční síly v laně (3.18). 

𝐹𝑑 = 𝑘 ∙ ∆𝐿 𝑘                                                           (3.18) 

𝐹𝑑 =  𝑘 ∙ (√(
𝑏

2
)

2

+ 𝑦2 + 𝑏 − 𝐿0) 

𝐹𝑑 = 13862 𝑁 

 Síla direkční je 13862 N.  

Tato síla působí od osoby k nejbližšímu sloupku. Pomocí této síly můžeme vypočítat 

výslednou sílu, která působí na osobu (3.19).  

              𝐹𝑣 = 2 ∙ 𝐹𝑑 ∙ sin 𝛼                                                       (3.19) 

𝐹𝑣 = 4673 𝑁 

Síla o velikosti 4673 N působí na osobu na konci pádu. Tato síla není nebezpečná, 

neboť největší možná síla působící na člověka může být až 6000 N.  

Gravitační zatížení je zařazeno do výpočtu pro jednodušší představu působící síly na 

osobu.  

𝜃 =
𝐹𝑣

𝑚 ∙ 𝑔
                                                             (3.20) 

𝜃 = 4 

 Gravitační zatížení je větší, než u Bungee Jumpingu, a stále platí, že nelze udržet 

vzpřímenou polohu těla, otevřené oči a je namáhavé samotné dýchání při dlouhodobém 

působení této síly. V tomto případě se jedná o krátkou dobu, kdy takovéto přetížení působí, 

takže nehrozí žádné nebezpečí kolapsu nebo zranění.  

Výpočet síly ve vetknutí ve vodorovném lanu se vypočítá pomocí goniometrické 

funkce cosinus (3.21). 

𝐹𝑙𝑎𝑛𝑜 = 𝐹𝑑 ∙ cos 𝛼                                                  (3.21) 
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𝐹𝑙𝑎𝑛𝑜 = 13664 𝑁 

Síla v laně ve vetknutí je 13664 N. Pomocí síle ve vetknutí a síle direkční vypočítáme 

sílu, která působí na sloupek, který se podle tohoto výsledku dimenzuje.  

Výpočtem síly působící na sloupek dimenzujeme sloupky, které jsou navařené na 

konstrukci jeřábu. Tyto sloupky slouží k tomu, aby ocelové lano bylo co nejméně prověšené 

a v případě pádu osoby, byla délka pádu co nejmenší a tím i síly působící na osobu co 

nejmenší. Hodnotu síly na sloupku (3.22) vypočítáme z hodnot sil direkčních, síly na 

vetknutí a podle vztahu pro výpočet kratší úhlopříčky v rovnoběžníku.  

𝐹𝑠𝑙𝑜𝑢𝑝𝑒𝑘 = √(𝐹𝑙𝑎𝑛𝑜
2 ∙ 𝐹𝑑

2 − 2 ∙ 𝐹𝑙𝑎𝑛𝑜 ∙ 𝐹𝑑 ∙ cos 𝛼)                       (3.22) 

𝐹𝑠𝑙𝑜𝑢𝑝𝑒𝑘 = 2336 𝑁 

Síla působící na sloupek je 2336 N a působí namáháním na ohyb. Všechna další 

namáhání jsou zanedbatelná, neboť síla v laně a síla direkční je téměř stejná, a proto jejich 

výslednice sil působících na sloupek je kolmá a směřuje dolů a nelze ji rozdělit na složku 

tahovou, tlakovou a ohybovou.  

Výpočet ohybového momentu na sloupek (3.23) je součinem síly působící na sloupek 

a výšky sloupku (1,3 m). 

𝑀𝑜𝑠𝑙𝑜𝑢𝑝𝑘𝑢
= 𝐹𝑠𝑙𝑜𝑢𝑝𝑘𝑢 ∙ 𝐻𝑠𝑙𝑜𝑢𝑝𝑘𝑢                                      (3.23) 

𝑀𝑜𝑠𝑙𝑜𝑢𝑝𝑘𝑢
= 3037 𝑁 ∙ 𝑚 

Ohybový moment na sloupek je 3037 N·m. Tento ohybový moment namáhá sloupek, 

v případě pádu člověka o hmotnosti 120 kg. Ohybový moment není nijak velký a ocelový 

sloupek zůstane nepoškozený.  
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4 ANALÝZA VOLNÉHO PÁDU ZA VYBRANÝCH PODMÍNEK 

 

4.1  Jednotlivé úlohy s tlumícími prvky 

 

 Do jednotlivých úloh budeme začleňovat dvě nové položky tj. úvazek a tlumič 

(absorbér), abychom se přiblížili k reálnému stavu.  

 Úvazek je dlouhý dva metry a uchycen na laně tak, aby umožňoval pohyb osoby po 

konstrukci v určité vzdálenosti od ocelového lana. 

 Tlumič (absorbér) zbrzďuje pád, na tělo osoby pak nepůsobí tak velká síla, která je 

největší v maximálním průhybu lana. Tlumiče začínají reagovat od 2,4 kN do 6 kN. Hranice 

6 kN je maximální síla, která může působit na osobu ze zákona. 

 

4.1.1 Bungee jumping s tlumícími prvky 

 

Zadání úlohy je stejné jako v kapitole 3 úlohy 3.1, jen s tím rozdílem, že na konci 

pružného lana bude připevněn dvoumetrový úvazek s tuhostí, kterou odvodíme. Na 

vetknutém konci lana bude tlumič (absorbér). Tlumič začne působit při síle 3000 N.  

Zadání stejné jako příkladu 3.1 

s přidáním 

Fa = 3000 N 

h = 2 m 

∆L = 0,3 m 

 

 

 

 

Obr. 4.1 – Skok Bungee Jumpingu s tlumícími prvky  
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K výpočtu tuhosti úvazku (4.1) jsme si museli zjistit prodloužení úvazku. Žádné 

informace k tomuto údaji nebylo možno dohledat, a proto jsme udělali oborný odhad a délku 

jsme odhadli na 0,3 m. Pak jsme mohli vypočítat tuhost úvazku pomocí zákona o zachování 

energie. V rovnici písmeno h nám vyjadřuje délku úvazku, která je 2 metry. 

𝑚 ∙ 𝑔 ∙ ℎ =
1

2
∙ 𝑘ú𝑣𝑎𝑧𝑒𝑘 ∙ ∆𝐿2                                             (4.1) 

𝑘ú𝑣𝑎𝑧𝑒𝑘 =
2 ∙ 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ ℎ

∆𝐿2
 

𝑘ú𝑣𝑎𝑧𝑒𝑘 = 52320 𝑁 ∙ 𝑚−1 

Při tuhosti úvazku 52320 N·m-1, což je hodnota poměrně velká, a malém prodloužení 

úvazku o 0,3 m předpokládáme, že úvazek je z pevného materiálu.  

Musíme určit celkovou tuhost z hodnot tuhosti lana bungee jumpingu a tuhosti 

úvazku. Toto spojení je sériové, a proto využijeme vzorec pro sériové zapojení (4.2). Sériové 

zapojení je zapojení jednotlivých lan za sebou. 

𝑘𝑐𝑒𝑙 =
1

1

𝑘𝑙𝑎𝑛𝑎
+

1

𝑘ú𝑣𝑎𝑧𝑒𝑘

                                                   (4.2) 

𝑘𝑐𝑒𝑙 = 199 𝑁 ∙ 𝑚−1 

Celková tuhost je 199 N·m-1. Celková tuhost je téměř shodná, jako tuhost samotného 

lana, neboť tuhost úvazku je mnohonásobně větší, než tuhost lana. Převrácená hodnota 

tuhosti úvazku je malé číslo, které jen nepatrně ovlivní celkovou tuhost. 

Víme, že tlumič reaguje při síle 3000 N a můžeme vypočítat vzdálenost pádu 

skokana, než začne reagovat tlumič. Tuto vzdálenost vypočteme, podělíme-li sílu, která je 

zapotřebí, aby začal působit tlumič celkovou tuhostí (4.3). Sílu, která je zapotřebí na začátku 

reagování tlumiče si označíme Fa. 

𝑦1 =
𝐹𝑎

𝑘𝑐𝑒𝑙
                                                                  (4.3) 

𝑦1 = 15,08 𝑚 

Vzdálenost kdy začne tlumič reagovat je 15,08 m. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrotechnick%C3%A1_sou%C4%8D%C3%A1stka
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Dále budeme počítat rychlost v této vzdálenosti. Výpočet provedeme přes zákon o 

zachování energie (4.4). Při výpočtu využijeme maximální rychlost, kterou jsme vypočítali 

ve vztahu (3.7) a která se rovná 15,34 m·s-1. 

𝐸𝑘2
= 𝐸𝑘1

+ 𝐸𝑝 − 𝐸𝑑𝑒𝑓                                                (4.4) 

1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣2

2 =
1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣𝑚𝑎𝑥

2 + 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ (𝐻 + ℎ) −
1

2
∙ 𝑘𝑐𝑒𝑙 ∙ 𝑦1

2 

𝑣2 = √
2 ∙ (

1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣𝑚𝑎𝑥

2 + 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ (𝐻 + ℎ) −
1

2
∙ 𝑘𝑐𝑒𝑙 ∙ 𝑦1

2)

𝑚
 

𝑣2 = 13,12 𝑚 ∙ 𝑠−1 

Tlumič bude reagovat, jakmile bude skokan padat rychlostí 13,12 m·s-1.  

Pokračujeme do druhé fáze, kdy začne reagovat tlumič. Sestavíme pohybovou 

rovnici (4.5) a vypočítáme z ní zrychlení (zpomalení), které bude konstantní, neboť se jedná 

o rovnoměrný zrychlený (zpomalený) pohyb. 

𝑚 ∙ 𝑎 = 𝐺 − 𝐹𝑎                                                    (4.5) 

𝑎 =
𝐺 − 𝐹𝑎

𝑚
 

𝑎 = −11,86𝑚 ∙ 𝑠−2 

Jestliže je zrychlení záporné, znamená to, že se padající zpomaluje a dochází k 

brždění. Brždění  -11,86 m·s-2 je poměrně velké, a proto skokan rychle ztrácí rychlost a 

rychle se zastaví.  

Dále vypočteme čas, za který se padající skokan zastaví a kdy bude koncová rychlost 

nulová. Budeme vycházet ze vztahů o rovnoměrně zrychleném pohybu. 

𝑣𝑘 = 𝑣2 + 𝑎 ∙ 𝑡                                                     (4.6) 

𝑡 =
𝑣𝑘 + 𝑣2

𝑎
 

𝑡 = 1,11 𝑠  

Čas, kdy začal působit tlumič a skokan se zastaví, je 1,11 sekundy. 
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Dále vypočítáme vzdálenost skokana po dobu působení tlumiče (4.7). Vycházíme ze 

vztahů rovnoměrného zrychleného (zpomaleného) pohybu. 

𝑠 = 𝑣2 ∙ 𝑡 +
1

2
∙ 𝑎 ∙ 𝑡2                                                 (4.7) 

𝑠 = 7,3 𝑚 

 Po vzdálenosti 7,3 m se skokan zastaví vlivem působení tlumiče.  

 

4.1.2 Konstrukce tří úseků s ocelovým lanem s tlumícími prvky 

 

 

Obr. 4.2 – Konstrukce tří úseků s ocelovým lanem s tlumícími prvky 

Zadání stejné jako příkladu 3.3 

s přidáním 

kúvazek = 52320 N/m 

Fa = 5000 N 

y = ? 

z = ? 

Span 2 = ? 

scel = ? 

Lmin = ? 

Tato konstrukce je obdobného zadání, jako konstrukce v předchozí kapitole 3 úloha 

3.3, kdy přidáme do konstrukce tlumič a dvoumetrový úvazek. Hodnota tuhosti úvazku je 

52320 N·m-1 (4.1). Tuhost ocelového lana je 95500 N·m-1 (3.14). Síla, která je zapotřebí, aby 

začal tlumič reagovat, je 5000 N.  
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 Nejprve musíme najít vzdálenost (H0) od počátku až k hodnotě, která po výpočtu 

odpovídá síle v laně (Flano) 5000 N, tj. síla kdy začne reagovat tlumič. Dále je nutné počítat 

s prodloužením úvazku ∆L. Celý výpočet provedeme v programu Microsoft Office Excel.  

První fáze bez vlivu tlumiče 

 Maximální rychlost člověka během pádu nastane tehdy, když se délka úvazku 

natáhne na svoji maximální délku a ještě se nedeformuje. Pro výpočet použijeme rovnici 

volného pádu (4.8). Délka úvazku je dva metry.  

𝑣𝑚𝑎𝑥 = √2 ∙ 𝑔 ∙ ℎ                                                          (4.8) 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 6,26 𝑚 · 𝑠−1  =  22,55 𝑘𝑚 · ℎ−1 

 Maximální rychlost člověka během pádu je 6,26 m·s-1. Později ji srovnáme 

s rychlosti, která je těsně před reagováním tlumiče. 

Po výpočtech Microsoft Office Excel jsme zjistili, že je H0 1,43 m a kdy dosáhne síla 

v laně 5000 N. Hodnotu H0 dosadíme do sinu úhlu α, který se nachází mezi nezatíženým 

lanem a zatíženým lanem (4.9).  

sin 𝛼 =
𝐻0

√(
𝑏

2
)

2

+ 𝐻0
2

                                                      (4.9) 

sin 𝛼 = 0,14156 

Sinus α 0,14156 odpovídá malému úhlu 8,14°. 

 Pro prodloužení úvazku použijeme vztah pro rovnováhu sil (4.10). Sílu v laně 

musíme vynásobit dvěma z důvodu toho, že vznikají síly na obou stranách lana.  

𝐹ú𝑣𝑎𝑧𝑒𝑘 = 2 ∙ 𝐹𝑙𝑎𝑛𝑜 ∙ sin 𝛼                                             (4.10) 

𝑘ú𝑣𝑎𝑧𝑒𝑘 ∙ ∆𝐿ú𝑣𝑎𝑧𝑘𝑢 = 2 ∙ 𝑘𝑙𝑎𝑛𝑜 ∙ (√(
𝑏

2
)2 + 𝐻0

2 −
𝑏

2
) ∙

𝐻0

√(
𝑏

2
)2 + 𝐻0

2

 

∆𝐿ú𝑣𝑎𝑧𝑒𝑘 =

2 ∙ 𝑘𝑙𝑎𝑛𝑜 ∙ (√(
𝑏

2
)2 + 𝐻0

2 −
𝑏

2
) ∙

𝐻0

√(
𝑏

2
)2+𝐻0

2

𝑘ú𝑣𝑎𝑧𝑒𝑘
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∆𝐿ú𝑣𝑎𝑧𝑒𝑘 = 0,05257 𝑚 = 52,57 mm 

Prodloužení úvazku je 52,57 mm. Tato hodnota je malá, ale není zanedbatelná a 

důležitá pro další výpočty.  

 Dále potřebujeme znát rychlost v bodě, než začne reagovat tlumič. Rychlost 

vypočítáme ze zákona zachování energii (4.11). Počítáme s energií deformační v laně a na 

úvazku. Tuto rychlost označíme jako v1.Všechny energie na počátku jsou nulové. 

𝐸𝑑𝑒𝑓𝑙𝑎𝑛𝑎
+ 𝐸𝑑𝑒𝑓ú𝑣𝑎𝑧𝑒𝑘

= 𝐸𝑝 + 𝐸𝑘                                    (4.11) 

𝑘𝑙𝑎𝑛𝑜 ∙ (√(
𝑏

2
)2 + 𝐻0

2 −
𝑏

2
)2 +

1

2
∙ 𝑘ú𝑣𝑎𝑧𝑒𝑘 ∙ ∆𝐿2 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ (𝐻0 + ∆𝐿ú𝑣𝑎𝑧𝑒𝑘) +

1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣1

2 

𝑣1 =
√2 ∙ (𝑘𝑙𝑎𝑛𝑜 ∙ (√(

𝑏

2
)2 + 𝐻0

2 −
𝑏

2
)2 +

1

2
∙ 𝑘ú𝑣𝑎𝑧𝑒𝑘 ∙ ∆𝐿2 − 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ (𝐻0 + ∆𝐿ú𝑣𝑎𝑧𝑒𝑘))

𝑚
 

𝑣1 = 1,59 𝑚 · 𝑠−1 

Rychlost před reakcí tlumiče (𝑣1 = 1,59 m·s-1) je v bodě, kdy začne reagovat tlumič. 

Můžeme porovnat rychlost maximální s rychlostí před reagováním tlumiče. Rychlost 

maximální (vmax = 6,26 𝑚 · 𝑠−1) rychle klesá na velmi malé vzdálenosti. 

Druhá fáze ovlivněna tlumičem 

 Druhá fáze pádu je po zmírnění nárazu, kdy začne reagovat tlumič. Tlumiče reagují 

od 2,4 kN do 6 kN. Po konzultaci s vedením firmy Pronovo jsme zvolili hodnotu 5 kN.  

 Pro výpočet vzdálenosti, kdy se člověk zastaví, jsme vycházeli ze zákona zachování 

energie (4.13) a sílové rovnováhy (4.12). Do vztahu silové rovnováhy jsme dosadili známé 

hodnoty a zůstaly dvě neznámé. Neznámá z je souřadnice, kde úvazek je spojen s ocelovým 

lanem. Neznámá y je souřadnice, která spojuje úvazek s postrojem člověka, obě souřadnice 

směřují dolů. Jelikož máme dvě neznámé a jednu rovnici, zvolili jsme jednu souřadnici 

s dostačenou jemností hodnot, byla to souřadnice mezi ocelovým lanem a úvazkem. 

Souřadnici mezi postrojem člověka a úvazkem jsme ke každé hodnotě dopočítali. 

𝐹ú𝑣𝑎𝑧𝑒𝑘 = 2 ∙ 𝐹𝑎 ∙ sin 𝛼                                               (4.12) 

𝑘ú𝑣𝑎𝑧𝑒𝑘 ∙ (∆𝐿ú𝑣𝑎𝑧𝑒𝑘 + 𝑦 − 𝑧) = 2 ∙ 𝐹𝑎 ∙
𝐻0 + 𝑧

√𝑏2 + (𝐻𝑜 + 𝑧)2
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𝑦 = 2 ∙ 𝐹𝑎 ∙
𝐻0 + 𝑧

√𝑏2 + (𝐻0 + 𝑧)2 ∙ 𝑘ú𝑣𝑎𝑧𝑒𝑘

− ∆𝐿ú𝑣𝑎𝑧𝑒𝑘 + 𝑧 

Pomocí Microsoft Office Excel jsme si k příslušnému z dopočítali příslušné y. 

Jemnost hodnot z jsme zvolili na jednu setinu.  

 Dále vypočítáme všechny energie na počátku (4.13). Za počátek jsme určili začátek 

reakce tlumiče, tzn. v1 =1,59 m·s-1, kdy potencionální energie je nulová. 

𝐸𝑐𝑒𝑙0
= 𝐸𝑑𝑒𝑓𝑙𝑎𝑛𝑎

+ 𝐸𝑑𝑒𝑓ú𝑣𝑎𝑧𝑒𝑘
+ 𝐸𝑘0

+ 𝐸𝑑𝑒𝑓0
                              (4.13) 

𝐸𝑐𝑒𝑙0
= 𝑘𝑙𝑎𝑛𝑎 ∙ (√(

𝑏

2
)

2

+ 𝐻0
2 −

𝑏

2
)2 +

1

2
∙ 𝑘ú𝑣𝑎𝑧𝑒𝑘 ∙ ∆𝐿ú𝑣𝑎𝑧𝑒𝑘

2 +
1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣1

2 + 0 

𝐸𝑐𝑒𝑙0
= 1212,37 𝐽 

 Celková počáteční energie je 1212,37 J. Tuto energii využijeme v dalších výpočtech.  

 Navazují výpočty pro práci tlumiče. Práci tlumiče počítáme klasicky jako sílu 

vynásobenou dráhou, na konstrukci máme dva tlumiče, proto celý vztah násobíme dvěma 

(4.14).  

𝐴 = 2 ∙ 𝐹𝑎 ∙ s                                                                (4.14) 

𝐴 = 2 ∙ 𝐹𝑎 ∙ (√(
𝑏

2
)2 + (𝐻0 + 𝑧)2 − √(

𝑏

2
)2 + 𝐻0

2 

 K příslušné hodnotě z jsme vypočítali práci tlumiče.  

 Pokračovali jsme výpočtem deformační energie úvazku, tj. kdy se člověk zastaví. 

Energii deformační počítáme klasicky jako jedna polovina vynásobena tuhosti úvazku a 

změnou délky úvazku (4.15). Změnu délky vyjadřuje ∆L, které je vyvolané ještě předtím než 

začne reagovat tlumič. Dále musíme brát na zřetel, že z jedné strany se úvazek prodlužuje a 

z druhé se zkracuje. Hodnoty y přičítáme (= prodloužení) k ∆L a hodnoty z odečítáme (= 

zkrácení).  

𝐸𝑑𝑒𝑓ú𝑣𝑎𝑧𝑒𝑘1
=

1

2
∙ 𝑚 ∙ (∆𝐿ú𝑣𝑎𝑧𝑘𝑢0

+ 𝑦 − 𝑧)
2

                                 (4.15) 

Dále si vyjádříme deformační energii lana, která se nemění, je stejná na začátku i na 

konci (4.16). 
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𝐸𝑑𝑒𝑓𝑙𝑎𝑛𝑎0
= 𝐸𝑑𝑒𝑓𝑙𝑎𝑛𝑎1

                                                   (4.16) 

𝐸𝑑𝑒𝑓𝑙𝑎𝑛𝑎1
= 988,282 𝐽 

Deformační energie lana je stejná, neboť tuhost lana a změna délky lana je stále 

stejná. Deformační energie je 988,28 J. 

Poslední energii, kterou počítáme je potencionální energie (4.17). Tato energie je 

závislá na souřadnici y.  

𝐸𝑝1
= 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑦                                                           (4.17) 

Energie kinetická je nulová, neboť padající člověk se zastavil.  

𝐸𝑘1
= 0 

Pomocí programu Microsoft Office Excel dopočítáme zákonem zachování energie 

vzdálenost, kterou urazí padající osoba od počátku reagování tlumiče až po úplné zastavení. 

Zákonem zachování energii si vyjádříme rychlost na konci, která je nulová a na druhou 

stranu rovnice dáme vše ostatní při narůstajících souřadnicích y a z a měnicích se energií až 

k nule, to je poloha klidu, kdy se osoba úplně zastaví (4.18).  

𝐸𝑐𝑒𝑙0
= 𝐸𝑐𝑒𝑙1

                                                            (4.18) 

𝐸𝑐𝑒𝑙0
= 𝐴 + 𝐸𝑑𝑒𝑓𝑙𝑎𝑛𝑎1

+ 𝐸𝑑𝑒𝑓ú𝑣𝑎𝑧𝑒𝑘1
+ 𝐸𝑘1

+ 𝐸𝑝1
 

𝐸𝑐𝑒𝑙0
= 𝐴 + 𝐸𝑑𝑒𝑓𝑙𝑎𝑛𝑎1

+ 𝐸𝑑𝑒𝑓ú𝑣𝑎𝑧𝑒𝑘1
+

1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣2

2 − 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑦 

𝑣2 = √
2 ∙ (𝐴 + 𝐸𝑑𝑒𝑓𝑙𝑎𝑛𝑎1

+ 𝐸𝑑𝑒𝑓ú𝑣𝑎𝑧𝑒𝑘1
− 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑦)

𝑚
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Ec0[J] z[m] y [m] A [J] Edef(úvazek)[J] Edef(lana)[J] Ep[J] v2 [m/s] 

1212,369 0,01 0 14,20449 47,4091 988,2817 0 1,59 

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

1212,369 0,38 0,36147 607,574 30,3151 988,2817 425,523 0,442 

1212,369 0,39 0,37165 625,432 30,6403 988,2817 437,51 0,303 

1212,369 0,4 0,38183 643,385 30,967 988,2817 449,496 0 

Tab. 4.1 – Závislost rychlosti na ostatních veličinách 

V tabulce 4.1 jsou zvýrazněny výsledné hodnoty energie a souřadnic, kdy rychlost je 

nulová, padající člověk se zcela zastavil. Zajímáme se o souřadnicové hodnoty z a y, kdy  z 

se rovná 0,4 m a y se rovná 0,38 m.  

Zajímáme se o vzdálenost od vodorovné polohy ocelového lana po spoj úvazku 

k ocelovému lanu. Tyto údaje budeme porovnávat s údaji externí firmy, která dodává 

výpočty pro firmu Pronovo. Označíme je jako Span 2, obdobně jako externí firma. 

𝑆𝑝𝑎𝑛 2 =  𝐻0 + 𝑧 + 𝑦 + ∆𝐿ú𝑣𝑎𝑧𝑘𝑢                                     (4.19) 

𝑆𝑝𝑎𝑛 2 = 2,263 𝑚 

Vzdálenost ocelového lana v nezatížené poloze a v poloze maximálního zatížení je 

2,263 m. Tuto hodnotu budeme srovnávat s výpočtem externí firmy.  

Celkový pád osoby je součtem všech vzdálenosti, před působením tlumiče a po 

působení tlumiče až do úplného zastavení (4.20). 

𝑠𝑐𝑒𝑙 = ℎ + 𝑆𝑝𝑎𝑛 2                                                     (4.20) 

𝑠𝑐𝑒𝑙 = 4,263 𝑚 

Délka pádu je 4,263 m.  

Minimální výšku konstrukce Lmin pro toto provedení vypočítáme jako součet 

předpokládaného uchycení člověka na postroji a jeho koncem těla 1,3 m,  délky pádu 4,263 

m a bezpečnostního 1 m, pro úplnou bezpečnost pádu (4.21).   

𝐿𝑚𝑖𝑛 = 𝑠𝑐𝑒𝑙 + 1,3 + 1                                                  (4.21) 

𝐿𝑚𝑖𝑛 = 6,563 𝑚 
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Tato konstrukce musí být v minimální výšce 6,6 m, aby byla dodržena bezpečnostní 

pravidla pro práci na konstrukci.   

4.1.3 Úloha zadaná firmou Pronovo 

 

Obr. 4.3 – úloha zadaná firmou Pronovo 

m = 120 kg 

h = 2 m 

0,65b = 13 m 

0,75b = 15 m 

 Po analýze a důkladné diskuzi s odborníky nad zadáním úlohy firmy Pronovo jsme 

dospěli k závěru, že tato úloha je nad rámec znalostí bakalářského studia pro nesymetričnost 

a pád osoby, při kterém nedochází jen k vertikálnímu pohybu, ale přibývá také pohyb 

horizontální.   

 

4.1.4 Porovnání výpočtu konstrukce tří úseků s ocelovým lanem s výpočty 

firmy Pronovo 

 

V této kapitole se zabýváme porovnáváním výsledků, které byly vypočítány 

v bakalářské práci, s výsledky, které nám poskytla firma Pronovo, která si nechává vyhotovit 

výsledky externí firmou online přes internet. Je nutno upozornit, že jsme neměli k dispozici 

úplně přesná data, některá data jsme vyhledávali na internetu, některá z norem a některá data 

jsme získali odborným odhadem. Naše výsledky nemusí být úplně přesné, neboť nevíme, 

z jakých dat vycházela externí výpočetní firma a jaké údaje a vztahy využívala, je to 

pochopitelné, neboť je to jejich know-how. Na obrazcích 4.3 a 4.4 jsou výsledky externí 

firmy, která prováděla výpočty.  
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Obrázek 4.3 – První strana online výsledků 
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Obrázek 4.4 – druhá strana online výsledků 
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 Na obrázku 4.3 jsou základní údaje: popis a název práce, rozměry konstrukce, úhly, 

typ lana, typ tlumiče i zjednodušené schéma konstrukce.  

 Na obrázku 4.4 je výsledná druhá strana online výpočtu a parametrů. Výpočty reagují 

na zadaní: v kterých částech konstrukce se bude počítat průhyb, kolik lidí na konstrukci bude 

pracovat, hmotnost pracujícího člověka, v jaké výšce je uchyceno ocelové lano. V pravé 

části obrázku je jednoduché schéma pro případ pádu osoby v prostřední části konstrukce, 

vzdálenost od vodorovné polohy ocelového lana až po podlahu haly je rozdělané několik 

úseku.  

Popis rozdělených úseků ve schématu 

H : Lifelineheight – Je výška uchycení ocelového lana je od podlážek po kterých chodí 

pracující člověk. Hodnota je obvykle pohybuje mezi 1,3 - 1,5 metrů. 

f : Cabledeflection – Vzdálenost od vodorovné polohy ocelového lana až po místo, kde 

spojeno úvazek s ocelovým lanem na konci pádu člověka. Tato vzdálenost je pro nás 

nejdůležitější z pohledu výpočtu, protože ji budeme porovnávat. 

F : Effortappliedatthefall point – Síla, která působí na ocelové lano 

1m : 1m safety – Povinná volná vzdálenost mezi koncem člověka při pádu a podlahy haly. 

Minimální vzdálenost je 1 metr. 

LL : Lanyardlength – Délka úvazku. Většinou bývá 2 metry. 

t : User body height – Délka je od uchycení postroje s úvazkem až po nejnižší část těla 

člověka. 

T1 : Tensionatfirstend– Napětí v první sloupku, kde je lano vetknuto 

T2 : Tensionat second end - Napětí v posledním sloupku, kde je lano vetknuto 

NFC : Necessary Fall Clearance. It must be calculated, given the reality of the mounting 

environment. – Celková vzdálenost od podlážky konstrukce až po podlahu haly. 

  

 Konkrétní porovnání výsledků 

 Porovnání výsledků bakalářské práce s výsledky z online výpočtu externí firmy. 

Porovnáme-li prostřední úsek konstrukce, je velmi překvapivé, že výsledky vycházejí stejně.  

 

𝑺𝒑𝒂𝒎 𝟐𝒐𝒏𝒍𝒊𝒏𝒆 = 𝟐, 𝟑 𝒎    𝑺𝒑𝒂𝒎 𝟐𝒃𝒂𝒌𝒂𝒍ář𝒌𝒂 = 𝟐, 𝟐𝟔𝟑 𝒎 

 

 Jestliže zaokrouhlíme hodnotu výpočtu z bakalářské práce na desetiny, tak můžeme 

konstatovat, že výsledky jsou stejné. Můžeme konstatovat, že jsou oba výsledky správné, 

neboť byly počítány nezávisle na sobě a jinými metodami.  
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 Další výsledky srovnat nemůžeme, neboť online výpočet je neposkytuje. Pro 

zhotovitele konstrukce, kterou je firma Pronovo, je to dostačující, neboť ji zajímá celková 

délka případného pádu. Jestliže sečtou délku úvazku, délku od úchytu úvazku až po konec 

těla člověka a přičtou ještě jeden bezpečnostní metr, tak to je délka, kterou se vyjadřuje 

minimální výška od země k umístění ocelového lana.  

 

 

4.2  Postup online výpočtu 

 

Následuje stručný popis a ukázka toho, co je nutno vložit do formuláře pro online 

výpočty. Vše znázorněno obrázky (4.5 - 4.8). Obrázky byly poskytnuty firmou Pronovo. Jak 

jsme si potvrdili, vypočtené výsledky v bakalářské práci se shodují výsledky z online 

aplikacemi.  

 

Obr. 4.5 – Projekt 

 Na obr. 4.5 je online formulář, do kterého se doplňují základní údaje projektu (název, 

typ činosti, typ tlumiče, jednotky a jazyk). 
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Obr 4.6 – Lifeline 

 Obr. 4.6 zobrazuje formulář, do kterého se vyplňují častí konstrukce, délka 

ocelového lana, v dalším kroku vybíráme typ ocelového lana a nakonec zadáváme počet 

tlumičů. 

 

Obr. 4.7 – Spans 

 Na obrázku 4.7 je formulář, do kterého se zadávají části konstrukce, jejich velikost, 

směr, dále se zobrazí zjednodušené schéma konstrukce. 
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Obr. 4.8 – Calculation 

 Na obrázku 4.8 je další zadávací protokol, do kterého se nastavuje, zda-li má program 

počítat s extrémním průběhem pádu (např. na konstrukci, která je určena pro čtyři osoby, 

dojde k pádu všech čtyř osob najednou, tak dojde největšímu namáhání lana). Dalším 

nastavovaným údajem je nejvyšší počet osob připoutaných na jednom ocelovém laně. Dále 

se nastavuje hmotnost osob. Pokračujeme na krok, kde nastavujeme, v jaké výšce bude 

ocelové lano od podložek, po kterých osoby budou chodit. Posledním údajem, který je 

nastavován, je délka úvazku, kterou nastavujeme na maximální hodnotu, aby měl pracující 

dobrý manipulační prostor.  
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Obr. 4.9 – Result 

 Poslední obrázek 4.9 znázorňuje vyhodnocení online aplikace a výsledky, které jsou 

od okamžiku zadání posledních údajů vypočteny do několika desítek sekund. 
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5 VYHODNOCENÍ A ZÁVĚR 

  

 Předmětem bakalářské práce bylo přiblížit oblast záchytných lanových systému při 

volném pádu osoby a porovnat vypočtené výsledky v bakalářské práci s výsledky firmy 

Pronovo, která si nechává tyto výsledky vyhotovit externí firmou. V úvodu byla popsána 

historie a vývoj BOZP, která se zadaným tématem přímo souvisí. BOZP se stalo skutečnou 

prioritou pro všechny zaměstnavatele a zaměstnance až v novodobé historii, a proto se i 

lanové záchytné systémy v extrémních pracovních podmínkách v dnešní době staly vědecko-

výzkumnou disciplínou. 

 

 Druhá kapitola byla věnována popisu a rozdělena na tři podkapitoly. V první byly 

popsány úlohy od jednoduchých obecně známých přes složitější až k reálným úlohám, 

kterými se zabývá firma Pronovo, včetně návrhů matematických výpočtů. V druhé 

podkapitole byla představena firma Pronovo, která se zabývá činností tykající se především 

zajišťováním osob při práci ve výškách nad volnou hloubkou. V třetí podkapitole byly 

popsány jednotlivé části a jejich funkce.  

 

 Třetí kapitola byla určena pro výpočty různých úloh, které ji rozdělily podle specifiky 

na tři podkapitoly. První podkapitola Bungee Jumping byla zařazena z důvodu své 

jednoduchosti a dobré názorné ukázky, a proto tento příklad mohl být řešen analyticky. 

Konkrétní výsledky příkladu Bungee Jumping: maximální prodloužení lana 19,15 m, 

vzdálenost osoby při maximálním prodloužení lana a hladiny řeky 3,85 m, maximální 

rychlost padající osoby 15,34 m·s-1, direkční síla v laně 3830 N, gravitační přetížení 3,25. 

Podle těchto výsledků bylo usouzeno, že tento příklad je pro skákající osobu bezpečný. 

Druhá podkapitola se zabývá lanovým systémem ve tvaru V o stejných vlastnostech lana 

jako v příkladu Bungee Jumping. Tato úloha byla vybraná jako složitější pro ukázku 

závislosti průhybu na úhlu se dvěma symetrickými částmi. Výpočet byl prováděn pomocí 

programu Microsoft Office Excel. Konkrétní výsledky byly uvedeny v tabulce 3.1. Třetí 

podkapitola tří úseků s ocelovým lanem byla zařazena pro svou reálnou podobu. Výpočet 

byl realizován programem Microsoft Office Excel. Konkrétní výsledky: tuhost ocelového 

lana 95500 N·m-1, průhyb lana 1,71 m, úhel 9,7°, direkční síla 13862 N, výsledná síla 4673 

N, gravitační přetížení působící na padající osobu 4, síla v laně 13664 N, síla působící na 

sloupek 2336 N, působící ohybový moment na sloupek 3037 N·m. Vypočtená tuhost 

ocelového lana je velká, a proto při pádu osoby je průhyb poměrně malý k rozměrům 

konstrukce. Vypočtený ohybový moment neohrozí stav sloupku.  
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 Čtvrtá kapitola byla určena k výpočtům různých úloh s přidáním tlumících prvků. 

Funkce těchto prvků nám úlohy posouvá téměř do reálného prostředí. Prvky, které jsme 

přidali, jsou tlumič a úvazek. První úlohou, do které byly prvky zařazeny, byl Bungee 

Jumping. Tato úloha byla zase ilustrační, neboť běžně bychom tyto prvky nepoužili. Dále 

jsme pokračovali úlohou tří úseků s ocelovým lanem s přidáním tlumících prvků, která se dá 

považovat za téměř reálnou. Tuhost úvazku jsme použili z předešlé úlohy Bungee Jumping 

s tlumícími prvky. Úloha byla řešena ve dvou fázích, před reakci tlumiče a po reakci tlumiče. 

Třetí úloha zadaná firmou Pronovo nebyla řešena pro velkou obtížnost, neboť byl přesažen 

rámec bakalářského studia. Navazující podkapitola byla věnována porovnáním výsledků 

úlohy tří částí s ocelovým lanem s tlumícími prvky s úlohou stejného zadání zadanou do 

online aplikace. Firma Pronovo naší úlohu do této aplikace zadala a dala nám vypočtené 

výsledky. I když jsme v některých případech dělali odborný odhad nebo vyhledali informace 

na internetu, výsledky nám vyšly shodně. Můžeme konstatovat, že výsledky jsou správné, 

neboť byly nezávislé na sobě a počítány jinými metodami. Poslední podkapitole jsme se 

zabývali vysvětlením vyplnění formuláře pro online výpočet. V poslední části kapitoly jsme 

předvedli postup zadávání údajů do online aplikace.  
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