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Bakalářská práce se zabývá taktikou bezpečného vnikání do objektu typu rodinný dům a 

obytný panelákový dům, a to přes okna a balkóny. První část je věnována přenosným 

žebříkům, především jejich rozdělení a bezpečnému používaní. V následující části je 

rozebrána tématika  slaňování. Nejprve jsou popsány prostředku, které se ke slaňování 

používají. Dále jsou v této kapitole popsány možné způsoby kotvení a v závěru kapitoly 

samotné slaňování. V závěrečné části jsou popsány možnosti vniknutí do objektu přes okna a 

balkóny. 
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The Bacheor dissertation work deals with  the tactics of the safe penetration into the building 

of the type of deteached house and residential block of flats through the windows and over the 

balconies. The first part is dedicated to portable ladders, their division and their safe use. The 

following part about abseiling. At first in this part, I apply of a description of the tools, which 

are used for abseiling. Next in this chapter, I’m writing about possible wals of anchorage and 

in the end to abseiling itself. At the final part, I describe possibilities of penetration into the 

building through the windows and balconies. 



  

OBSAH 
 
 
1 Úvod........................................................................................................................................ 1 
2 Použití žebříků....................................................................................................................... 3 

2. 1 Rozdělení:................................................................................................................... 3 
2. 2 Používání žebříku...................................................................................................... 5 

3 Použití slanění...................................................................................................................... 10 
3. 1 Lana.......................................................................................................................... 11 
3. 2 Uzlování.................................................................................................................... 16 
3. 3 Zachycovací postroje............................................................................................... 25 
3. 4 Slaňovací brzdy ....................................................................................................... 26 
3. 5 Kotvení ..................................................................................................................... 27 
3. 6 Slaňování .................................................................................................................. 32 

4  Zásady vnikání do objektu ................................................................................................ 34 
5  Závěr.................................................................................................................................... 36 
6 Literatura............................................................................................................................. 37 
Seznam obrázků ..................................................................................................................... 38 
 



1  

1 Úvod 

 

V dnešní době se rozmáhá trend stále důkladněji zabezpečovat komerční i soukromé 

objekty. Jednou z možností je mechanické zabezpečení dveří, čímž se zkomplikuje vniknutí 

cizí osoby do užívaného prostoru. V nabídce renomovaných firem je velký výběr různých 

zabezpečovacích prostředků ve formě bezpečnostních dveří a zámků. Proto mohou nastat 

komplikace s otevřením dveří nebo dokonce znemožnění otevření při zásahu.  

Tato práce se bude zabývat taktikou vnikání do objektů náhradními vstupy, což obnáší 

postupy a zásady bezpečného vnikáni do objektů a prostor mimo vstupní dveře a vrata.  

Práce bude zaměřena především na obytné objekty (tj. rodinné domy, panelové obytné 

domy) a kancelářské objekty. V obou případech se uvažuje nejčastěji o vstupu oknem nebo 

přes balkón a to po žebříku nebo v případě, že jde o vyšší podlaží slaněním. Prioritou je 

postupovat tak, aby škoda na objektu, zařízení a majetku byla minimální. 

V této době je běžným postupem hasičských záchranných sborů vnikat do objektu ve 

většině případů pouze dveřmi a to i v případech, kdy vniknutí do objetu dveřmi je náročné jak 

na čas tak na techniku potřebnou k prolomení dveří. V těchto případech by bylo mnohem 

jednodušší, rychlejší a s ohledem na případné finanční následky i ekonomičtější vniknout do 

objektu oknem nebo balkónem. Z toho tedy vyvstávají situace, kdy je vhodnější vniknout do 

objektu náhradním vstupem: 

 

• je neekonomické a neefektivní vstupovat dveřmi (vysoká cena dveří např. 

opancéřované dveře, velký počet zámku na dveřích), 

• na první pohled je viditelný výhodnější vstup (např. otevřené okno – jednoduší 

vstoupit oknem než vylamovat zámek),  

• nemožnost otevření dveří z důvodů bezpečnosti osob a zvířat nacházejících se 

za dveřmi (např. zamčené dítě stojící za dveřmi), 

• znemožněný přístup ke dveřím (např. mříže, různé překážky), 

• přílišné rozšíření požáru (hledání dalších možností vstupu), 

• vyčerpání všech možností dostat se do prostoru dveřmi. 

 

Pokud hrozí nebezpečí z prodlení, tak není řešen ekonomický faktor a použije se 

nejrychlejší způsob vniknutí do objektu. 
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Cílem této práce bylo také sestavit statistiku vniknutí do objektů náhradními vstupy, 

ovšem hasičskými sbory je vedena pouze obecně statistika vniknutí do objektu (vesměs se 

jedná o vniknutí dveřmi) z čehož plyne, že by bylo velice časově náročné sestavit statistiku 

vniknutí do objektu oknem či balkónem, neboť by to obnášelo procházení každé jednotlivé 

hlášení o zásahu jednotek požární ochrany. 

 Obecně platí, že situace, kdy jsou zasahující hasiči nuceni vniknout do objektu 

náhradním vstupem nastávají velmi zřídka (cca jednou za pět let), nejedná se tedy o 

standardní situaci, a proto je velmi vhodné mít připraveny náhradní možnosti jejich řešení. 

Způsobů jak se dostat do objektu je mnoho a záleží na konkrétní situaci a rozhodnutí 

velitele zásahu. Práce bude zaměřena na dva nejpoužívanější způsoby a to použití žebříků a 

slanění z prostoru nad cílem vstupu. 
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2  Použití žebříků 

 
Použití žebříků je nejběžnější a nejjednodušší náhradní způsob ke vniknutí do objektu, 

pokud nelze použít ke vstupu dveře. Jeho použití je však výrazně omezeno délkou žebříku, 

resp. možnou dosažitelnou výšku, nevyžaduje však žádné speciální dovednosti. Používaných 

žebříků je mnoho druhů a v následující kapitole bude rozebráno jak jejich rozdělení tak i 

bezpečné používaní. 

 

2. 1 Rozdělení: 
• Automobilové žebříky (plošiny) - dosah desítky metrů. Použití automobilových 

žebříku (plošin) je omezeno vybaveností stanic (ne každá stanice má k dispozici 

automobilový žebřík nebo plošinu). Také ne vždy je použití  efektivní. Dále není vždy 

možné přistavit automobilový žebřík (plošinu) tam, kde ho potřebujeme a to buď díky 

vegetaci (trávník, stromy, atd.) a nebo absenci požárních ploch před objekty. Proto 

se tento text dále bude zabývat použitím přenosných žebříků. 

• Přenosné žebříky – jejich použití je jednoduché a dostupnost široká.  

Dále je můžeme rozdělit na: 

o Nastavovací žebřík (Obr.1) - používá se jako opěrný. Žebříkový komplet tvoří 4 díly.  

Ze dvou dílů lze sestavit štafle (dosah při sklonu 15 stupňů je 8 m). 

 

 

Obr 1: Nastavovací žebřík.  
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o Vysunovací žebřík (Obr. 2) - dosah do výše cca 12m, podle výšky vysunutí 

 

 

Obr 2: Vysunovací žebřík NORBAS. 
 

 

 

o Hákový žebřík 

� Dvouhákový žebřík (Obr. 3) - se používá k výstupu do vyšších podlaží 

z vnější strany budovy (délka 4,5m). 

 

 

Obr 3: Dvouhákový žebřík. 

 

� Jednohákový žebřík(Obr. 4)  - používá se pro požární sport. 

 

 

Obr 4: Jednohákový žebřík 
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2. 2 Používání žebříku 
 

Pohyb na žebříku je riskantní a proto je třeba dbát určitých zásad, aby nedošlo 

k možnému pádu na zem: [2] 

• volba vhodného žebříku, 

• perfektní manuální obsluha žebříku,  

• optimální ustavení a zajištění proti posunu tak, aby byl vždy stabilní, 

• volba vhodného jištění proti pádu, 

• používání pouze schválených přenosných žebříků, udržovaných v bezvadném stavu.  

Po stránce bezpečnostních předpisu je zapotřebí  vědět, že: [3] 

• při pracovní poloze všech žebříků je povolení maximálního skutečného 

zatížení 150 kg, 

• žebříky smějí být používány jen jednou osobou na výstupné části žebříku . 

 

Volba vhodného žebříku 

Při volbě přenosných žebříků pro vniknutí do objektu, je rozhodující výška možného 

vstupu. Pokud se okno nebo balkón nachází dostatečně nízko (cca do 12m), tak je vhodné 

použít žebřík, který lze opřít o stěnu (nastavovací žebřík, vysunovací žebřík). Výška, které lze 

dosáhnout je závislá na jednotlivých druzích a typech žebříků. Toto se dá dobře praktikovat 

při vnikání do nižších podlaží nebo u rodinných domů.  Pokud je třeba vniknout do vyšších 

pater je možno použít hákových žebříků (Obr.5). Tento způsob je vhodný jen pro výstup přes 

balkóny, protože je nepraktické a neekonomické vstupovat přes okna. Došlo by k poškození 

parapetu (zuby háku mohou do parapetu udělat díry), přičemž u  postupu přes balkóny lze 

počítat maximálně s podřením laku na zábradlí. Zmínka o použití hákových žebříků je zde 

uvedena jen jako možnost, protože se dnes běžně na vozech k zásahu nevozí. Nechávat si ho 

přivést by znamenalo značná prodlení. Dnes se tyto žebříky používají převážně k požárnímu 

sportu.  
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Obr 5: Výstup pomocí dvouhákového žebříku. 

 

Perfektní manuální obsluha žebříku 

Základní manipulační úkony jsou popsány ve cvičebním řádu jednotek PO [1]. Je 

důležité, aby zasahující hasiči uměli perfektně žebříky obsluhovat a ovládali techniky spojené 

s jejich používáním. Tato činnost by se měla pravidelně procvičovat. Pokud by to tak nebylo 

mohlo by dojít ke snížení efektivity zásahu nebo dokonce ke zranění zasahujících hasičů.   
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Obr 6:  Skládaní a stavění nastavovacího žebříku.  

 

Optimální ustavení a zajištění  

Je nutné dobře žebřík ustavit a zajistit, aby nemohlo 

dojít k nechtěnému pohybu žebříku a byla zajištěna 

dostatečná stabilita (Obr. 9). Způsobů jak toho dosáhnout je 

nespočet a záleží na konkrétní situaci a představivosti 

zasahujícího hasiče.  

Pokud není povrch optimální, je třeba zajistit stabilitu 

vypodložením žebříků tak, aby se nijak nekýval a neviklal 

(Obr. 8). 

Jistit žebřík se musí i během výstupu a práce na něm. 

Nejběžnější způsob je přišlápnutím a přidržením žebříku 

druhým hasičem po dobu, kdy se žebřík používá (Obr.7). 

 

 

 

 

Obr 7: Jištění druhým 
hasičem při výstupu po 
vysunovacím žebříku.  
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Obr 8:  Vypodložení žebříku prknem a cihlou       Obr 9: Ustavení a zajištění vysunovacího 

                                                                                            žebříku  

 

Obr 10: Dva z mnoha způsobů zajištění žebříků. [2] 
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Volba vhodného jištění proti pádu 

Při jakékoliv práci na žebříku je nutné se zajistit proti pádu při ztrátě rovnováhy. 

Nejjednodušší způsob jak to provést je pomocí hasičského opasku (Obr. 11). A to omotáním 

jistícího lana okolo šprušle žebříku. Lze k sebejištěni také použít zachycovací postroj, který je 

uložen v lezeckém vybavení. Při výstupu po žebříku se hasič nikterak nejistí.  

 

 

Obr 11: Použití hasičského opasku SJ-1 model H, k sebejištění na žebříku. 
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3  Použití slanění 
 

Slaňování je činnost, která umožňuje bezpečný sestup po laně při použití vhodných 

prostředků a postupů. [1]  

Každý hasič by měl znát základní lanové techniky, tudíž by neměl být pro něho 

problém, s využitím správného vybavení, slanit a provádět jednoduché pracovní úkony na 

laně. 

Pokud se rozhodne o vniknutí do objektu pomocí slaňování, je nutné se dobře 

rozhodnout odkud se to provede. Je vhodné podniknou předběžný průzkum, aby se našlo 

nejvhodnější místo kudy vniknout. Najít pokud možno otevřené okno nebo balkón. Vždy je 

výhodnější vstoupit přes balkón (pokud je) než přes okno, pokud není otevřené, protože z 

balkónu je lepší manipulace při rozbíjení skla a je velká pravděpodobnost, že se podaří otevřít 

balkónové dveře bez použití násilí. Také je výhodnější při silném větru slaňovat na návětrné 

straně objektu. Silný vítr může velmi znepříjemnit a zkomplikovat vlastní slanění.  

Je-li to možné, je vždy výhodnější slanit z prostor bezprostředně nad cíleným vstupem 

(např. z bytu nebo balkónu o patro výše), protože čím dále od kotvícího bodu, tím hůře se na 

laně pracuje. S rostoucí délkou lana se snižuje schopnost stability při práci na laně. Také je 

v bytech nebo v kancelářích jednodušší možnost kotvení a to tak, že je možno ukotvit lano 

přímo nad místem kam je nutno slanit. 

Pokud není možno dostat  se do prostor nad pak se volí slanění ze střechy, což přináší 

další komplikace, jako je horší možnost zajištění kotvení a problematičtější přístup. Také je to 

náročnější na orientaci, kam vůbec slaňovat. V případě, kdy to není jednoznačné, je dobré 

využít dalšího hasiče, který bude navigovat ze země ke správnému místu slanění.  

Na každém prvním voze by měla být minimálně tato výbava: 

• 1 ks       dynamické lano 45m 

• 1 ks       záchranné lano PAM 60 m 

• 3 ks       záchranné lano PAM 30 m 

• 2 ks       zachycovací postroj 

• 14 ks     karabina HMS 

• 2 ks       slaňovací osma 

• 2 ks       nůž s pevnou čepelí 

• 2 ks       kotvící ocelová smyčka dlouhá 1 m, 15 kN 

• 4 ks       textilní popruh dlouhý 3 m, 15 kN 
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• 1 ks       záchranný postroj - triangl 

Toto je dostatečná výbava, aby se dalo z většiny domů v ČR kamkoliv slanit. 

 

3. 1 Lana   
Pro slanění se používají nízko průtažná (statická) lana s jádrem a opletem. V případě, 

že není k dispozici statické lano, dá se použít i dynamické horolezecké lano. Tato lana se 

skládají z jádra, opletu a kontrolní nitě nebo pásky (Obr. 12) Pomocí kontrolní pásky nebo 

nitě se dá určit rok výroby a tím i životnost lana.  

 
 

Obr 12:  Složení lana s jádrem a opletem. 

 

Statická lana se dají rozdělit:  

• podle materiálu ze kterého jsou vyrobeny, 

o polyamidová lana (dnešní běžná lana), 

o polypropylenová lana (lehká, která plavou na vodě, vhodná pro canyoning a 

speleologii), 

• podle typu, [4] 

o typ A – lana mají vyšší pevnost a dynamický výkon, proto se při lanových 

činnostech vždy upřednostňují, 

o typ B - lana se používají např. při expedičních činnostech, kdy je nutné šetřit 

na hmotnosti výzbroje a výstroje, a současně se u uživatelů lan předpokládá 

určitá obezřetnost a zkušenost.  
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Statická lana vyžadují proškolenou obsluhu kvůli poměrně snadnému poškození lan 

mechanickými nebo chemickými vlivy. Obsluha musí znát rizika, která mohou lano poškodit, 

a hlavně vědět, kdy nelze statická lana využívat.  

 Pro ilustraci je uvedeno několik základních vlastností, které se u statických lan 

zkoušejí podle EN 1891 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky - Nízko 

průtažná lana s opláštěným jádrem. [10] 

Průměr 

Tato veličina se měří při zatížení lana závažím o hmotnosti 10 kg. Lana musí mít 

minimální průměr 8,5 mm a maximální 16 mm.  

Prodloužení – Průtažnost 

Užitné statické prodloužení se zkouší při aplikaci zkušebního závaží o hmotnosti 150 

kg. Nesmí překročit 5 %.  

Statická pevnost 

Je vždy udávána na visačkách lan a liší se podle průměru lana a druhu použitého 

materiálu. EN 1891 vyžaduje, aby lana skupiny A měla minimální statickou pevnost  22 kN a 

lana typu B statickou pevnost minimálně 18 kN. Maximální doporučené zatížení lana je 1/10 

nominální pevnosti uvedené na visačce výrobku.  

Požadavky z hlediska vlastností materiálu 

Statická lana se musí podle EN 1891 vyrábět z materiálu, který má bod tavení vyšší 

než 195 °C, takže pro jejich výrobu nelze použít polyetylen a polypropylen. Lana, která jsou z 

těchto materiálů vyráběna pro canyoning, normě nepodléhají, i když ji z hlediska statické 

pevnosti a dalších parametrů splňují.  

Posuv opletu 

Tato veličina je důležitá hlavně při slanění po statických lanech, pokud by nebyla 

dodržena, ohrozilo by nahrnutí pláště na jádře před slaňovací brzdou bezpečný sestup. U lan 

typu A nesmí posuv překročit na délce 2 m cca 40 mm. U lan typu B nesmí překročit 15 mm.   

Dynamický výkon 

U této zkoušky je lano dlouhé 2 m. Na koncích má osmičkové smyčky a zkouší se 

pády s pádovým faktorem 1. Lano musí při zkoušce vydržet pět pádů. Lana A se zkoušejí 

závažím o hmotnosti 100 kg. Lana B se zkoušejí závažím o hmotnosti 80 kg. Minimální počet 

pádů bez přetrhnutí je pět.  

Uzlovatelnost 

Na zkoušeném laně se uváže jednoduchý uzel a zatíží se hmotností 10 kg. Následně se 

změří vnitřní průměr uzlu a vypočte se koeficient uzlovatelnosti. Ten může být max. 
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1,2 násobkem průměru lana.  

Tab 1: Požadavky normy EN 1891 na statická lana. [10] 

 Předepsané hodnoty 

Sledovaný parametr Typ lana A Typ Lana B 

Průměr lana 8,5 – 16 mm 

Koeficient uzlovatelnosti Max. 1,2 Max. 1,2 

Posuv opletu Max. 40 mm Max. 15 mm 

Prodloužení Max. 5 % Max. 5 % 

Rázová síla Max. 6 kN Max.6 kN 

Počet pádu s pádovým faktorem 1 Min. 5 Min. 5 

Pevnost bez uzlů 22 kN 18 kN 

Pevnost s uzly Min.15 kN (3 minuty) Min.12 kN (3 minuty) 

 

Lana z umělých vláken jsou náchylná na různá poškození proto, je nutné se hlavě 

vyvarovat: 

• Mechanickému poškození (oděr) – při průchodu lana přes hrany dochází ke 

tření a tím k poškozování opletu. Následkem toho oplet chlupatí. To je prvním 

příznakem k vyřazení lana. Pokud je hrana dostatečně ostrá může dojít 

k poškození opletu až na jádro (Obr. 13). V takovém případě je nutné lano 

okamžitě vyřadit. Pokud by bylo lano dostatečně zatížené a hrana dost ostrá 

může dokonce dojít k přeříznutí lana. Proto je nutné vyvarovat se vedení lana 

přes ostré hrany a nebo lano přes hrany chránit. Dále může lano poškodit 

kontakt lana při práci s brusnými a řeznými přístroji a nástroji, drsným 

povrchem apod. Poškození lana může vyvolat i silně zatížený uzel nebo ohyb 

lana přes malé poloměry (nevhodné karabiny). 

• Tření a tepelným vlivům - jsou to hlavně spálená místa způsobená třením. 

K tomu může dojít při tření jednoho lana o druhé případně o plochou smyčku 

nebo při rychlém slaňování. Při rychlém slaňování dochází k zahřívání 

slaňovací brzdy a může dojít k zapečení opletu. Tím se sníží pevnost lana a je 

nutné ho vyřadit. Proto je velmi důležité, aby při slaňování byla dodržena 

přiměřená rychlost. Dále je třeba se vyvarovat sálavému teplu, otevřenému 

ohni, jiskrám a styku s horkými předměty. 
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• Chemické poškození - k působení chemických vlivů dochází převážně při 

přepravě, použití lana v průmyslu a při dlouhodobějším skladování. Jedná se 

například o chemické poškození kyselinou sírovou a jejími výpary 

z autobaterií či výpary pohonných hmot, případně o jiné látky. Chemické 

poškození vláken lana není často opticky poznat, hlavně když dojde jen k 

poškození jádra. Chemickému zničení lana je proto třeba předcházet 

důkladnou kontrolou umístění lana v době, kdy se nepoužívá. Poškození lan 

chemickými látkami se může projevit zeslabením průměru nebo změknutím 

lana. Také změna barvy materiálu může znamenat chemické poškození. 

Chemická odolnost vláken z polyamidu a polyesteru je všeobecně dobrá, ale 

roztoky organických kyselin mohou poškodit lana z polyamidu, horké roztoky 

zásad postupně rozpouštějí vlákna z polyesteru, čímž dochází k zeslabení 

materiálu a poklesu pevnosti. [4] 

 

Obr 13: Poškození lana o ostrou hranu. [5] 

• Kroucení lana – kroucení lana vzniká při nesprávném používání slaňovacích 

prostředků, nesprávném rozbalovaní nebo při špatném skladování. Zkroucená lana se 

velmi špatně používají a při slaňování může dojít k zamotání lana. 

 

Lana, tak jako všechny textilní prostředky, mají omezenou životnost. Měli by se 

všechny nejpozději po pěti letech od data výroby vyřadit, pokud výrobce neuvádí jinak. To 

platí i pro lana, která nebyla používána. Dalšími důvody, proč okamžitě vyřadit lano, jsou: 

• styk s chemikáliemi, zvláště pak s kyselinami, 

• oplet je poškozený tak, že prosvítá jádro, 

• oplet je extrémně opotřebený nebo hodně roztřepený, 
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• oplet je viditelně posunutý, 

• lano je silně zdeformováno (ztuhnutí, vruby, místní zeslabení nebo zesílení), 

• lano bylo vystaveno extrémnímu zatížení (např. těžkým pádům), 

• lano je extrémně znečištěné, 

• lano bylo poškozeno teplem nebo spálené třením, 

• byla překročena výrobcem v návodu doporučená životnost (i když lano nebylo 

používáno). 

Staří lana je možno určit buď z evidenční karty, kterou by mělo mít každé lano. Další 

možnost je kontrolní barevná niť (jedna nebo dvě), nebo kontrolní páska. Jak niť tak páska je 

vedena po celé délce lana.  

U barevných nití zveřejňuje výrobce barevné kombinace, podle kterých lze určit rok 

výroby lana (Tab. 2).  

Na kontrolní pásce je přímo vytištěn: výrobce lana, norma, podle které je lano 

vyrobeno, typ lana: A nebo B, použitý materiál: např. polyamid, polyester apod. (buďto 

názvem, nebo barevným značením), rok výroby lana.  

 

Tab 2: Barva kontrolních nití u lan firmy Tendon (Lanex) [4]. 

Rok výroby Barva Rok výroby Barva 

2000 černá / žlutá 2006 žlutá 

2001 červená / modrá 2007 černá 

2002 červená / zelená  2008 červená / žlutá 

2003 červená / černá 2009 modrá / žlutá 

2004 zelená 2010 zelená / žlutá 

2005 modrá 2011 černá / žlutá 

 

Lano se musí před a po každém použití zkontrolovat jestli není poškozeno. Oplet lana 

se může kontrolovat pohledem i hmatem, jádro lana pouze hmatem. Pokud došlo k pádu, 

zvláště nějakému silnějšímu, musí se lano zkontrolovat ihned, ještě při zásahu. Hmatová 

kontrola jádra lana se provede promnutím lana v prstech, a pro objevení nevýrazného 

poškození jádra je dobrá metoda posouvání lana do oblouku (Obr. 14). Je-li oblouk lana při 

posouvání stále vypnutý, je to dobré, při zalomení lana do úhlu jde o poškození jádra. 
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Obr 14: Kontrola lana metodou posouvaní lana do oblouku. [5] 

 

Aby bylo dosazeno co nejdelší životnosti lana, je třeba lano správě udržovat. Tím je 

nutno začít hned při rozbalování lana. Je třeba postupovat podle návodů výrobce a to tak, že 

lano nejdříve rozbalujeme tak jak bylo namotáno na cívku. Tímto se zabrání, aby se lano při 

používání kroutilo. Také je důležité lano správně balit buď do vaku nebo do tzv. „panenky“ 

(svazku), přesné pokyny pro balení lan jsou popsány ve cvičebním řádu JPO [1]. Pokud se 

přece jen lano kroutí je možno se toho zbavit tzv. „prozvoněním“ lana. To se provede tak, že 

se natáhne lano po celé své délce za oba konce, napne se, a ve stejný okamžik se oba konce 

pustí. To můžeme opakovat několikrát po sobě. To, aby se nám lano nekroutilo, je především 

důležité při slaňování, protože zkroucené lano nám špatně prochází přes slaňovací brzdu a 

snadno se zamotává. Proto je doporučeno slaňovat s lanem sbaleným ve vaku, ten si zavěsit 

pod sebe a postupně z něj lano vytahovat přímo při slanění, tím se zabrání zamotání lana.  

Pokud se lano zašpiní , je třeba jej očistit nebo vyprat. Lana se perou v teplé vodě do 

30 °C ručně nebo v pračce (program vlna). Pro praní nebo čištění je nejvhodnější mýdlo nebo 

mýdlové vločky s neutrálním ph faktorem. Lana sušíme rozprostřená na vzdušném místě 

mimo dosah tepelného záření a přímých slunečních paprsků. Dobré vysušení může trvat i 

několik dní.  

Lana by se měla skladovat na suchém temném místě mimo dosah jakýchkoliv 

chemikálií. 

 

3. 2 Uzlování    
 

Je nutno pamatovat na to, že při navázání uzlu na lano se výrazně snižuje nosnost 

tohoto lana (až o polovinu). Například u statického lana BEAL průměru 9 mm jsou hodnoty 

statické pevnosti 22 kN,  s navázáním osmičkových smyček na obou koncích, se hodnota 

sníží jen na 15,6 kN. Toto snížení nosnosti způsobují tři základní jevy: [5] 
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• Mechanické a tepelné namáhání lana dané jeho násilným ohýbáním okolo malých 

průměrů, což vede ke stlačování vláken uvnitř oblouků a natahování vláken na vnější 

straně oblouků pramene lana. 

• Skládání napětí tahového a tlakového, jenž je způsobeno příčným stiskem sousedících 

pramenů lana v uzlu. 

• Vzájemné posouvání jednotlivých stavebních prvků lana, od úrovně vláken až po 

úroveň molekulární. 

Obecně platí, že pevnější je ta varianta uzlu, kdy zatížený pramen lana jde vrchem 

uzlu, tedy co nejblíže vytvořenému oku. Také platí, čím více je lano v uzlu ovíjeno v závitech, 

tím je uzel nosnější. Např. jednoduchý rybářský uzel s jedním závitem unese míň, než dvojitý 

rybářský uzel, kde jsou závity dva. Nebo osmičková smyčka, kde je lano v oku vícekrát 

překřížené a ohnuté v obloucích o větším poloměru, unese více, než třeba vůdcovská smyčka. 

U smyček také záleží jestli je uzel zatížen normálně (uzel je zatížen v přímém směru za 

pramen vystupující z uzlu) nebo anomálně (uzel je zatížen roztahováním za lana tvořící oko 

smyčky). Obecně platí, že při anomálním zatížení je nosnost uzlu menší. Pří vázaní uzlu je 

potřeba dbát těchto zásad:  

• prameny lana v uzlu musí být srovnány, 

• volné konce lana vycházející z uzlů musí být dlouhé minimálně jako deseti násobek 

průměru lana u plochých smyček a tří až pěti násobku šířky smyčky,  

• po uvázání má být uzel řádně dotažen rukou,  

• uzel se i po zatažení musí dát rozvázat,  

• je nutné vědět, pro jaký účel a směr zatížení bude uzel používán, 

• uzel se nesmí samovolně rozvázat, 

• vizuálně kontrolovat své uzly i uzly kolegů, při vázání je nutno se soustředit, předejde 

se tak nehodám z nedokončených uzlů.  

 

Pro účely kotvení, slaňování a případné práce na laně je možno použití těchto uzlů: 

• Vůdcovská smyčka (Obr. 15) - vůdcovská smyčka je nejjednodušší uzel pro 

vytvoření smyčky. Vytvořená smyčka má široké možnosti využití. Uzel nejeví 

tendenci se rozvazovat. Může se použít k jakémukoliv ukotvení lana k jistícímu bodu. 

Lze ho použít i jako brzdící uzel při slaňování. Problém vůdcovské smyčky je jeho 

schopnost se při silném zatížení velmi silně utáhnout. Jeho rozvázání může být 

problematické, někdy až nemožné. 
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Obr 15: Vůdcovská smyčka. 

 

• Osmičková smyčka (Obr. 16 a 17) – platí pro ni prakticky to samé co pro 

Vůdcovskou smyčku, akorát méně snižuje nosnost lana a při silném utažení jde 

poměrně dobře rozvázat. Dá se také použít k navázání se na lano. 

 

Obr 16: Vázaní osmičkové smyčky. [7]  

 

 

Obr 17: Osmičková smyčka. 
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• Lodní uzel (Obr. 18 a 19) –  je to uzel, který se při zatížení stahuje. Používá se ke 

kotvení lana. Nejčastěji se používá k navázaní mimo konce lana. Jeho předností je, že 

prameny lana jde posunovat v uzlu, aniž bychom museli uzel úplně rozvázat, stačí jej 

pouze povolit, a může se operativně měnit délka pramenů. Přitom stále může být uzel 

zajištěn v karabině. Uzel se utahuje a drží i při zatížení jen jednoho pramene lana 

vycházejícího z uzlu. Lodní uzel má několik problémů. Pokud by jeden z pramenů byl 

krátký, tak se může snadno vyvléknout ven z uzlu, hrozí tak úplné rozvázání uzlu. 

Proto se Lodní uzel nedoporučuje vázat na konci lana tak, aby vznikl krátký konec. Je 

nutno ho vázat úhledně. Chaoticky přes sebe vedené prameny v uzlu mohou způsobit 

prokluzování lana v uzlu během tahu za jeden pramen. Při použití na karabinách, které 

jsou tenké, Lodní uzel při tahu za jeden pramen občas nevyzpytatelně proklouzne. 

Proto se Lodní uzel na karabině nepoužívá, když se očekává tah jen za jeden pramen, a 

druhý pramen je přitom zcela odlehčen i od své vlastní váhy. Hrozí, že odlehčený 

pramen uzlem proklouzne. Ovšem při tahu za oba prameny lana drží lodní uzel velmi 

dobře. Přitom se síla tahu obou pramenů nemusí zdaleka sobě rovnat. Tření v uzlu 

stačí na to, aby nepatrné zatížení druhého pramene prokluzu zabránilo. 

 

Obr 18: Vázaní lodního uzlu. [5]  

 

 

Obr 19: Lodní uzel. 
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• Protisměrný vůdcovský uzel (Obr. 20 a 21) - pro svou jednoduchost je to velmi často 

používaný spojovací uzel. Není však ve všech případech zcela bezpečný. Tento uzel 

při nevhodném kontaktu s jakýmkoliv povrchem se může poměrně lehce třením 

rozvázat. Zvláště při opakovaném zatěžování a odlehčování uzlu. Uzel by se proto při 

zatížení neměl ničeho dotýkat, měl by být ve volném prostoru. Nejčastěji se používá 

pro spojení obou konců ploché smyčky nebo krátkého lana k vytvoření smyčky. 

Mohou se jím spojovat jen lana stejného průměru, nebo ploché smyčky stejné šířky. 

Volné konce lana, vycházející z uzlů, musí být dlouhé minimálně jako deseti násobek 

průměru lana u plochých smyček a tří až pěti násobku šířky smyčky.  

 

Obr 20: Vázaní protisměrného vůdcovského uzlu. [5] 

 

 

Obr 21: Protisměrný vůdcovský uzel. 

 
• Protisměrný osmičkový uzel (Obr. 22 a 23) – platí pro něho v podstatě to samé co 

pro Protisměrný vůdcovský uzel. Výhodou tohoto uzlu je snadnější rozvázaní po 

zatížení, nehrozí jeho rozvázání při styku s plochou jako u Protisměrného 

vůdcovského uzlu, je tudíž také bezpečnější. Nevýhodou může být jeho větší objem a 

větší ztráta délky v uzlu než u Protisměrného vůdcovského uzlu. 
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Obr 22: Vázaní protisměrného osmičkového uzlu. [5] 

 

 

Obr 23: Protisměrný osmičkový uzel. 

 

• Dvojitý rybářský uzel (Obr. 24 a 25) - pro velmi dobré spojení lana nestejně velkého 

průměru. Například dvou konců lana, jednoho tenčího, a druhého tlustšího. 

Nejčastějším využitím Dvojitého rybářské uzlu je spojení dvou konců lan k sobě, když 

je potřeba mít dlouhé dvojité lano pro dlouhé slanění. Uzel není náchylný k 

samovolnému rozvázání, a tak se uplatňuje všude tam, kde jde o naši bezpečnost. Na 

druhou stranu uzel jde po silném zatížení dost pracně rozvazovat. Hotový a utažený 

Dvojitý rybářský uzel je sice přehledný, ale jen jeho vizuální kontrola nestačí. 

Rybářský uzel má totiž svou variantu, která je mu na pohled podobná, ale ve 

skutečnosti je jiná. Chyba je v tom, že uzly nejsou navázány „proti sobě“,  aby se 

srazili, ale „od sebe“, takže se při tahu za lana od sebe rozjedou a lana se rozpojí. 

Rozpoznat od sebe obě varianty jen letmým pohledem je téměř nemožné. Proto je 

vždy nutné jakýkoliv rybářský uzel před zatížením podrobněji zkontrolovat 

(prohmatáním uzlu, drobným tahem ověřit, jak jsou prameny lana uzlem vedeny), 

zvláště máme-li se spoléhat na uzel, který vázal někdo jiný. 
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Obr 24: Vázaní dvojitého rybářského uzlu. [5]  

Obr 25: Dvojitý rybářský uzel. 

 

• Prusíkovací uzly – tyto uzly se používají k sebejištění při slaňování nebo se dá 

pomocí těchto uzlů vyšplhat po laně nahoru. Variant těchto uzlů je několik, zde jsou 

zmíněny dvě. 

o Dvojitý prusík (Obr. 26 a 27) – jedná se o jeden z nejjednodušších způsobů 

vázání. Je symetrický, tudíž drží stejně, jak při zatížení dolů tak i nahoru. 

Nevýhodou tohoto uzlu je, že funguje jen se smyčkami výrazně tenčími, než je 

lano. Například na laně o průměru 11 mm funguje nejvíce 5 mm tlustá 
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prusíkovací smyčka. Při použití tlustších smyček začne uzel prokluzovat. 

Používat se dají jen kulaté smyčky, u plochých smyček uzel nefunguje 

spolehlivě a nelze ho proto pro ploché smyčky doporučit. 

 

 

Obr 26: Vázaní dvojitého prusíku. [5] 

 

 

Obr 27: Dvojitý prusík. 

 

o Machardův prusík (Obr. 17 a 18) - je jedním z nejlépe fungujících 

prusíkovacích uzlů. Je asymetrický, ale svou konstrukcí je přijatelně dobrý i 

pro zatížení v druhém, neoptimálním směru podél lana. Drží perfektně i na 

širokých dutých smyčkách, a tlustých kulatých smyčkách, ale taková tlustší 

smyčka musí být okolo lana ovinuta alespoň čtyřikrát, jinak může uzel 

prokluzovat a pomalu sjíždět po laně dolů. Je-li ale počet ovinutí kolem lana 

dostatečný, uzel se při zatížení hodně utahuje, posunování dolů nebo vzhůru 

pak může být pracnější. O to však lépe drží při zatížení v nečekaném 

okamžiku. 
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Obr 28: Vázaní Machardova prusíku. [5] 

 

 

Obr 29: Machardův prusík. 

 
• Poloviční lodní uzel (Obr. 30) - používá se jen k jištění nebo ke slaňování. Uzel 

nedrží, pouze třením brzdí posunování lana. Nejlépe funguje na karabině HMS. 

Posunující lano se nesmí dotýkat pojistné matice na karabině. Mohlo by dojít při 

nevhodném směru pohybu lana k jejímu uvolnění. 

 

Obr 30: Poloviční lodní uzel na HMS karabině. 

Další užitečné uzly a přesné postupy jak uzly vázat jsou popsány ve cvičebním řádu JPO. [1] 
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3. 3 Zachycovací postroje  
Zachycovací postroje patří mezi osobní ochranné prostředky a vztahuje se na ně 

speciální norma ČSN EN 361 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - 

Zachycovací postroje. 

Mohou být buď celotělové nebo kombinace prsního postroje se sedacím postrojem 

(Obr 31). Tyto postroje patří mezi textilní prostředky, tudíž u nich hrozí stejné možné 

poškození jako například u lan. Způsoby poškození jsou víceméně totožné, proto se jimi zde 

podrobněji nebudeme zabývat. Navíc u zachycovacích postrojů hrozí poškození švů. Než se 

začne postroj používat je potřeba si důkladně pročíst návod k použití, který dodává výrobce. 

Před a po každém použití je třeba postroj zkontrolovat. Kontrolu je především nutno zaměřit 

na: 

• textilní materiál - řezy, prodření, škody způsobené vlivem stárnutí, vlivem vysoké 

teploty, vlivem chemikálií atd., 

• švy - přetržení, přeřezání nebo vypárané nitě, 

• kovové části - správná funkce spon a dalších kovových částí, 

• značení - čitelnost značení na výrobku. 

Doporučuje se zaznamenávat výsledky kontroly do inspekční karty postroje. Při 

jakémkoliv větším poškození je nutno postroj vyřadit nebo poslat výrobci na posouzení jeho 

bezpečnosti. 

Nosná místa (místa, kde je možno se navázat nebo připnout slaňovací prostředek) jsou 

na postroji graficky znázorněna a bývají označeny velkým písmenem „A“. 

 

Obr 31: Zachycovací postroje (vlevo celotělovy postroj, vpravo kombinace prsního se 
sedacím postrojem). [8] 
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3. 4 Slaňovací brzdy 

 

Nejběžnější slaňovací prostředek, který se používá u HZS v České republice je 

Slaňovací osma (Obr. 32). Je to jednoduchý prostředek bez samoblokujících funkcí. Proto je 

vždy při použití osmy nutné použít buď sebejištění nebo být jištěn druhým hasičem ze země. 

Výhodou slaňovací osmy je, že se dá použít jak na jednom konci lana tak i na dvojitém laně. 

 

Obr 32: Slaňovací osma střední a velká od firmy Singing Rock. [8] 

 

Další možností je použití Samoblokující slaňovací brzdy (Obr. 33). Tyto brzdy se 

v České republice u HZS používají velmi zřídka, a to spíše jen u lezeckých družstev nebo 

skupin. Výhoda těchto brzd je, že se nemusí používat další jištění. Brzda funguje tak, že po 

puštění ovládací páky se zablokuje a slaňující zůstane stát na místě. Nevýhodou je, že se dají 

použít jen na jednoduchém laně. Při použití je důležité si prostudovat návod k použití od 

výrobce, aby nedošlo ke špatnému založení lana do brzdy. Samoblokující brzdy se mohou 

používat jen na lanech doporučených výrobcem.  

 

Obr 33: Samoblokující brzda od firmy Petzl. [9] 
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V případě, že není k dispozici žádný jiný slaňovací prostředek, je možno ke slanění 

použít poloviční lodní uzel (Obr. 30) s karabinou HMS. Při slaňování pomocí polovičního 

lodního uzlu je také jak u slaňovací osmy nutno použít sebejištění nebo jištění ze země.  

Podrobné pokyny pro používaní těchto prostředků jsou popsány v cvičebním řádu 

JPO. [1] 

 

3. 5 Kotvení 
 

Dobré kotvení při slaňování je velmi důležité. Selže-li, následky většinou končí 

vážným zraněním nebo smrtí. Proto místo pro kotvení je třeba volit s rozvahou a jistotou, což 

vyžaduje zkušenosti. Variant, jak je možno ukotvit lano pro slanění, je mnoho a záleží na 

konkrétním místu. Například se dají použít různé konstrukce objektu, armatury, potrubí, 

ústřední topení, atd. Volba toho nejvhodnějšího řešení  záleží na představivosti a 

zkušenostech zasahujícího hasiče. Při výběru kotvení by jsme se měli držet základních 

pravidel: 

• kotvení by mělo být co nejjednodušší a nejpřehlednější, 

• kotvící bod volit co nejblíže k místu, kde je nutno slaňovat, 

• pokud má kotvící bod ostré hrany, musí se vždy přivázat lano k bodu s použitím 

ocelové kotvící smyčky nebo ploché textilní smyčky (Obr. 34 a 35). Pokud je to 

možné doporučuje se je použít  vždy (šetří se tím lano), 

• používat vždy normované karabiny se šroubovací pojistkou s minimální nosností 22 

kN, 

• pokud je to možné používat alespoň dvou nezávislých kotvících bodů (Obr. 35),  

• zajistit, aby nemohlo dojít k uvolnění nebo k vysmeknutí kotvícího prostředku 

z kotvícího bodu, 

• vždy vyzkoušet kotvící bod tak, aby nám nehrozil pád dolů, 

• zajistit ochranu lana před všemi ostrými hranami. 
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Obr 34: Použití ocelové kotvící smyčky k přivázání lana. 

 

 

Obr 35: Způsoby použití dvou nezávislých kotvících bodů.  

 

Výběr kotvících míst se bude lišit podle toho, jestli se bude slaňovat ze střechy, 

balkónu nebo z okna. 

Možnosti kotvení na střechách mohou být například: 

Použití stožáru pro upevnění telekomunikačních zařízení (Obr. 36), použije se plochá 

smyčka nebo ocelová smyčka k omotání kolem stožáru, do té se cvakne karabina a do ní se 

pomocí Osmičkové smyčky připevní lano. Lano je třeba kotvit co nejníže, aby se omezila 

páka, kterou lano působí na sloup. 
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Obr 36: Kotvení o stožár.  

 

Použití ochranného zábradlí (Obr. 37). Pokud je k dispozici ochranné zábradlí proti 

spadnutí ze střechy, a je dostatečně ukotveno, může se také použít. Výhodou při použití 

zábradlí je možnost uvázání lana přesně nad místem, kam se chceme slanit. Uvázaní lana se 

může volit buď tak jak je na Obr. 37 v horní částí zábradlí, tím pádem je pohodlnější nástup 

do slanění, ale zábradlí je namáháno více na páku. Nebo se může lano uvázat těsně u 

zapuštění zábradlí, tím se namáhání zábradlí na páku omezí, ale hůře se bude nastupovat do 

slanění. 

 

Obr 37: Kotvení o zábradlí, kotvící bod je navíc doplněn o jištění ke sloupu. 
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Kotvení o konstrukce vystupující ze střechy (Obr. 38).  Ke kotvení je možno také 

využít  například větracích šachet (pokud jsou dost tuhé a pevné), strojoven výtahů, komínů 

atd. . Jelikož omotání takové šachty plochými smyčkami by bylo náročné na množství těchto 

smyček může se k omotání použít samotné lano. A to tak, že z lana se vytvoří kolem šachty 

velká smyčka. K uzavření smyčky se může použít Protisměrný osmičkový uzel. Je nutno 

zajistit, aby nemohlo dojít k poškození lana o hrany a aby nedošlo k vysmeknutí  lana. 

 

 

Obr 38: Kotvení o větrací šachtu. 

 

Dále je možno využít například přístupové žebříky, antény, hromosvody atd. Možností 

je mnoho a záleží na konkrétní střeše. Pokud by přece jen nebyly na střeše žádné možnosti 

kotvení, musí se jít s kotvením do objektu přes výlez na střechu. Tam už většinou nějaká 

možnost je  například o krokev (u sedlových střech). Záleží na konkrétní situaci.  

U balkónů je možno při otevření balkónových dveří a okna omotat smyčkou sloupek 

mezi nimi (Obr. 39), to je možno doplnit například jištěním o ústřední topení nebo o zábradlí 

balkónu (Obr. 39). 
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Obr 39: Možné kotvení na balkóně. 

 
Při slaňování z okna se musí kotvení připravit uvnitř. Nejvýhodnější je použití 

ústředního topení, nebo vysazení dveří a jejich zpříčení (Obr. 40).   

Všechny výše uvedené způsoby se dají podle konkrétní situace libovolně kombinovat.   

 

Obr 40: Využití ke kotvení zpříčených dveří. [1] 

 

K ochraně lana před ostrými hranami se používají chrániče lana (Obr. 41). Pokud ve 

výbavě nejsou nebo jich je málo, dá se různě improvizovat. Například se k vypodložení hran 
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dají použít pracovní rukavice (Obr.38 a 40), také se dá použít přenosný vak na lano nebo 

pracovní kabát. Záleží to na představivosti každého zasahujícího hasiče. 

 

 

Obr 41: Použití různých chráničů lan. 

 

3. 6 Slaňování 
Pokud se bude  slaňovat pomocí slaňovací osmy nebo polovičního lodního uzlu 

s HMS karabinou, musí se použít sebejištění. A to buď pomocí prusíkových uzlů (Obr. 27 a 

29) nebo jiného blokujícího prostředku jako je například Shunt od firmy Petz (ten je u nás 

používán především u lezeckých družstev a skupin). Pokud  se nepoužije sebejištění musí se 

jistit ze země druhým hasičem, který při zatáhnutí za lano může slaňujícího zastavit. Toto se 

ale nedoporučuje. Při práci z lana je nutné mít volné obě ruce. S použitím sebejištění to není 

žádný problém, protože sebejištění nahradí ruku, která drží lano pod slaňovacím prostředkem.  

Před každým začátkem slaňování, je nutno vizuálně zkontrolovat, zda se všechny 

úkony před slaněním provedly správně (především založení lana do slaňovacího prostředku a 

jeho připevnění k postroji).  

Pokud lano, na kterém se bude slaňovat, nedosáhne až na zem tak se musí na jeho 

konec uvázat pojistný uzel, který upozorní na konec lana a zároveň zabrání vyjetí konce lana 

ze slaňovacího prostředku. 

Pro vnikání oknem je nejvýhodnější slaňovat k němu přímo s hora (Obr. 42), je při 

tom jednoduší manipulace při rozbíjení okna. 
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Obr 42: Přístup ze slanění k oknu. 

 

Při přistupování k oknu je dobré rozkročit nohy tak, aby mohly pomalu postupovat po 

zdi okolo. Pokud je okno příliš široké šlape se po rámu okna. Pokud to není nevyhnutelné 

nešlape se nikdy po okenní výplni. Mohlo by dojít k jeho nečekanému rozbití a k poranění. 

Na balkóny se může slaňovat přímo s hora (Obr. 43). Tento způsob je trochu složitější, 

protože se musí slanit přes převislou hranu vyššího balkónu.  

 

 

Obr 43: Slanění přes převislou hranu balkónu.  

 

To se provede tak, že nohy jsou zapřené na hraně převisu a pomalu se spouští dolů až 

do místa, kdy je volná ruka na úrovni hrany. Rukou se o hranu zapře a zhoupne se pod hranu 
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převisu. Pak už se pohodlně doslaňuje na balkón. Druhá možnost je slaňovat k balkónu ze 

strany. Slaní se až na úroveň balkónu a jednoduše a pohodně se na balón přeleze. 

Podrobné pokyny a bezpečnostní zásady při slaňování jsou uvedeny ve cvičebním 

řádu JPO. [1]  

 

4  Zásady vnikání do objektu 
 

Při vnikání do objektu je nutno postupovat co nejšetrněji a tak, aby se způsobila co 

nejmenší škoda. Nejprve je nutno vyzkoušet jestli není možné otevřít okno nebo balkónové 

dveře bez použití násilí. Mnohdy může být okno nebo balkónové dveře zajištěny pouze 

bezpečnostním řetízkem. V tomto případě je nejednoduší pomocí pákových nůžek 

přestřihnout řetízek.  

Pokud to nejde jinak, pak se volí rozbití výplně oken nebo dveří. Možností jak to 

udělat je několik. Může se použít k rozbití například Univerzální vyprošťovací nástroj VRVN, 

páčidlo nebo ruční hasičská sekyra. Když není k dispozici žádny nástroj je možno výplň 

vykopnout. Vždy se rozbíjí výplň v horním rohu tak, aby se zabránilo vysypání výplně do 

obličeje. Je nutné odstranit veškerou výplň z rámu, aby nedošlo při otvírání okna nebo dveří 

k poranění.  

Při rozbíjení výplně ze slanění (Obr. 44) je nutno se dobře zapřít o parapet a zajistit, 

aby nedošlo k poškození lana od střepů.   
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Obr 44: Rozbití okna ze slanění pomocí ruční hasičské sekyry. 

 

Pokud hrozí pád střepů z rozbité výplně na zem je nutno prostor pod zajistit, aby 

nemohlo dojít k zasažení osob spadlými střepy. 

Než se opustí objekt po ukončení zásahu je nutno nezabezpečený objekt předat buď 

majiteli nebo policii ČR. 
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5  Závěr 
 

V práci byly představeny a podrobně rozebrány bezpečné postupy vnikání do objektu 

náhradními způsoby mimo dveře a vrata.  

Pozornost byla zaměřena především na obytné objekty typu rodinný dům nebo 

panelový obytný dům. V těchto případech se k vstupu volí okna nebo balóny. Podrobně byly 

analyzovány dvě možné varianty jak se k těmto vstupům dostat, a to buď za použití 

přenosných žebříků nebo slaněním zasahujících hasičů ze střechy a z prostor ve vyšších 

nadzemních podlaží.  

K zpracovaní této práce bylo čerpáno jednak z vlastních zkušeností získaných 

z horolezectví a výškových prací a také ze zkušeností členů lezecké skupiny HZS v Havířově. 

 Z práce vyplývá, že tyto způsoby vniknutí do objektu jsou málo využívány a 

podceňovány, ovšem obzvlášť vniknutí slaněním vyžaduje určité zkušenosti nabité pod 

dohledem zkušených instruktorů a opakovaná cvičení těchto postupů, aby nedošlo k ohrožení 

zdraví nebo dokonce životů zasahujících hasičů.  
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