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Anotace  

Kolečko, Ondřej. Podpůrný materiál pro výcvik a školení hasičů - lezců pro práci ve výšce 

a nad volnou hloubkou v podmínkách požární ochrany. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – 

TU Ostrava, 2012, 48 s.  

Bakalářská práce popisuje lanová přemostění a analyzuje základní možnosti jejich tvorby 

v podmínkách požární ochrany. Rovněž předkládá i nové možnosti tvorby lanových 

přemostění a obsahuje detailní popis záchrany osob z přemostění. Jsou zde zmíněna i rizika 

spojená se stavbou a používáním lanového přemostění. 

Práce zkoumá zatížení lan, které vychází z praktických zkoušek a měření zatížení 

jednotlivých pramenů lanového přemostění jednou či dvěma osobami v závislosti na jeho 

počátečním napnutí. Navrhuje vhodné předpětí lan traverzu určené na základě výsledků 

uskutečněných měření.  

Text je částečně věnován rozboru speciálních prostředků vytahování a kladkostrojům. 

Práce specifikuje výběr lanového kladkostroje pro napínání lanového přemostění pro 

předpětí, stanovené provedeným měřením. 

Klíčová slova: lanová přemostění, prostředky pro vytahování, předepnutí lana.  

Summary 

Kolečko, Ondřej. Supporting Material for the Training and Instruction of Firefighters-

Climbers for work at Height in Fire Rescue condition. Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – 

TU Ostrava, 2012, 48 s.  

This bachelor thesis describes rope traverse and analyze the basic options of its creation in 

fire rescue environment. Also shows new opportunity of rope traverse creation and include 

rescue of person description. In this thesis are mentioned risks related to construct and use 

of rope traverse. 

This thesis also research rope load, which is based on practical tests and load measuring of 

single strand of rope traverse, loaded by one and two persons depend on initial rope tight. 

Writing suggests suitable rope traverse preloadon the basis of measured results. 

This text is concerned partly with analysis of specials devicesfor pulling up and tackles as 

well. There are specified rope tackles for tightening rope traversebased on made measures 

for rope preload. 

Keywords: rope travers, devices for pulling up, rope preload.  
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1. Úvod 

Hasičský záchranný sbor se problematikou práce ve výškách a nad volnou hloubkou 

zabývá zejména posledních několik desetiletí. Společně se vstupem nových technologií  

a technických prostředků do této oblasti za posledních dvacet let se začínají vytvářet i nové 

záchranné a taktické postupy.  

V současné době je v rámci Hasičského záchranného sboru (dále jen HZS) vytvořena síť 

požárních stanic s předurčením na lezecké zásahy. Na těchto stanicích operují takzvaná 

lezecká družstva nebo skupiny tvořené hasiči – lezci.  

Úkolem této práce je blíže nastínit mnohostrannou problematiku vodorovných  

i ukloněných lanových přemostění (lanových traverzů) tvořených prostřednictvím HZS. 

Lanový traverz slouží k horizontální přepravě záchranářů, zachraňovaných a ostatních 

břemen.  

Vybral jsem si toto téma, protože tvorba a správné nastavení lanových traverzů je málo 

prozkoumanou částí lezeckých dovedností. Tvorba lanových traverzů se v minulosti 

opírala pouze o teoretické úvahy a několik málo praktických zkušeností bez jasného 

měření účastnících veličin. Zejména zatížení kotevních bodů traverzu je v metodických 

doporučeních popisováno pouze pomocí matematického modelu bez praktického měření. 

Stávající pravidla pro předepnutí lanového traverzu nezohledňují výsledné zatížení, proto 

je potřeba vytvořit takové pravidlo, které bude vycházet z praktických měření a nejen 

z teoretických poznatků. Jediný způsob, jak určit přesné síly v laně, je vložení 

dynamometru či jiného systému měření síly do soustavy nosných lan a získat tak přesné 

hodnoty, ze kterých je možné dále vycházet. 

V první části práce se věnuji rozboru lanového traverzu. Předkládám výčet technických 

prostředků, možností tvorby a druhů použití. Navrhuji způsob záchrany z lanových 

traverzů. Hlavním přínosem této bakalářské práce jsou provedená měření zatížení lanových 

traverzů pro několik variant délky, hmotnosti břemen a počtů nosných lan. Výsledky 

měření použiji pro nastavení nových pravidel při tvorbě lanového traverzu. Z naměřených 

hodnot  zatížení lan vyberu hodnoty vhodné pro předepnutí lanových traverzů. 
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V další části práce se věnuji prostředkům pro vytahování. Provádím zde rozbor speciálních 

prostředků pro vytahování. Další část je speciálně zaměřena na kladkostroje, soustavy lan  

a vhodných kovových segmentů, především kladek. Kladkostroje umožňují zredukování 

síly potřebné pro vytažení břemene. Provedu měření sil na základních druzích 

kladkostrojů, které umožní jednodušší práci s traverzy. Výsledkem bude odvození 

jednoduchého vztahu pro výběr vhodného kladkostroje pro napínání lanového traverzu.  
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2. Rešerše 

Při studiu a psaní této práce jsem vycházel z níže uvedené literatury: 

BUŘIČ, Franc, et al. Práce ve výšce a nad volnou hloubkou v podmínkách požární 

ochrany. Praha : MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2003. 146 s. 

ISBN 80-86640-07-8. 

Tato metodika je zaměřena na seznámení se základními prostředky používanými pro práci 

ve výšce a nad volnou hloubkou a záchranu osob pomocí lanové techniky, použití 

prostředků pro lanovou záchranu a taktiku nasazení při provádění záchranných pracích. 

FRANK, James A. CMC rope rescue manual. 3. vyd. Santa Barbara: CMC Rescue, 1998. 

180 s. ISBN 0961833777. 

Metodika vydaná záchrannou organizací CMC Rescue v USA. Je to obdoba metodiky pro 

HZS s mírnými kontinentálními rozdíly v použitém materiálu a taktice nasazení. 

SCHUBERT, Pit. Bezpečnost a riziko na skále, sněhu a ledu I.díl. Praha: Freytag & 

Berndt, 1997.  

SCHUBERT, Pit. Bezpečnost a riziko na skále, sněhu a ledu II. díl. Praha: Freytag & 

Berndt, 2002. 320 s. 

SCHUBERT, Pit. Bezpečnost a riziko na skále, sněhu a ledu III. díl. Praha: Freytag & 

Berndt, 2009. 224 s. 

Autor v těchto třech dílech informuje o nebezpečí a příčinách nehod v horách 

prostřednictvím skutečných událostí, které zaznamenal při své práci v Bezpečnostní komisi 

Německého horolezeckého svazu (DAV).  

RUCKÝ, Emil. Průmyslové lezení a záchranářství. 2., rozš. vyd. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2000, 206 s. Spektrum (Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství). ISBN 80-861-1159-8.  

Publikace je zaměřená na komplexní problematiku bezpečnosti práce ve výškách a nad 

volnou hloubkou, prováděnou speciální technikou průmyslového letectví, slaňovacími a 

záchrannými přístroji. 
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3. Lanový traverz 

Lanové přemostění slouží pro horizontální překonání neschůdného terénu, terénní deprese 

či jiných složitých útvarů, kde se lze pomocí horizontálně tažených lan bezpečně přemístit 

na vzdálenější konec volné hloubky. Za lanové traverzy se považují i lanová zábradlí, 

tvořená kotvením do stěny, jak horizontální, ukloněné či vertikální. 

Tvorba lanových traverzů je složitá činnost založená na osobní zkušenosti lezce  

a na teoretických výpočtech. Zároveň je to záležitost velice zodpovědná a odborná  

a má význam skutečně praktický. Nachází široké použití nejen v horolezectví a ve 

speleologii, ale také například při záchraně osob z vyšších pater hořících budov [1], [11].  

Je známo, že za předem daných podmínek je možno vytvořit i několika set metrový až 

několika kilometrový lanový traverz [11]. Na tyto speciální činnosti jsou však výrobcem 

konstruována speciální lana. Hasičský záchranný sbor při své činnosti využívá materiálů 

pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou s minimální nosností 22 kN včetně 

záchranných lan. Proto se zaměřím na tvorbu traverzů konstruovaných z lan o minimální 

nosnosti 22 kN konstruovaných dle ČSN EN 1891 [3].  

 Obr. č. 1 Tyrolský traverz [12] 
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3.1 Skladba a tvorba lanového přemostění 

Lanový traverz se buduje ze dvou nosných lan, kotevních bodů, kovového a textilního 

spojovacího materiálu a pomocných lan a kladek. Nosná lana jsou ukotvena na 

odpovídajících kotevních bodech a natažena podle některého z dále popsaných pravidel. 

Na obou nosných lanech jsou upevněny kladky. Do karabin kladek lze zavěsit břemeno či 

přepravovanou osobu. Pro přetahování břemen po traverzu slouží pomocná lana a kladky. 

3.1.1 Lana 

Záchranná lana u HZS se používají s opláštěným jádrem dle normy ČSN EN 1981. Tato 

lana jsou tvořena nosným jádrem z několika pramenů a opletem chránícím nosnou část 

především proti mechanickému poškození.  

Na tvorbu lanového traverzu používáme zásadně lana s nízkou průtažností. Lana s nízkou 

průtažností používaná u HZS ČR mají minimální pevnost 22 kN, prodloužení při zatížení 

150 kg okolo 3 %. Při použití uzlů na laně snížíme jeho pevnost přibližně na 15 kN [20]. 

Tyto hodnoty se u různých výrobců mohou lišit. Pro záchranné práce se u HZS používají 

pouze lana typu A dle normy ČSN EN 1891.  

Při tvorbě lanového traverzu používáme dvou nízkoprůtažných lan stejného typu 

ukotvených na různé kotevní body. Tímto zajistíme dostatečnou bezpečnost systému jak 

při destrukci některého z kotevních bodů, tak i při přetržení jednoho lana. Jedno lano lze 

použít pouze tehdy, je-li speciálně konstruováno pro tento účel.  

3.1.2 Kotevní body 

Pro bezpečné vybudování lanového traverzu je především důležitý výběr vhodných 

kotevních bodů s odpovídající nosností. Osobně neznám případ, kdy by lezecké skupiny 

Hasičského záchranného sboru podcenily nosnost kotevních bodů lanového traverzu. 

Správný výběr kotevních bodů vyplývá z praktických zkušeností odhadu nosností 

kotevních bodů v technologických celcích, i v neznámých podmínkách přírodním 

prostředí. Další vliv na několikanásobné naddimenzování kotevních bodů ze strany tvůrců 

traverzu má i fakt, že jsou traverzy tvořeny z nemalého převýšení či nad velkou volnou 

hloubkou. Tyto faktory proto zásadně ovlivňují výběr kotevních bodů. Obecně lze říci, že 

lana traverzu je možno ukotvit k patě vzrostlého stromu s kvalitním kořenovým systémem, 
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ke skalnatému výběžku tak, aby nemohlo dojít k vysmeknutí smyček při zatížení a průvěsu 

traverzu. Dále lze použít pevné konstrukce stavebních objektů. U samostatně stojících 

sloupů a rozhleden je třeba vzít v potaz, že tyto objekty nejsou stavěny na vodorovný tah. 

U těchto složitějších konstrukcí je také nutné vycházet z praxe lezce a vyvarovat se výběru 

riskantního kotevního bodu. Pokud nemáme vhodný kotevní bod s dostatečnou nosností, 

můžeme použít propojení několika jistících bodů tak, aby každý byl zatěžován stejnou 

silou (plovoucí kotvení).  

Pro zvýšení bezpečnosti je vhodné ukotvit každé z nosných lan nezávisle na jiný kotevní 

bod. Například v přírodním prostředí můžeme využít dva vhodné stromy ležící v přibližné 

ose traverzu a lana ukotvíme na tyto stromy. 

3.1.3 Kotevní uzly 

Připevnění lan ke kotevním bodům je potřeba realizovat pomocí uzlů či materiálu 

minimálně snižujícího nosnost lana. Při uchycení lana pomocí uzlu je nejvhodnější použít 

beznapěťový nebo lodní uzel (Obr. č. 2 a 3). Je ale potřeba vybrat odpovídající uzel na 

daný kotevní bod. Beznapěťový uzel se použije pouze tam, kde kotvíme traverz na strom či 

betonový sloup. Oba typy uzlů nám umožňují i dobré dobírání lana při předepínání 

traverzu.  

 

Obr. č. 2 Lodní uzel       Obr. č. 3 Beznapěťový uzel 

Další možností ukotvení lan je použití slaňovacího prostředku typu slaňovací osma nebo 

Stop brzda upevněná na textilní smyčce (Obr. č. 4). Výhodou použití slaňovacího 
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prostředku je minimální snížení pevnosti lana a jednoduché dobírání lana při dopínání. 

Nosnost lana se sníží pouze minimálně, protože nedochází k tak velkému ohybu lana, jako 

při použití například osmyčkového uzle. Slaňovací prostředek můžeme při dopínání 

traverzu rovnou využít při tvorbě lanového kladkostroje. Oba uvedené slaňovací 

prostředky je nutné vhodně zabrzdit a pojistit proti vysmeknutí konce lana ze zamčené 

polohy.  

 

Obr. č. 4 Kotvení pomocí slaňovacích prostředků 

3.1.4 Kladky 

Další součástí traverzu musí být kladky, přenášející hmotnost břemene rovnoměrně na oba 

prameny lanového traverzu. Obzvláště u delších traverzů nelze použít karabiny pro 

překonání traverzu, protože karabina se při delším průjezdu nadměrně zahřívá a může 

tepelně deformovat lano. Jako vhodné kladky pro použití na traverz jsou například dvojité 

kladky (Obr. 5) nebo tandem kladky (Obr. 6). V případě použití tandemové kladky se na 

každé z lan nasadí kladka tak, aby po spojení karabinou nedocházelo k tření boku kladky  

o lano. 
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Obr. č. 5 Dvojitá kladka Petzl Twin [12]   Obr. č. 6 Kladka Petzl Tandem [12] 

3.1.5 Napínání lan 

Napínání lan se provádí nejlépe na jednom z konců lanového traverzu pro obě lana. Pro 

zjednodušení práce je vhodné u ukloněných traverzů situovat dopínací místo ve spodní 

části. Samotné dopínání je možné řešit několika postupy podle různých zavedených 

pravidel podrobně popsanými níže. Pro napínání lan traverzu se ale nejčastěji používá 

napínání pouze dvěma  osobami bez použití mechanických pomůcek, nebo napínání jednou 

osobou za pomoci kladkostroje v poměru 2:1. Tyto dvě metody zajišťují napnutí traverzu  

a následný přiměřený průvěs odpovídající pravidlu jedné desetiny viz kapitola 3.2.2. Při 

přetahování traverzu dbáme na to, aby nedocházelo k překřížení nosných lan. Ideálně lze 

toto zajistit přetahováním po jednotlivých pramenech a následným dopnutím jednoho a pak 

druhého lana. 

3.1.6 Tyrolský traverz 

Pokud to situace umožňuje je možné vytvořit takzvaný tyrolský traverz (Obr. 1 a 7). Ten je 

kromě základních složek tvořen též pomocnými lany, které slouží na přetahování  

a vytahování břemene zavěšeného na traverzu. Jako hlavní část se použije kotvící deska, 

která se spojí s kladkami na nosných lanech. Na opačných koncích kotvící desky se připojí 

spouštěcí a tažné lano. Těmito lany je možné bezpečně spouštět břemeno do nejnižšího 

bodu traverzu a následně vytáhnout na druhou stranu. Spouštěcí lano by mělo být vždy 
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ukotveno přes slaňovátko nebo půllodní uzel. Tažné lano můžeme doplnit o kladkostroj či 

jiný vytahovací systém.  

 

Obr. č. 7 Tyrolský traverz 

3.2 Stávající pravidla pro tvorbu napnutí lanového traverzu 

Pravidla používané u HZS ČR jsou zaměřena hlavně na zamezení přepětí lan na počátku. 

Vede k tomu fakt, že prozatím nebylo vytvořeno komplexnější měření zátěže nosných lan 

 a vycházelo se pouze z teoretického rozboru problému. Pro tvorbu lanových traverzů byla 

vytvořena tato pravidla. 

3.2.1 Pravidlo jednoho muže 

Pravidlo se zakládá na vytažení nosných lan a jejich napínání pouze jednou osobou bez 

použití jakéhokoli mechanického prostředku pro vytahování. Primární proměnné jsou zde 

síla člověka a hmotnost lana. V některých případech dlouhých traverzů může klesnout 

efektivita natolik, že se střed traverzu bude nacházet příliš nízko vůči kotevním bodům. 

V tomto případě ztrácí lanové přemostění smysl [6]. 
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3.2.2 Pravidlo jedné desetiny 

Další možností tvorby lanového traverzu je použití pravidla jedné desetiny. Traverz se 

napne tak, aby průvěs nosných lan po zatížení tvořil desetinu celkové délky traverzu. Tento 

systém se vizuálně špatně nastavuje a vyžaduje jistou zkušenost s jeho tvorbou. Například 

při zatížení jednou osobou by traverz o délce 100 m měl mít průvěs 10 m. Obecně lze ale 

říci, že s malými doplňky se používá nejčastěji [1] a [6].  

3.2.3 Pravidlo 15 stupňů 

Toto pravidlo pracuje s neměnným úhlem 15 stupňů. Úhel svírající průsečík kotevních 

bodů a nosného lana se nastaví na 15 stupňů. Součet obou úhlů v tomto pravidlu bude stále 

30 stupňů. Nevýhodou tohoto použití je velká náročnost na měření a výpočet vzniklých 

úhlů a průvěsů. V praxi je přesto toto pravidlo hojně využíváno [6].  

3.3 Použití lanového traverzu 

Lanový traverz slouží zejména pro horizontální překonání neschůdného terénu, terénní 

deprese či jiných složitých útvarů. Pomocí horizontálně tažených lan je možné tyto 

překážky překonat. Lanový traverz se použije tam, kde by na snesení a vynesení osob či 

materiálu bylo vynaloženo enormní úsilí a mnoho času. Ukloněný traverz se může použít 

například k evakuaci z budovy, kdy není možné pouhé spuštění.   

Již při stavbě lanového traverzu musíme počítat s jeho prověšením. To znamená, že v dráze 

traverzu by neměla být žádná překážka bránící bezpečnému transportu osob a materiálu. 

Stejným způsobem musíme uvažovat i u koncových nástupních míst. Pro snadný  

a bezpečný nástup je vhodné nastavit nosná lana tak, aby i při zatížení nebyla příliš blízko 

hrany nástupního místa. To zajistí jednodušší nástup na traverz a také ochranu lana proti 

mechanickému poškození o hranu. Horizontální zvýšení nosných lan u hrany traverzu 

můžeme vytvořit pomocí trojnožky nebo vyosením traverzu pomocí kladek. Pokud se 

nevyhneme kontaktu nosných lan s nástupní hranou musíme je vhodně ochránit například 

hranovými kladkami, které jsou vyobrazeny na Obrázku č. 8. 
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Obr. č. 8 Hranová kladka [12] 

Při přepravě osob v záchranných smyčkách a postrojích je nutné zamezit možnosti 

kontaktu osob včetně jejich oděvu či dlouhých vlasů a vousů s nosnými lany a kladkami. 

Na možnost poranění při nedodržení tohoto pravidla je nutné přepravované osoby 

upozornit a učinit taková opatření, aby k nim nemohlo dojít. Nejlepší ochranou proti 

nechtěnému kontaktu s nosnými lany je vytvořit spojovací smyčku od postroje ke kladkám 

dlouhou tak, aby spouštěná osoba nedosáhla na lana. Naopak je ale nežádoucí vytvořit 

zbytečně dlouhou smyčku z důvodu složitého nastupování na traverz. 

Spouštění osob a materiálu do nejnižšího místa traverzu se musí jistit pomocí lana 

ukotveného ke kladkám na traverzu a na základně ukotveného přes slaňovátko nebo 

půllodní uzel. Taktéž lze využít upevnění slaňovátka k osobě na traverzu a ta může 

provádět spouštění sama.  

Kromě kladek na nosných lanech se osoba nezávisle jistí pomocí karabiny se smyčkou, 

připevněnou k postroji, umístěné za kladkami. Na spojení nezávislého jištění s lany 

použijeme pouze karabinu, nikdy ne textilní materiál. Třením textilních materiálů o sebe 

může dojít k jejich destrukci. 

Další důležitou věcí chránící tělo záchranáře i zachraňovaného je držení těla s nohama 

vytrčenými ve směru jízdy. Je nebezpečné sjíždět hlavou ve směru jízdy! Jen tak lze 

eliminovat zranění nárazem na případnou překážku vyskytující se v trajektorii traverzu. 
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Při nastupování na traverz je nutné zajistit osobu proti pádu před samotným připnutím na 

traverz. Totéž platí při vystupování z traverzu. Po kontrole bezpečného připnutí na traverz 

můžeme pomocné jištění zrušit. Při nástupu na traverz a přidržování se za nosná lana 

dbáme na to, aby se ruce nacházely až za kladkami! 

3.3.1 Přeprava nosítek 

Při přepravě nosítek na lanovém traverzu je zapotřebí vystrojit tyrolský traverz s tažnými  

a spouštěcími lany. Do kotevní desky upevněné na traverzu se upevní záchranná nosítka  

a posléze záchranář. Jako pojistný prvek se připevní nosítka přes smyčku a karabinu na 

nosná lana. Záchranář provede provázání nosítek s vlastním postrojem. Záchranář se stará 

o osobu v nosítkách a komunikuje s týmy na koncích traverzu. Nosítka na traverzu se 

přepravují pouze ve vodorovné poloze. Osoba v nosítkách musí být vybavena ochrannou 

přilbou, brýlemi nebo obličejovým štítem, případně zakrytím. Spouštění se provádí přes 

ukotvený slaňovací prostředek. Při vytahování se využívá kladkostroje nebo jiných 

vytahovacích prostředků. Vzhledem k nasazení velkého počtu osob je nutné jistit nosítka  

a záchranáře pracující u nástupu na traverz až do úplného přepnutí na nosná lana traverzu. 

3.3.2 Přeprava osob v záchranných postrojích 

 V případě velkého počtu zachraňovaných je možné využít k provedení záchrany 

samostatného přejezdu zachraňované osoby bez asistence záchranáře. V tomto případě 

však musí být bezpodmínečně instalována spouštěcí a tažná lana. Zachraňovaný musí být 

vybaven přilbou a ochrannými rukavicemi. Musí být zamezeno kontaktu osoby, oděvu, 

vlasů či vousů s nosnými lany a kladkami. Osoba musí být poučena o činnosti na traverzu. 

Obě skupiny na koncích traverzu musí komunikovat mezi sebou a určit si jednu osobu, 

která bude komunikovat s osobou na traverzu. Pokud je zřejmý strach z prvního přejetí 

traverzu ze strany zachraňovaných, je vhodné poslat po traverzu jednoho záchranáře  

a demonstrovat tím bezpečnost. Opět je nutné dodržovat zásady bezpečnosti při nástupu  

a výstupu z traverzu. 

3.3.3 Slanění z lanového traverzu 

Další možností využití lanového traverzu je překonání těžko schůdné vertikální stěny tak, 

že se v určitém bodě lanového traverzu provede slanění. Podobně by se mohlo postupovat  
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i při záchraně osoby spuštěním z traverzu. Jako místo pro spuštění osoby s záchranářem 

z traverzu si můžeme zvolit buď nejnižší bod traverzu nebo si tento bod určíme podle 

druhu terénu pod traverzem. Při spouštění mimo nejnižší bod traverzu musíme po nalezení 

vhodného místa pro spuštění pevně ukotvit spouštěcí nebo tažné lano vedoucí k základně 

traverzu. Tím docílíme stálou polohu vodících kladek. Následně můžeme zahájit slanění na 

laně ke kterému jsme již od počátku uvázáni pomocí slaňovacího prostředku. Tato metoda 

není univerzální, ale dává určitý návod na řešení podobných situací.  

3.4 Záchrana z lanového přemostění 

Tato metoda najde použití u relativně nízkých a dlouhých traverzů, kde není možné použít 

metodu dopravení vlečného lana k zachraňované osobě a tažení zachraňovaného  

i záchranáře k jednomu z kotevních bodů. Při organizaci lanových traverzů je proto vždy 

nutné předem rozhodnout, jakou techniku záchrany budeme v případě nutnosti používat. 

Rozhodneme-li se pro záchranu svěšením z lana a následným slaněním na vhodné místo 

pod traverz, můžeme postupovat podle návodu níže. 

3.4.1 Příprava  

Aby byla záchranná akce efektivní, vyplatí se předem připravit jeden kladkový komplet 

pro záchranáře, který bude předinstalován a zajištěn na lanech u kotvícího bodu, od 

kterého bude vhodnější záchrannou akci uskutečnit. V karabině spodní kladky bude 

instalováno lano dostatečné délky pro slanění se zachraňovaným z traverzu na dno 

přelanění a uložené ve vaku s okem a karabinou pro jeho rychlé zavěšení do nosného oka 

postroje záchranáře a okamžité použití. Délka lana musí být volena i s přihlédnutím na 

zpětné narovnání horizontálního protažení traverzu po kontaktu osob se zemí. Na 

slaňovacím laně těsně pod kladkou bude instalována zajištěná slaňovací brzda s karabinou, 

do které se záchranář přímo zavěsí.  

Toto opatření je dobré provést z následujícího důvodu. Na rozdíl od svěšování osob  

z vertikálně instalovaného lana není na traverzu možné se dostat do výhodnější vyšší 

polohy nad zachraňovaného lezce. Zachraňovaný i záchranář se vždy nacházejí ve stejné 

výškové úrovni, a tudíž transport lezce směrem nahoru pro jeho odepnutí z kladky je velice 

omezený. Výhoda vyslaného záchranáře již v zajištěném slanění umožní soustředit se 

pouze na svěšení lezce a poté okamžitě zahájit jeho transport na bezpečné místo. 
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Dalším výhodným opatřením je použití textilního spojovacího článku (například 

expreskové spojky) centrální karabiny sedacího úvazu každého lezce a kladky. Moment 

pouhého odříznutí zachraňovaného od kladky totiž mnohonásobně usnadňuje celý akt 

svěšování, jelikož zachraňovaného stačí v kritickém okamžiku pouze přidržet, nikoliv 

nadzvedávat a ve vypětí uvolňovat z karabiny. 

Lezci pro překonávání traverzů upřednostňují mít spojovací článek mezi centrální 

karabinou a kladkou co nejkratší (pouze karabina), aby získali maximální efektivitu při 

práci s ručním nebo nožním lanovým blokantem. Toto lze zajistit přehnutím expreskové 

spojky s předepsanou nosností přes centrální nosný bod postroje a následné spojení 

s karabinou v kladce. Při délce expreskové spojky deset centimetrů vznikne zanedbatelné 

prodloužení spojovacích prvků přibližně o čtyři centimetry. Pro každého organizátora 

traverzu by mělo být z výše uvedeného důvodu pravidlem použití této textilní spojky.  

3.4.2 Popis techniky  

V případě záchranné akce se záchranář zapne do připravené zajištěné slaňovací brzdy  

a současně na sebe zavěsí vak s lanem pro slanění. Záchranář je plně vybaven pomůckami 

pro jednolanovou techniku. Navíc potřebuje čtyři karabiny a textilní smyčku pro pozdější 

manipulaci se zachraňovaným. Při zatížení lana musí záchranář počítat s vyšší rychlostí 

volného pohybu na traverzu. Kontrolovaný postup sjíždění po lanovém traverzu se provede 

použitím slaňovací brzdy na laně uvázaném na kotevní bod u paty traverzu  nebo se 

provádí spouštění k zachránce z nástupního místa traverzu. Další možností sestupu na 

napnutém laně je použití STOP brzdy podle Obrázku č. 9. Tento způsob byl popisován ve 

straších vydání katalogu Petzl. Způsob tohoto použití skýtá mnohá nebezpečí. Je potřeba se 

před použitím se všemi nebezpečími seznámit a nacvičit si celou činnost. Jako hlavní 

nebezpečí se uvádí ztráta tření slaňovací brzdy po ztrátě zatížení lana a tím způsobený pád. 
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Obr. č.  9 Slanění na napnutém laně 

V okamžiku, kdy se záchranář přibližuje k zachraňovanému lezci, ve vhodné vzdálenosti 

od zachraňovaného pojistí svoji kladku lanovým blokantem z důvodu zachování 

dostatečného manipulačního prostoru při další práci se zachraňovaným lezcem. Totéž před 

tím provede s kladkou zachraňovaného lezce, pokud již není blokovaná. 

Dalším krokem je propojení centrálních nosných ok postrojů lezce a záchranáře pokud 

možno co nejkratším spojovacím článkem. Dvě nebo tři karabiny by měly být plně 

dostačující. Zde lze také použít expresková spojka. Čím kratší spojovací článek vytvoříme, 

tím méně práce budeme mít při následném svěšování. 

Záchranář nyní umístí jednu karabinu na nosné lano a jí protáhne smyčku. Jeden konec 

smyčky vepne do centrálního oka lezce a na druhém konci vytvoří oko pro nohu. Nyní jistě 

oceníme výhodu použité expresky, která nám poskytuje nižší pozici lezce od nosného lana.  

Nemá smysl používat horní lano traverzu, jelikož při přenášení váhy na něj dojde  

k přiblížení obou lan k sobě a poziční výhodu tím ztratíme.  

Při svěšování lezce touto metodou jej nebudeme nikterak nadzdvihávat, a proto je 

výhodnější použít na nosném laně prostou karabinu, která klade při spouštění smyčky větší 

odpor než jakákoliv kladka. Poslední důležitou věcí je nastavení správné délky textilní 
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smyčky, abychom byli schopni po odříznutí spustit lezce přenesením váhy ze smyčky do 

centrální karabiny záchranáře.  

Stoupnutím do smyčky nyní záchranář vytvoří protiváhu vůči centrálnímu oku 

zachraňovaného. Tímto dojde k odlehčení kladky a expresky lezce. Nyní může záchranář 

přeřezáním expresky snadno odříznout zachraňovaného od jeho kladky. Této činnosti je 

potřeba věnovat velkou pozornost a postupovat obezřetně.  Zároveň mít na paměti, že 

napnutá nosná lana se nachází pouze kousek od řezané expresky. 

Následným uvolněním váhy z pedálu si záchranář posadí lezce do svého centrálního 

nosného oka. Svěšení zachraňovaného neprovádíme skokově, abychom nezpůsobili 

horizontální rozkývání traverzu. Obzvláště  u dlouhých traverzů může dojít ke značnému 

rozkývání při skokové změně zatížení nosných lan. Po zrušení svěšovací karabiny, 

pedálové smyčky, blokantů na nosných lanech a případně i kladek lezce, může záchranář 

okamžitě zahájit slaňovací proceduru, kterou zakončí šetrným uložením zachraňovaného 

na předem vyhlédnuté místo na zemi. Při použití slaňovací brzdy STOP bude vhodnější 

použít brzdnou karabinu FREINO tak jak udává návod na použití. Jako alternativu lze 

použít vedlejší brzdnou karabinu (viz. Obr. č. 10). Bez ní může být sestup velmi 

nebezpečný, protože brzda může při zatížení dvěma osobami enormně prokluzovat, a to 

zejména při použití nového lana. Je také nutné udržovat optimální rychlost sestupu 

vzhledem k zahřívání slaňovací brzdy. Při delších slaněních musíme počítat s velkým 

zahřátím slaňovacího prostředku. Je nutné  nepřesahovat  povolenou rychlost slanění. 

 

Obr. č. 10 Použití přídavné brzdící karabiny [12] 
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3.4.3 Shrnutí  

Tato metoda najde využití u relativně nízkých a dlouhých traverzů, kde není možné nebo je 

komplikované použití metody dopravení vlečného lana a tažení lezce i záchranáře  

k jednomu z kotevních bodů. Z časového hlediska, je výše popisovaný způsob záchrany 

velice rychlý. Samotný akt svěšení lezce je díky uvedeným opatřením velice jednoduchou 

a rychlou záležitostí, přestože je potřeba jej také předem nacvičit. Potom záleží na délce  

a výšce traverzu, které jsou hlediskem pro časovou prodlevu dopravy záchranáře k lezci  

a dále slanění na zvolené místo [2]. 

3.5 Nebezpečí 

Při tvorbě a používání lanových traverzů mohou nastat následující nebezpečné situace. 

Některé druhy nebezpečných situací jsou také popsány v publikacích, jejichž autor je Pit 

Schubert [17], [18] a [19]. 

Jedno z možných nebezpečí je poškození nosných lan. Toto se může stát například při 

pádu těžšího předmětu (například kamene) na napnutá lana. Lana v zatíženém stavu jsou 

náchylná na mechanická poškození. Přeříznutí zatíženého lana nožem je velice snadné 

oproti složitému řezání nezatíženého lana, stačí pouze jeden tah nožem po zatíženém laně  

a lano povolí.   

Vzhledem ke značnému zatížení lan je zakázáno používat ke kotvení lanové svěry. 

Použitím lanových svěr na nosných lanech jsme limitováni mechanickou odolností opletu 

lana, která neodpovídá předpokládanému zatížení lan.  

Při transportu osob na lanovém traverzu musí být každá osoba předem upozorněna na 

riziko zranění při kontaktu s nosnými lany. Obzvláště je třeba věnovat pozornost 

reflexivnímu chytání lan, namotání dlouhých vlasů, vousů či částí oblečení do kladek. 

Každá přepravovaná osoba musí mít ochrannou přilbu. V případě transportu osoby 

v nosítkách musíme ochránit hlavu zachraňovaného i proti padajícím předmětům pomocí 

brýlí nebo kompletním zakrytím celého obličeje. 

Manipulace s nožem v blízkosti dvou napnutých nosných lan je velmi náročná a riziková 

činnost, kterou je potřeba si předem vyzkoušet. Zatížené lano se chová při řezání jinak než 

nezatížené. Viz první uvedené nebezpečí. 
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Tření jakéhokoli materiálu, zejména textilního, o nosná lana může vyvolat velkou tepelnou 

energii a tím způsobit destrukci systému. 

Za situace, kdy sjíždíme traverz bez regulace rychlosti, v žádném případě nejezdíme 

hlavou po směru jízdy. Jízdou nohama napřed vidíme celou trajektorii sestupu a jsme 

schopni částečně eliminovat možný náraz do překážky. 

Při sjezdu do nejnižšího místa traverzu, bez možnosti použití lan nebo jiného 

kontrolovaného postupu sjíždění, využívají ve výjimečných případech někteří lezci 

k brzdění ruce. Tato činnost je ovšem velice riskantní, jelikož vzniklou energii je velice 

těžké ubrzdit. Na tuto metodu nelze v žádném případě spoléhat. I kdyby došlo k takovýmto 

pokusům o brzdění, je nutné je provádět až za veškerým materiálem zavěšeným na nosném 

laně.  
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4. Matematické úvahy a praktická měření zatížení lanových přemostění 

Při matematických úvahách o zatížení lanových traverzů vycházíme ze skládání sil  

a goniometrických funkcí. Ve výpočtech není uvažováno s prodloužením lana a tím 

vzniklým větším horizontálním protažením. V následujícím textu je uvedeno více měření, 

provedených pro potřeby lepšího poznání zatížení lanových traverzů. 

4.1 Matematické úvahy o lanových přemostěních  

Pro budování lanových přemostění je velice důležitá otázka předepnutí lan. Na 

matematické modelu vodorovného přemostění se pokusím ukázat průběh sil (Obr. č. 11). 

Předpokládejme, že lano přímkově spojuje kotevní body A a B. Při zatížení Fz [N] dochází 

k horizontálnímu průhybu lana a síla zatěžující se rozkládá do sil v ose lana F [N]. Kdyby 

lano nebylo pružné, tak F by bylo mnohonásobně větší než Fz. Pokud vytvoříme 

horizontální průhyb lana takový, že vytvoří s osou mezi body A a B úhel α dojde 

k rozkladu sil, které můžeme spočítat takto:  

  
 

     
                                      (1) 

 

Obr. č. 11 Teoretické rozložení sil zatíženého lanového traverzu  [10] 

Pokud tedy vytvoříme horizontální průhyb s úhlem α   10 , bude poměr sil rozložen takto:  

                                  (2) 

Pokud dosadíme do rovnice Fz = 1700 N, vyjde nám síla působící na kotevní bod 4896 N. 
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Při horizontálním průhybu s úhlem α = 20 , vyjde   

        .            (3) 

Při tomto prohnutí dochází k tak příznivému rozložení sil, že 100 kg břemeno namáhá lano 

silou pouhých 1460 N.  

Při horizontálním průhybu s úhlem α   30  je poměr sil 1:1. Z tohoto důvodu je vždy snaha 

o vytvoření V kotvení, například při skalním lezení, ze dvou jistících bodů a vytvoření úhlu 

maximálně 120 stupňů mezi smyčkami (Obr. č. 12). Větší úhel mezi lanem a osou 

kotevních bodů by vedl k ještě lepšímu rozložení sil, ale u traverzu by účinky tohoto 

rozložení byly kontraproduktivní. Docházelo by k velkým výškovým rozdílům mezi 

kotevními body a nejnižším bodem traverzu. 

 

Obr. č. 12 Rozklad sil při V kotvení [8] 

Následující text se zabývá tvorbou lanového traverzu pomocí pravidla jedné desetiny  

z pohledu matematického modelu. Buřič (2003, s. 102) uvádí rovnici (4) pro tento model. 

Uvažujme stejnou situaci jako v předchozím příkladu. Vzdálenost mezi body A a B si 

označme jako a, horizontální průvěs nosného lana  jako h. Výsledná síla se vypočítá takto: 

  

 
 
 

    

(4) 
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Vzdálenost h je pro pravidlo jedné desetiny rovna desetině délky lanového traverzu. Pokud 

dosadíme do vztahu (4) h rovno desetině a následně dvacetině délky traverzu a je 

teoretický rozklad sil uveden v Tabulce 1. 

Tab. č. 1 Teoretické zatížení F pro zkoumané traverzy podle vztahu (4) 

Poměr 

a/h [-] 

Hmotnost 

břemene 

[kg] 

Vypočtená 

síla F [N] 

10 
85 4250 

170 8500 

20 
85 8500 

170 17000 

Z Tabulky č. 1 je patrné, že při malém horizontálním průvěsu a zatížení 170 kg, se síla 

působící na kotevní bod zvýší na 77% minimální nosnosti použitých komponentů traverzu. 

V  praxi jsem realizoval několik podobných traverzů s minimálním horizontálním 

protažením. Nikdy jsem neměl k dispozici žádné zařízení na měření zatížení, abych byl 

schopen odhadnout síly v traverzu. Nikdy však nedošlo k náznaku tak velkého zatížení 

jaké popisuje Buřič (2003, 102, 103). 

4.2 Praktické pokusy o nejdelší traverz v ČR 

Rozklad sil při zatížení předepjatého lana bylo zajímavé sledovat například na Labském 

traverzu (847,67 m), kdy byl sestaven traverz přes údolí Labe. Lano bylo předepjato silou 

8000 N. Zajímavé bylo, že po zatížení lana nevzrostla síla nijak výrazně, ale díky zvětšení 

průvěsu o cca 30m došlo k takovému rozkladu sil, že síla v laně stoupla jen o cca 800 N 

[9]. Podle uvedeného změřeného zatížení, se domnívám, že běžnými prostředky není 

možno lano na lanovém traverzu předepnout tak, aby došlo při zatížení lana lezcem k jeho 

přetížení a destrukci.  

Minimální nárůst zatížení kotevních bodů je způsoben pružností lana a schopností 

protažení v závislosti na hmotnosti břemene. Při zatěžování svisle visícího lana žádné 

rozklady sil nepůsobí a tak výsledná síla nezávisí na jeho prodloužení. Avšak  

u vodorovného traverzu je při protažení lana a jeho vychýlení z vodorovné osy výhodnější 

obrazec rozkladu sil. To znamená, že přidané břemeno vyvolá prodloužení lana a zvýšení 
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síly v laně bude menší, než by odpovídalo obrazci rozkladu sil bez protažení lana. Největší 

nárůst síly se typicky vyvodí už při samotném předpínání. 

Toto zjištění nesmí vyústit k opomíjení problému zatížení lanového traverzu. Předběžné 

výpočty jsou na místě. 

V případě použití nepružného (např. ocelového) lana, by pak síla odpovídala 

několikanásobku užitečného zatížení. Toto však není předmětem této práce, a proto se 

tématem nepružných lan nezabývám podrobněji. 

4.3 Praktická měření 

Vzhledem k tomu, že stávající pravidla nezohledňují výsledné zatížení, je třeba vytvořit 

nové pravidlo, které bude vycházet z praktických měření a nejen z teoretických poznatků. 

Jediný způsob jak určit přesné síly v laně je vložení dynamometru či jiného systému 

měření síly do soustavy nosných lan. Provedu měření zatížení lan při různých hodnotách 

předepnutí a následném zatížení jednou či dvěma osobami a odvodím vhodné hodnoty 

předepnutí. Podle výsledku měření zatížení nosných lan navrhnu nové možností tvorby 

lanových traverzů. Nejvhodnější místo pro umístění dynamometru je mezi kotevní bod  

a nosná lana. Je to z důvodu přístupnosti měřících přístrojů. Pro rovnoměrné zatížení obou 

lan je nejvhodnější použít systému na obrázku č. 13. Tento systém byl realizován pouze 

pro potřeby měření. Rovnoměrně vyrovná napětí na obou nosných lanech a při zapojení 

dynamometru na střed systému, jsme schopni měřit aktuální zatížení vyvíjené na jedno 

lano. Je to dáno tím, že kladky v systému mění poměr sil 2:1.  
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Obr. č. 13 – rozložení zatížení lan s dynamometrem 

4.3.1 Specifikace podmínek měření 

Pro zpracování bakalářské práce jsem  stanovil následující vymezení: 

 celá měření jsem rozdělil pro zatížení břemeny o hmotnosti 85 kg a 170 kg; 

 měření probíhalo na vodorovném traverzu tvořeném 1 lanem a následně na 2 

lanovém traverzu; 

 počáteční zatížení lan nepřekročí 3000 N; 

 počáteční napětí bylo realizováno v krocích po 500 N; 

 základní měřenou veličinou je síla působící na kotevní body; 

 vedlejší měřená veličina je výškový rozdíl mezi osou kotevních bodů a polohou 

nosných lan po zatížení; 

 každé měření bylo šestkrát opakováno a z výsledků bude vytvořen statistický 

soubor;  
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 měření pro traverzy do 66 m probíhalo ve venkovním prostředí areálu požární 

stanice Plzeň – Košutka při teplotě 8 až 16  C; 

 měření traverzu délky 105 metrů probíhalo v halách ŠKODA Power při teplotě 18 

až 20  C. 

Pro měření jsem použil dynamometr značky DYNAFOR LLZ 3,2, výrobní číslo 

0704002W s přesností         z rozsahu, určený pro měření tažných sil a svislého zatížení 

lan. DYNAFOR LLZ 3,2 má digitální zobrazovací jednotku s rozsahem 0 až 3200 daN  

a krokem po 5 daN [4].  

Použité lano je značky TENDON prodávané pod názvem STATIC 11. Je to nízkoprůtažné 

lano určené pro výškové práce a zajištění osob nad volným prostorem.  Průměr lana je 11 

mm,pevnost 40 kN, minimální pevnost s uzly 20 kN, materiál polyamid a prodloužení  

3,2 % [20]. 

Pro upevnění břemen na nosná lana jsem použil kladky TANDEM a FIXE propojené 

karabinou. 

Na rozložení sil pro dynamometr jsem použil kladky RESCUE od firmy Petzl. Kladka je 

určena pro profesionální záchranáře. Je konstruována pro manipulaci s těžkými břemeny  

a pro intenzivní používaní. Kladka je konstruována pro lana do průměru 13 mm a má 

účinnost 95 % [13]. Jako spojovací materiál byly použity karabiny s minimální nosností 22 

kN se zámkem a pojistkou zámku. 

Měření probíhalo v areálu požární stanice Plzeň-Košutka a v průmyslových halách Škoda 

Power a.s. Před počátkem měření jsem si stanovil, že zatížení lana nepřekročí 4500 N.  

Celé měření jsem měřil pro zatížení jednou nebo dvěma osobami o hmotnosti 85 kg 

(váženo včetně postrojů). Dále jsem si rozdělil měření na měření s dvěma nosnými lany  

a jedním nosným lanem. Změřil jsem zatížení pouze na jednom laně z důvodu lepšího 

uvědomění si práce jediného lana. V praxi se dá využít pro ochránění druhého nosného 

lana v nezatíženém stavu. Pokud by se tedy stalo například to, že by padající kamen 

přetnul napnuté nosné lano, veškeré zatížení by převzalo lano druhé. Vzhledem k tomu, že 

při pádu kamene by bylo ještě nezatížené, je velká pravděpodobnost, že by nebylo 

poškozené tak, aby nemohlo převzít funkci nosného lana.  
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Při dopínání traverzu jsem postupoval v krocích po 500 N. To je hodnota, kterou jsme 

schopni nadávkovat při použití kladkostroje popsaného níže. 

Hodnoty protažení v horizontálním směru u traverzu délky 105 m nebylo technicky možné 

měřit. Vzhledem k tomu, že dále nevyužívám hodnoty Horizontálního průvěsu, nebude 

statistický soubor nijak ochuzen.  

4.3.2 Vyhodnocení výsledků a chyby měření 

Měření jsem provedl za stejných podmínek vícekrát a naměřené hodnoty se liší. Musíme 

tedy provést vhodné vyhodnocení. Vyhodnocení vedlejšího měření horizontálního 

protažení provedeme pouze aritmetickým průměrem. Tuto hodnotu dále nepoužíváme pro 

další výpočty ani z této hodnoty nestanovujeme žádný závěr. 

Vyhodnocení naměřených hodnot zatížení provedu rovnoměrným rozdělením a to 

aritmetickým průměrem pro každou kategorii naměřených hodnot. Vyjde tedy 

nejpravděpodobnější hodnota, která se skutečné hodnotě nejvíc blíží.   

   
                

 
 

(5) 

Na základě souboru měření najdeme nejlepší odhad skutečné hodnoty F měřené veličiny  

a odhad směrodatné chyby    . Tato chyba společně s chybou přístroje charakterizuje 

velikost intervalu, v němž můžeme očekávat, že bude skutečná hodnota ležet.  

Chybu měření spočítáme podle vzorce  

1AF
u       

    
  

   

       

 

(6) 

kde 

ΔF1 =    – F1, ..., ΔFn =    – Fn  (7) 

jsou zdánlivé odchylky (t.j. odchylky naměřených hodnot od aritmetického průměru). 
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Směrodatnou chybu měřícího přístroje spočítáme takto 

3

odchylka
uBF   

(8) 

V našem případě je směrodatná chyba měřícího přístroje 

 daNuBF 14
3

25
  

Absolutní směrodatnou chybu měření vyjádříme 

22

11 BdAdF uuu   
(9) 

Výsledek se zobrazí ve tvaru: 

F =    ± 
Fu  [ daN]. 

 

(10) 

Kvalitu měření hodnotíme pomocí relativní chyby 


Fu

  
 

(11) 

Relativní chyba je bezrozměrná, obvykle se udává v procentech [7]. 

4.3.3 Měřené hodnoty 

Základními zkoumanými veličinami byly zatížení a horizontální průvěs lan po zavěšení 

břemene. Obě veličiny jsou závislé na počátečním napětí lan. Datový soubor obsahuje 

následující kategorie: 

 počáteční zatížení [daN]; 

 zatížení lan při zátěži [daN]; 

 horizontální protažení střední části traverzu [cm]; 

 absolutní směrodatnou chybu měření; 

 relativní směrodatnou chybu měření; 

Počáteční zatížení – síla napnutí lana před zavěšením břemene měřena dynamometrem. 

Zatížení lan při zátěži – síla napnutí lan po zavěšení břemen měřena dynamometrem. 
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Protažení střední části traverzu po zavěšení břemene – horizontální prověšení střední části 

lanového traverzu, v místě kde bylo zavěšeno břemeno. Tato veličina byla měřena 

s přesností na centimetry. 

Pro statistické zpracování dat byla použita softwarová aplikace Microsoft Excel 2010. 

Soubor obsahuje 360 naměřených číselných údajů. Kompletní tabulky jsou vloženy 

v příloze.  

4.3.4 Tabulky naměřených hodnot 

V následujícím textu jsou uvedeny naměřené a statistiky upravené hodnoty rozdělené po 

jednotlivých délkách traverzů a počtech nosných lan. 

Tabulky naměřených hodnot obsahují: 

 počáteční zatížení [daN]; 

 průměrnou hodnotu naměřeného zatížení [daN]; 

 absolutní směrodatnou chybu měření; 

 relativní směrodatnou chybu měření; 

 průměrnou hodnotu horizontálního protažení. 

 

. Tab. č. 2 Hodnoty naměřených veličin traverzu délky 23 m, při použití dvou nosných lan 

traverz délky 23 m; 2 nosná lana 

počáteční 
zatížení 
[daN] 

zátěž 85 kg zátěž 170 kg 

průměrná 
hodnota 
zatížení 

absolutní 
směrodatná 

odchylka 
[daN] 

relativní 
chyba 

měření 
[%] 

průměrná 
hodnota 

horizontálního 
protažení [cm] 

průměrná 
hodnota 
zatížení 

absolutní 
směrodatná 

odchylka 
[daN] 

relativní 
chyba 

měření 
[%] 

průměrná 
hodnota 

horizontálního 
protažení [cm] 

70 149±15 10,1 102 225±15 6,7 144 

100 166±15 9 86 234±15 6,4 127 

150 196±15 7,7 74 273±15 5,5 120 

200 231±15 6,5 55 293±15 5,1 96 

250 273±15 5,5 44 331±15 4,5 82 

300 307±15 4,9 32 364±15 4,1 70 
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Tab. č. 3 Hodnoty naměřených veličin traverzu délky 23 m, při použití jednoho nosného 

lana  

traverz délky 23 m; 1 nosné lano 

počáteční 
zatížení 
[daN] 

zátěž 85 kg zátěž 170 kg 

průměrná 
hodnota 
zatížení 

absolutní 
směrodatná 

odchylka 
[daN] 

relativní 
chyba 

měření 
[%] 

průměrná 
hodnota 

horizontálního 
protažení [cm] 

průměrná 
hodnota 
zatížení 

absolutní 
směrodatná 

odchylka 
[daN] 

relativní 
chyba 

měření 
[%] 

průměrná 
hodnota 

horizontálního 
protažení [cm] 

70 234±15 6,4 134 345±15 4,3 189 

100 277±15 5,4 125 387±15 3,9 171 

150 302±15 5 108 405±15 3,7 154 

200 321±15 4,7 102 436±15 3,4 143 

250 338±15 4,4 98 453±15 3,3 139 

300 350±15 4,3 95 463±15 3,2 134 

 

 

Obr. č. 14 Průběh celkového zatížení traverzu délky 23 m 
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Tab. č. 4 Hodnoty naměřených veličin traverzu délky 66 m, při použití dvou nosných lan  

traverz délky 66 m; 2 nosná lana 

počáteční 
zatížení 
[daN]  

zátěž 85 kg zátěž 170 kg 

průměrná 
hodnota 
zatížení 

absolutní 
směrodatná 

odchylka 
[daN] 

relativní 
chyba 

měření 
[%] 

průměrná 
hodnota 

horizontálního 
protažení [cm] 

průměrná 
hodnota 
zatížení 

absolutní 
směrodatná 

odchylka 
[daN] 

relativní 
chyba 

měření 
[%] 

průměrná 
hodnota 

horizontálního 
protažení [cm] 

70 185±15 8,1 409 268±15 5,6 567 

100 224±15 6,7 387 290±15 5,2 516 

150 254±15 5,9 342 337±15 4,5 504 

200 280±15 5,4 302 358±15 4,2 455 

250 323±15 4,6 267 385±15 3,9 439 

300 330±15 4,5 236 394±15 3,8 414 

 

Tab. č. 5 Hodnoty naměřených veličin traverzu délky 66 m, při použití jednoho nosného 

lana  

traverz délky 66 m; 1 nosné lano 

počáteční 
zatížení 
[daN]  

zátěž 85 kg zátěž 170 kg 

průměrná 
hodnota 
zatížení 

absolutní 
směrodatná 

odchylka 
[daN] 

relativní 
chyba 

měření 
[%] 

průměrná 
hodnota 

horizontálního 
protažení [cm] 

průměrná 
hodnota 
zatížení 

absolutní 
směrodatná 

odchylka 
[daN] 

relativní 
chyba 

měření 
[%] 

průměrná 
hodnota 

horizontálního 
protažení [cm] 

70 266±15 5,6 501 398±15 3,8 688 

100 293±15 5,1 486 418±15 3,6 659 

150 308±15 4,9 472 431±15 3,5 639 

200 313±15 4,8 430 436±15 3,4 634 

250 325±15 4,6 412 440±15 3,4 619 

300 338±15 4,4 402 443±15 3,4 605 
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Obr. č. 15 Průběh celkového zatížení traverzu délky 66 m 

 

Tab. č. 6 Hodnoty naměřených veličin traverzu délky 105 m, při použití dvou nosných lan  

traverz délky 105 m; 2 nosná lana 

počáteční 
zatížení 
[daN]  

zátěž 85 kg zátěž 170 kg 

průměrná hodnota 
zatížení absolutní 

směrodatná odchylka 
[daN] 

relativní 
chyba 

měření [%] 

průměrná hodnota 
zatížení absolutní 

směrodatná odchylka 
[daN] 

relativní 
chyba 

měření [%] 

70 190±15 7,9 310±15 4,8 

100 227±15 6,6 328±15 4,6 

150 241±15 6,2 350±15 4,3 

200 297±15 5,1 385±15 3,9 

250 315±15 4,8 408±15 3,7 

300 339±15 4,4 415±15 3,6 
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Tab. č. 7 Hodnoty naměřených veličin traverzu délky 105 m, při použití jednoho nosného 

lana  

traverz délky 105 m; 2 nosná lana 

počáteční 
zatížení 
[daN]  

zátěž 85 kg zátěž 170 kg 

průměrná hodnota 
zatížení absolutní 

směrodatná odchylka 
[daN] 

relativní 
chyba 

měření [%] 

průměrná hodnota 
zatížení absolutní 

směrodatná odchylka 
[daN] 

relativní 
chyba 

měření [%] 

70 266±15 5,6 413±15 3,6 

100 278±15 5,4 426±15 3,5 

150 312±15 4,8 442±15 3,4 

200 318±15 4,7 446±15 3,4 

250 333±15 4,5 449±15 3,3 

300 339±15 4,4 453±15 3,3 

 

 

 

Obr. č. 16 Průběh celkového zatížení traverzu délky 105 m 

 

Kromě hodnot změřených podle nastavených pravidel jsem měl možnost zúčastnit se 

tvorby lanového přemostění organizovaného v rámci výcviku lezeckých družstev  
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v Adršpašsko-teplických skalách. Traverz spojoval dva skalní masivy vzdálené od sebe 

300 m. Na tvorbu traverzu byly použity 2 lana BEAL TOP WORK délky 500 m. Průměr 

lan byl 10,5 mm, pevnost 26 kN, minimální pevnost s uzly 19 kN, materiál polyamid  

a prodloužení 4,8 %. 

Při používání 300 m dlouhého traverzu bylo naměřeno několik hodnot zatížení  

(viz Tabulka 8).  

Tabulka č. 8 Traverz délky 300 m 

Počáteční zatížení 

[daN] 

zatížení při použití 1 osobou 

[daN] 

zatížení při použití 2 osobami 

[daN] 

140 195 neměřeno 

200 235 305 

 

4.4 Výsledek měření 

Provedeným měřením jsem zjistil, jaké síly u lanových traverzů opravdu vznikají. 

Naměřené hodnoty zatížení jasně ukazují, že teoretické výpočty jsou pouze orientační  

a s naměřenými hodnotami se téměř neshodují. Vše je způsobeno průtažností lan. Tato 

schopnost eliminuje nebezpečné zatížení a nastaví vhodnou hodnotu horizontálního 

protažení i za vysokého primárního předpětí.  

Nyní je možné splnit stanovený cíl. Z naměřených hodnot je patrné, že žádná z hodnot 

nedosahuje ani na 25% minimální nosnosti použitelného materiálu. To znamená, že žádná 

použitá hodnota předpětí na zkoušených traverzech není  vyloženě nevhodná. Dovoluji si 

navrhnout a vybírám jako optimální hodnotu předpětí sílu 2000 N. Tato hodnota zajistí, že 

traverzy do maximální délky 105 m nepřesáhnou celkové zatížení o velikosti 4000 N. Je to 

hodnota, se kterou můžeme nyní počítat i při výběru kotevních bodů.  

Z porovnání orientačního měření zatížení traverzu (Tabulka č. 8) a ostatních měření 

můžeme předpokládat, že délka traverzu bude tvořit základní vliv na zatížení kotevních 

bodů. S rostoucí délkou traverzu se nárůstek zatížení lan bude snižovat. Znamená to tedy, 
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že nárůst zatížení lan u dlouhých traverzů vychází mnohem lépe než u krátkých? Tato teze 

je vhodná jako předmět dalšího zkoumání.  

Z naměřených hodnot jsem dále zjistil, že použití pouze jednoho napnutého lana pro tvorbu 

lanového traverzu je z hlediska zatížení lana možné. Nesmíme však opomenout velkou 

rázovou sílu působící na druhé lano a kotevní body, která může vzniknout při přetržení 

prvního lana. V tomto případě lze odhadnout, že nosnost lana bude dostatečná. Nebezpečí 

by mohlo vzniknout při použití nevhodného kotvení, které neunese rázovou sílu při 

propnutí lana. Další nevýhodou může být zavěšení traverzu nízko nad překážkou či vedle 

překážky. Prodloužení traverzu v tomto případě by mohlo vést až k propadu na překážku  

a zranění osob na traverzu. Nesmíme také opomenout fakt, že by se lano po náhlém 

propnutí snažilo vyrovnat napětí a částečně se vrátit do polohy odpovídající jeho 

normálnímu zatížení. Dá se říci, že by se břemeno na traverzu rozhoupalo ve vertikální 

ose. To není život ohrožující, ale značně morálně deprimující. 
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5. Prostředky pro vytahování a spouštění  

Důležitou součástí vybavení lezeckých družstev HZS jsou prostředky pro vytahování. Ve 

většině případů mohou sloužit i jako prostředky pro spouštění. Vytahování osob  

a materiálu patří mezi základní činnosti prováděné při záchraně osob. Patří sem zejména 

prostředky založené na principu převodované kladky nebo založené na páce působící na 

lanové svěry. Dále je možné se v praxi setkat s lanovými navijáky a s motorovým 

navijákem. Při absenci speciálních prostředků pro vytahování lze použít základní vybavení 

lezce. V takovém případě lze sestrojit kladkostroj.  

Pokud se vyskytuje možnost poškození vytahovacího lana například o stěnu, je zapotřebí 

zajistit nezávislé jištění nezatíženým dynamickým lanem.  

5.1 Speciální prostředky pro vytahování 

EVAK 500 

Nejznámějším a nejpoužívanějším speciálním prostředkem pro vytahování a spouštění je 

EVAK 500, na Obrázku č. 17 a 18. Jedná se o zařízení pro vytahování a spouštění břemen 

do hmotnosti 400 kg, které obsluhují 2 osoby. Je to lehké a mobilní zařízení. Nosnost je 

dána mechanismem vytahování. Jedná se o pár lanových svěr na páce, které se střídají 

v momentálním záběru. Střídavým pohybem páky vždy jeden blokant zabírá tažné lano 

vedoucí od břemene, zatímco druhý klouže po laně opačným směrem a dobírá lano. Na 

vzdálenějším konci od břemene je navíjecí buben, který zajišťuje jištění lana při náhodném 

vysmeknutí lana z blokantů. Lano je na bubnu několikrát obtočeno, aby bylo zajištěno 

dostatečné tření. U Evaku 500 lze jednoduše přejít z vytahování do spouštění. To se 

provádí odepnutím nezatížené lanové svěry při maximálním dopnutí druhé,zatížené svěry. 

Zároveň je třeba mít maximálně dopnuté lano na třecím bubnu, který je nejvzdálenější částí 

Evaku 500 od směru napínání . Při následném pohybu páky se lano dopne na bubnu a my 

odpojíme i druhou lanovou svěru. Třením přes buben můžeme provádět spouštění. Pro 

vytahování pomocí tohoto prostředku se používá nízkoprůtažné lano, jehož délka není 

omezena. Jako ochrana lana proti přetížení a následnému narušení opletu lanovými 

svěrami je instalován spojovací čep páky. Tento čep při překročení nosnosti praská a 

znemožní další vytahování. Náhradní čepy se nacházejí v dutém středu spouštěcího bubnu. 

Čep se může nahradit za nový až po odstranění příčiny přetížení zvedacího mechanismu. 
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Obr. č. 17 Evak 500    Obr. č. 18 Evak 500 

ROLGLISS R500 

Na Obrázku č. 19 je evakuační a záchranné zařízení ROLLGLISS R500 se záchranným 

navijákem je zařízení, které umožňuje zvedání nebo řízené spouštění osob. Délka lana 

pevně vloženého do systému je 10 - 305 m, průměr 9,5 mm. Nosnost je 250 kg (2 osoby). 

Maximální délka spuštění jedné osoby je 300 m, dvou osob 100 m. Spouštění je 

automaticky regulováno pomocí odstředivé brzdy. Rychlost spuštění je 0,6 až 0,9 ms
-1

 

[16]. Vytažení je realizováno ručním otáčením setrvačníku a následném převodu síly na 

upnuté lano. Spouštění je realizováno automaticky a je využíváno především na svislá 

spuštění, kde nehrozí kontakt s překážkou.  
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Obr. č. 19 Rollgliss R500 [16]  Obr. č. 21 naviják Rollgliss AG [14] 

 

ROLLGLISS R350 

Je to spouštěcí  a vytahovací prostředek založený na systému kladek a otočném bubnu. Při 

vytahování dochází k otáčení bubnu kolem kterého je ovinuto lano ve 2,5 otáčkách. Buben 

tak tvoří kladku. Pro zvětšení tažné síly se na prostředku vytvoří dvojnásobný až 

pětinásobný kladkostroj. Pro ještě snadnější vytahování je možné provádět tahání lana přes 

lanový naviják. Spouštěná a vytahovaná osoba musí být nezávisle jištěna. Při spouštění  

i vytahování je potřeba mít na tažném laně blokant, aby nedošlo k náhlému uvolnění lana  

a pádu osoby. Rychlost spouštění se reguluje pomocí tření lana o buben, který je v tomto 

směru zabrzděn. Za pracovních podmínek je nosnost prostředku 1 osoba.  

2 osoby se smějí vytahovat či spouštět pouze při záchranných akcích. 
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Obr. č. 20 Rollgliss R350 [14] 

Lanové navijáky 

Jako další alternativa vytahovacího zařízení je lanový naviják. Téměř všechny lanové 

navijáky jsou určeny pro vytahování i spouštění. Většina navijáků je určena pro uchycení 

na konstrukci nebo například na trojnožku jak je vidět na Obrázku č. 21. Používá se mnoho 

různých modifikací navijáků. Navijáky jsou konstruovány na textilní nebo kovová lana. 

Mají samoblokující brzdu a pojistku v podobě blokantu, který by případné nežádoucí 

spouštění zastavil. 

Jako speciální lanový naviják lze uvést ještě motorový naviják. Je to naviják na textilní 

lana se spalovacím motorem. Jeho náročnější transport způsobený vyšší hmotností překoná 

jeho rychlost a nenáročná obsluha. 
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5.2 Kladkostroje 

Pokud nemáme k dispozici speciální prostředky pro vytahování nebo je z nějakého důvodu 

nemůžeme použít, je možné zhotovit kladkostroj. Výhodou kladkostrojů je možnost jejich 

zhotovení ze  základního vybavení lezce a výhodou je jejich všestrannost či variabilnost. 

Kladkostroje dokáží násobit námi vynaloženou sílu a přenášet ji na břemeno. Současně 

jsou kladkostroje schopny změnit směr síly. Základní stavební částí každého kladkostroje 

je kladka, avšak ve výjimečných situacích ji lze nahradit karabinou. Při použití karabiny 

místo kladky vzniká značné tření, které omezuje výhody kladkostroje. Pro zmenšení třecí 

síly si nepomůžeme ani použitím dvou karabin vedle sebe.  

 

Obr. č. 22 Teoretické rozložení sil na kladkostrojích [5] 

Základní typy kladkostrojů jsou uvedené na Obr. č. 22 . Pod číslem 1 je zobrazena 

takzvaná pevná kladka. Při použití tohoto typu je vynaložená síla rovna tíze břemena. 

Zároveň vzdálenost odebraného lana se rovná vzdálenosti zdvihu břemene. 

Pod číslem 2 je znázorněna funkce kladkostroje s poměrem sil 2:1. Poměr kladkostroje 

udává teoretický poměr pro přepočet síly pro vytažení břemene. Vynaložená síla pro 

zdvihnutí  bude v tomto případě poloviční tíhou břemene. Naopak délka odebraného lana 

pro zdvih břemene bude dvojnásobná. 

Obdobně je tomu i u zbývajících kladkostrojů. U kladkostroje č. 3 bude vynaložená síla 

rovna jedné třetině, u č. 4 jedné čtvrtině tíhy břemene. Délka odebraného lana je u č. 3 

trojnásobná, u č. 4 čtyřnásobná  dráze zdvihu břemene.  
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Při stavbě kladkostroje nejsou kladeny limity na poměr převodu síly. Z praxe však 

vyplývá, že nejúčinnější nastavení poměru sil je 3:1 a 4:1. Pokud se zanedbají ztráty 

třením, bude nutné na břemeno o hmotnosti 100 kg zavěšené na kladkostroji 3:1 působit 

silou přibližně 330 N. V případě poměru sil 4:1 vychází tato síla na 25 kg. Buřič (2003,  

s. 86) uvádí, že tažná síla při použití kladek Petzl Geminy  na břemeno o  hmotnosti 100 kg 

pro kladkostroj 3:1 je 350 N a pro kladkostroj 4:1 bude 250 N.  
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6. Test možnosti napínání  traverzu pomocí kladkostroje 

Po určení nejvhodnější síly pro předepnutí lanového traverzu je nutné se ještě zabývat 

systémem pro jeho jednoduché dosažení. Absenci dynamometrů při stavbách lanových 

traverzů při záchranných akcích je potřeba nahradit jednoduchým modelem pro 

předepínání lan. V kapitole o lanových traverzech jsem si jako ideální předepnutí lan pro 

mnou zvolené parametry měření  zvolil hodnotu 2000 N. V následující kapitole otestuji 

napínání lan pomocí několika kladkostrojů s různým počtem jejich obsluhovatelů. 

6.1 Specifikace podmínek měření 

Pro jednoduché určení druhu kladkostroje a počtu tahajících osob jsem si určili tato 

pravidla: 

 použiji nízkoprůtažné lano třídy A o průměru 11 mm a délky 200 m; 

 pracovní délka lana k uzlu pro dopínání bude 70 m; 

 použiji kladky RESCUE s odpovídajícími karabinami; 

 pro uchycení kladek na nosném laně použiji tažnou smyčku (motýlkový uzel); 

 měření provedu pro tah osob bez kladkostroje a následně pro kladkostroje v poměru 

sil 2:1, 3:1, 4:1; 

 osoby v tahacím týmu omezím na maximálně 4 členy; 

 celé měření šestkrát zopakuji. 

Pro měření jsem použil dynamometr značky DYNAFOR LLZ 3,2, výrobní číslo 

0704002W s přesností         z rozsahu, určený pro měření tažných sil a svislého 

zatížení. DYNAFOR LLZ 3,2 má digitální ukazatel hodnoty s rozsahem 0 až 3200 daN  

a krokem po 5 daN [4].  

Použité lano je značky TENDON prodávané pod názvem STATIC 11. Je to nízkoprůtažné 

lano určené pro výškové práce a zajištění osob nad volným prostorem.  Průměr lana je 11 

mm,pevnost 40 kN, minimální pevnost s uzly 20 kN, materiál polyamid a prodloužení  

3,2 % [20]. 

Dynamometr jsem umístil na jeden z kotevních bodů. U druhého kotevního bodu ve 

vzdálenosti 78 m jsem zhotovil zkoumané kladkostroje. Jako hlavní stavební prvek 
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kladkostrojů jsem použil kladky RESCUE od firmy Petzl. Kladka je určena pro 

profesionální záchranáře. Je konstruována pro manipulaci s těžkými břemeny a pro 

intenzivní používaní. Kladka je konstruována pro lana do průměru 13 mm a má účinnost 

95 % [13]. Jako spojovací materiál jsem použil karabiny s minimální nosností 22 kN se 

zámkem a pojistkou zámku. Na upevnění kladkostroje k lanu jsem použil tažnou smyčku 

(takzvaný motýlkový uzel).  

Měření probíhalo v areálu požární stanice Plzeň-Košutka. Před počátkem měření jsem si 

stanovil, že nebude překročeno zatížení lana 4000 N. Je to hodnota, která ohraničuje 

maximální nosnost lanových svěr, které se běžně používá pro tvorbu pevného bodu na 

laně.  

Jako první měření jsem provedl pouhé napínání lana bez použití páky či kladkostroje. Toto 

měření jsem prováděl s jednou až čtyřmi osobami. Podobným způsobem jsem provedl 

měření na kladkostroji 2:1, 3:1 a 4:1. Osoby byly náhodně vylosovány z příslušníků HZS 

Plzeň -  Košutka. Osoby nepoužívaly žádné pomocné zařízení pro uchycení na lano 

(například lanový blokant) a měly ochranné rukavice. 

6.2 Vyhodnocení výsledků a chyby měření 

Vyhodnocení výsledků a chyb měření bylo provedeno stejným způsobem jako u 

předchozího měření uvedeném v kapitole 4.3.2. Aritmetickým průměrem naměřených 

hodnot provedeme rovnoměrné rozdělení a spočítáme směrodatnou odchylku. Směrodatná 

chyba přístroje uBF je rovna 14 daN. Dílčí hodnoty měření a provedených výpočtů jsou 

uvedeny v příloze. 

6.3 Měřené hodnoty 

Základní zkoumanou veličinou v testu byla vyvinutá síla působící na nosné lano. Veličina 

je přímo závislá na počtu osob působících na lano a kategorii kladkostroje. Datový soubor 

obsahuje následující kategorie: 

 počet osob působících na lano; 

 napnutí lana [daN]. 

Počet osob působících na lano – počet osob působících na lano pro danou hodnotu. 
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Napnutí lana – síla napnutí lana po provedeném testu. 

Pro statistické zpracování dat byla použita softwarová aplikace Microsoft Excel 2010. 

Soubor obsahuje 80 naměřených číselných údajů. Kompletní tabulky hodnot jsou vloženy 

v příloze.  

6.4 Tabulky naměřených hodnot 

Nyní se podíváme na naměřené a upravené hodnoty rozdělené pro jednotlivé kategorie 

kladkostrojů. 

Tabulky naměřených hodnot obsahují: 

 počet osob působících na lano; 

 napnutí lana [daN]; 

 absolutní směrodatnou chybu měření; 

 relativní směrodatnou chybu měření. 

 

Tabulka č. 9 Hodnoty napnutí lana pomocí kladkostroje v poměru 2:1 a bez kladkostroje 

poměr 
kladkostroje 

1:1 2:1 

  

průměrná hodnota 
napnutí a absolutní 

směrodatná odchylka 
[daN] 

relativní 
chyba 

měření [%] 

průměrná hodnota 
napnutí a absolutní 

směrodatná odchylka 
[daN] 

relativní 
chyba 

měření [%] 

působení 1 
osoby 

38±15 39,5 128±15 11,7 

působení 2 
osob 

103±15 14,6 231±15 6,5 

působení 3 
osob 

157±15 9,6 300±15 5 

působení 4 
osob 

207±15 7,2 391±15 3,8 
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Tabulka č. 10 Hodnoty napnutí lana pomocí kladkostrojů v poměru 3:1 a 4:1 

poměr 
kladkostroje 

3:1 4:1 

 

průměrná hodnota 
napnutí a absolutní 

směrodatná odchylka 
[daN] 

relativní 
chyba 

měření 
[%] 

průměrná hodnota 
napnutí a absolutní 

směrodatná odchylka 
[daN] 

relativní 
chyba 

měření [%] 

působení 1 
osoby 

181±15 8,3 196±15 7,7 

působení 2 
osob 

279±15 5,4 334±15 4,5 

působení 3 
osob 

380±15 3,9 474±15 3,2 

působení 4 
osob 

515±15 2,9 630±15 2,4 

 

6.5 Výsledky měření 

Díky realizovaným měření je možné vytvořit nové pravidlo pro předpínání lanových 

traverzů, které bude zohledňovat reálné zatížení. Nové pravidlo musí být jednoduché a 

všeobecně použitelné. 

6.5.1 Pravidlo počtu osob 

Toto nové pravidlo vychází z praktických zkoušek a měření prováděných v rámci 

bakalářské práce. V případě použití tohoto nového pravidla je možné dávkovat sílu a 

rozhodnout se pro počet osob, které budou provádět dopínání traverzu pomocí 

kladkostroje. Každý člen týmu zvyšuje tažnou sílu, která může být vypočítána podle 

jednoduchého vzorečku. Pro dosažení optimálního napnutí 2000 N lze určit počet osob na 

tahání v závislosti na použitém kladkostroji takto: 

 

  č       
  ř      ý    ě               

(12) 

 

Obdobně lze rovnici otočit a vyjádřit tak počet osob potřebných pro zvolený druh 

kladkostroje. 
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 ř      ý    ě              
   č        

(13) 

Praktické využití 

Pokud využiji při tvorbě lanového traverzu 2 osoby na dopínání, lze ze vzorečku vypočítat, 

že použiji na dopínání lan kladkostroj v poměru 2:1. 

 

       
                 

Pokud nejsou k dispozici prostředky pro vytvoření kladkostroje, budeme tedy působit na 

lano silou, která bude stejná jako v jakémkoli bodě traverzu. Poměr sil tak bude 1:1. Počet 

osob tak vypočítáme takto: 

 

 
         

Tato metoda zajistí optimální hodnoty napnutí lan a průvěsu bez použití složitých měřících 

prostředků. Praktická měření ukázala, že touto metodou jsme schopni přesně dávkovat sílu 

pro napnutí lan traverzu, ale i určit poměr kladkostroje pro vytažení břemen. 

Tímto systémem určený počet osob pro natažení lan zajistí, aby se nosná lana a kotevní 

body zbytečně nezatěžovala a bylo docíleno ideálního průvěsu.  
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7. Závěr 

Tvorba lanových traverzů se dosud opírala pouze o teoretické úvahy a matematické 

výpočty nepodložené praktickým měřením. Hlavním prvkem nejasností a dohadů bylo 

rozložení síly přenášené na kotevní body traverzu. Podle teoretických úvah bylo počítáno i 

se zatížením přesahujícím 77% minimální nosnosti lan používaných na tvorbu lanového 

traverzu. Provedeným měřením jsem zjistil, jaké síly u lanových traverzů opravdu vznikají. 

Z naměřených hodnot je patrné, že žádná z naměřených hodnot nedosahuje ani na 25% 

minimální nosnosti použitelného materiálu. Z naměřených hodnot celkového zatížení jsem 

vybral hodnotu počátečního předpětí s odpovídajícím horizontálním průvěsem a navrhnul 

jsem jako přijatelnou hodnotu předpětí lanových traverzů sílu 2000N. Tato hodnota zajistí, 

že traverzy do mnou testované délky 105 m nepřesáhnou celkové zatížení o velikosti  

4000 N. Je to hodnota, která je dále využitelná při výběru vhodných kotevních bodů pro 

lanové traverzy.  

Dále jsem zjistil, že u žádného z měřených lanových traverzů nedošlo k překročení síly 

5000 N vztažené na jedno nosné lano. Horizontální průhyby nosných lan při zatížení  

2000 N se pohybovaly okolo 7 % z celkové délky traverzu. Malý horizontální průhyb 

umožní snadné přetahování břemen a osob po traverzu. Naměřené hodnoty zatížení jasně 

ukázaly, že výpočty vycházející z teoretických předpokladů jsou pouze orientační a 

k naměřeným hodnotám se ani nepřibližují. Zjistil jsem, že vše je způsobeno průtažností 

lan. Tato schopnost lan eliminuje nebezpečné zatížení a nastavuje vhodnou hodnotu 

horizontálního protažení i za vysokého primárního předpětí.  

Vzhledem ke skutečnosti, že stávající pravidla pro předepnutí lanového traverzu 

nezohledňují výsledné zatížení, vytvořil jsem nové pravidlo. V případě použití tohoto 

nového pravidla je možné dávkovat sílu a rozhodnout se pro počet osob, které budou 

provádět dopínání traverzu pomocí kladkostroje. Mnou navržené pravidlo vychází zejména 

z vlastních měření prováděných v rámci bakalářské práce, zohledňuje však i teoretické 

poznatky.  

Popsáním problematiky lanových traverzů, prostředků pro spouštění a vytahování břemen 

v rámci záchranářských činností, navrhnutím nového pravidla pro napínání lan traverzu a 

zejména změřením sil v lanovém traverzu jsem splnil cíl bakalářské práce a vytvořil tak 

aktuální studijní materiál pro výcvik hasičů-lezců.   
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Příloha A Ondřej Kolečko 

Podpůrný materiál pro výcvik a školení hasičů - lezců pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou v 

podmínkách požární ochrany                          

Tabulky naměřených hodnot traverzu délky 23 m 

Tab. A1 Naměřené hodnoty traverzu délky 23 m; 2 nosná lana; zátěž 85 kg 

  test č. 1 2 3 4 5 6 

Te
st

 z
at

íž
e

n
í l

an
   

Počáteční napětí 
[daN]              

zatížení [daN] 70 145 155 155 145 150 145 

zatížení [daN] 100 160 165 170 165 170 165 

zatížení [daN] 150 195 200 210 195 190 185 

zatížení [daN] 200 240 230 225 240 225 225 

zatížení [daN] 250 280 270 265 275 270 275 

zatížení [daN] 300 300 300 315 310 310 305 

Te
st

 h
o

ri
zo

n
tá

ln
íh

o
 

p
ro

ta
že

n
í 

  
Počáteční napětí 
[daN]              

protažení [cm] 70 101 103 99 103 105 100 

protažení [cm] 100 88 86 88 85 85 85 

protažení [cm] 150 71 76 74 74 75 73 

protažení [cm] 200 58 55 56 53 54 51 

protažení [cm] 250 44 41 42 41 48 45 

protažení [cm] 300 34 30 30 35 30 33 
 

Tab. A2 Naměřené hodnoty traverzu délky 23 m; 2 nosná lana; zátěž 170 kg 

    Test 1 2 3 4 5 6 

Te
st

 z
at

íž
e

n
í l

an
   

Počáteční napětí 
[daN]              

zatížení [daN] 70 220 230 235 220 225 220 

zatížení [daN] 100 235 230 240 230 235 235 

zatížení [daN] 150 270 270 270 280 275 270 

zatížení [daN] 200 285 295 300 290 295 295 

zatížení [daN] 250 330 330 335 330 335 325 

zatížení [daN] 300 370 370 360 360 365 360 

Te
st

 h
o

ri
zo

n
tá

ln
íh

o
 

p
ro

ta
že

n
í 

  
Počáteční napětí 
[daN]              

protažení [cm] 70 151 143 143 145 142 142 

protažení [cm] 100 130 128 124 129 125 127 

protažení [cm] 150 124 120 118 119 117 120 

protažení [cm] 200 99 93 97 93 96 98 

protažení [cm] 250 84 81 79 80 83 84 

protažení [cm] 300 69 68 71 73 67 69 
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Příloha A Ondřej Kolečko 

Podpůrný materiál pro výcvik a školení hasičů - lezců pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou v 

podmínkách požární ochrany                          

Tabulky naměřených hodnot traverzu délky 23 m 

Tab. A3 Naměřené hodnoty traverzu délky 23 m; 1 nosné lano; zátěž 85 kg 

    test č. 1 2 3 4 5 6 

Te
st

 z
at

íž
e

n
í l

an
   Počáteční napětí [daN]              

zatížení [daN] 70 230 235 240 235 230 235 

zatížení [daN] 100 265 275 285 280 275 280 

zatížení [daN] 150 300 290 300 310 305 305 

zatížení [daN] 200 315 325 325 320 320 320 

zatížení [daN] 250 335 335 345 345 335 335 

zatížení [daN] 300 340 345 360 350 350 355 

Te
st

 h
o

ri
zo

n
tá

ln
íh

o
 

p
ro

ta
že

n
í 

  Počáteční napětí [daN]              

protažení [cm] 70 141 135 133 134 130 131 

protažení [cm] 100 128 124 125 126 122 123 

protažení [cm] 150 111 105 108 109 110 107 

protažení [cm] 200 104 104 101 101 103 100 

protažení [cm] 250 98 96 95 99 98 99 

protažení [cm] 300 98 94 95 94 95 96 
 

Tab. A4 Naměřené hodnoty traverzu délky 23 m; 1 nosné lano; zátěž 170 kg 

    test č. 1 2 3 4 5 6 

Te
st

 z
at

íž
e

n
í l

an
   Počáteční napětí [daN]              

zatížení [daN] 70 355 335 350 350 335 345 

zatížení [daN] 100 395 375 385 380 390 395 

zatížení [daN] 150 400 415 395 405 410 405 

zatížení [daN] 200 420 450 435 430 440 440 

zatížení [daN] 250 460 445 455 455 460 445 

zatížení [daN] 300 470 470 455 460 460 460 

Te
st

 h
o

ri
zo

n
tá

ln
íh

o
 

p
ro

ta
že

n
í 

  Počáteční napětí [daN]              

protažení [cm] 70 192 193 187 189 187 186 

protažení [cm] 100 172 173 170 170 171 169 

protažení [cm] 150 151 155 151 155 154 155 

protažení [cm] 200 148 143 141 139 142 142 

protažení [cm] 250 138 141 137 139 142 139 

protažení [cm] 300 136 132 137 132 135 134 
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Příloha B Ondřej Kolečko 

Podpůrný materiál pro výcvik a školení hasičů - lezců pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou v 

podmínkách požární ochrany                          

Tabulky naměřených hodnot traverzu délky 66 m 

Tab. B1 Naměřené hodnoty traverzu délky 66 m; 2 nosná lana; zátěž 85 kg 

    test č. 1 2 3 4 5 6 

Te
st

 z
at

íž
e

n
í l

an
   Počáteční napětí [daN]              

zatížení [daN] 70 185 190 175 195 180 185 

zatížení [daN] 100 215 225 230 220 225 230 

zatížení [daN] 150 255 245 255 260 255 255 

zatížení [daN] 200 275 280 285 285 275 280 

zatížení [daN] 250 315 325 330 325 320 325 

zatížení [daN] 300 325 335 335 330 325 330 

Te
st

 h
o

ri
zo

n
tá

ln
íh

o
 

p
ro

ta
že

n
í 

  Počáteční napětí [daN]              

protažení [cm] 70 413 410 413 406 409 405 

protažení [cm] 100 394 390 391 380 386 381 

protažení [cm] 150 348 342 337 339 345 343 

protažení [cm] 200 302 309 298 301 305 299 

protažení [cm] 250 269 272 266 263 264 265 

protažení [cm] 300 241 239 232 235 234 237 
 

Tab. B2 Naměřené hodnoty traverzu délky 66 m; 2 nosná lana; zátěž 170 kg 

    test č. 1 2 3 4 5 6 

Te
st

 z
at

íž
e

n
í l

an
   Počáteční napětí [daN]              

zatížení [daN] 70 260 270 265 270 275 265 

zatížení [daN] 100 280 290 290 295 295 290 

zatížení [daN] 150 320 330 350 340 340 340 

zatížení [daN] 200 360 350 365 370 350 355 

zatížení [daN] 250 395 380 385 385 385 380 

zatížení [daN] 300 395 400 390 400 390 390 

Te
st

 h
o

ri
zo

n
tá

ln
íh

o
 

p
ro

ta
že

n
í 

  Počáteční napětí [daN]              

protažení [cm] 70 571 566 564 568 567 564 

protažení [cm] 100 521 519 514 516 511 513 

protažení [cm] 150 503 506 501 509 500 502 

protažení [cm] 200 461 456 457 452 451 453 

protažení [cm] 250 442 441 436 437 436 439 

protažení [cm] 300 420 410 417 416 410 412 
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Příloha B Ondřej Kolečko 

Podpůrný materiál pro výcvik a školení hasičů - lezců pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou v 

podmínkách požární ochrany                          

Tabulky naměřených hodnot traverzu délky 66 m 

Tab. B3 Naměřené hodnoty traverzu délky 66 m; 1 nosné lano; zátěž 85 kg 

    test č. 1 2 3 4 5 6 

Te
st

 z
at

íž
e

n
í l

an
   Počáteční napětí [daN]              

zatížení [daN] 70 270 260 270 260 260 275 

zatížení [daN] 100 280 300 295 290 295 295 

zatížení [daN] 150 300 310 315 310 305 310 

zatížení [daN] 200 315 315 310 315 310 315 

zatížení [daN] 250 320 330 325 325 320 330 

zatížení [daN] 300 340 340 335 330 340 340 

Te
st

 h
o

ri
zo

n
tá

ln
íh

o
 

p
ro

ta
že

n
í 

  Počáteční napětí [daN]              

protažení [cm] 70 506 500 502 498 497 503 

protažení [cm] 100 488 490 485 487 485 481 

protažení [cm] 150 471 476 468 469 472 474 

protažení [cm] 200 432 433 429 430 428 429 

protažení [cm] 250 413 409 415 413 408 416 

protažení [cm] 300 403 400 401 406 401 402 
 

Tab. B4 Naměřené hodnoty traverzu délky 66 m; 1 nosné lano; zátěž 170 kg 

    test č. 1 2 3 4 5 6 

Te
st

 z
at

íž
e

n
í l

an
   Počáteční napětí [daN]              

zatížení [daN] 70 400 400 405 395 395 395 

zatížení [daN] 100 420 415 415 410 425 420 

zatížení [daN] 150 430 425 435 430 435 430 

zatížení [daN] 200 440 430 440 440 435 430 

zatížení [daN] 250 440 440 445 435 440 440 

zatížení [daN] 300 445 440 445 440 445 445 

Te
st

 h
o

ri
zo

n
tá

ln
íh

o
 

p
ro

ta
že

n
í 

  Počáteční napětí [daN]              

protažení [cm] 70 693 691 682 688 684 688 

protažení [cm] 100 663 657 662 658 659 657 

protažení [cm] 150 637 639 644 636 638 637 

protažení [cm] 200 635 639 630 634 631 637 

protažení [cm] 250 623 624 618 620 615 616 

protažení [cm] 300 602 607 608 601 605 606 
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Příloha C Ondřej Kolečko 

Podpůrný materiál pro výcvik a školení hasičů - lezců pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou v 

podmínkách požární ochrany                          

Tabulky naměřených hodnot traverzu délky 105 m 

Tab. C1 Naměřené hodnoty traverzu délky 105 m; 2 nosná lana; zátěž 85 kg a 170 kg 

    test č. 1 2 3 4 5 6 

Te
st

 z
at

íž
e

n
í l

an
   Počáteční napětí [daN]              

zatížení [daN] 70 185 190 185 190 195 195 

zatížení [daN] 100 225 225 220 235 230 225 

zatížení [daN] 150 230 245 245 235 245 245 

zatížení [daN] 200 310 300 300 290 290 290 

zatížení [daN] 250 305 315 320 320 315 315 

zatížení [daN] 300 345 340 335 335 340 340 

traverz 105 m; 2 nosná lana; zátěž 170 kg 

Te
st

 z
at

íž
e

n
í l

an
   Počáteční napětí [daN]              

zatížení [daN] 70 300 315 315 310 310 310 

zatížení [daN] 100 330 330 325 325 330 325 

zatížení [daN] 150 360 350 345 345 350 350 

zatížení [daN] 200 390 380 380 390 385 385 

zatížení [daN] 250 400 410 410 405 410 410 

zatížení [daN] 300 415 415 415 420 410 415 
 

Tab. C2 Naměřené hodnoty traverzu délky 105 m; 2 nosná lana; zátěž 85 kg a 170 kg 

    test č. 1 2 3 4 5 6 

Te
st

 z
at

íž
e

n
í l

an
   Počáteční napětí [daN]              

zatížení [daN] 70 270 260 265 265 265 270 

zatížení [daN] 100 275 275 280 280 280 275 

zatížení [daN] 150 315 315 310 310 315 305 

zatížení [daN] 200 320 320 310 320 320 320 

zatížení [daN] 250 330 340 330 335 335 330 

zatížení [daN] 300 340 345 340 335 335 340 

traverz 105 m; 1 nosné lano; zátěž 170 kg 

Te
st

 z
at

íž
e

n
í l

an
   Počáteční napětí [daN]              

zatížení [daN] 70 410 415 415 415 410 415 

zatížení [daN] 100 420 420 430 430 430 425 

zatížení [daN] 150 435 445 445 440 440 445 

zatížení [daN] 200 450 450 440 445 445 445 

zatížení [daN] 250 460 455 440 455 445 440 

zatížení [daN] 300 455 450 455 455 450 455 
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Příloha D Ondřej Kolečko 

Podpůrný materiál pro výcvik a školení hasičů - lezců pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou v 

podmínkách požární ochrany                          

Tabulky naměřených hodnot napnutí traverzu pomocí kladkostrojů 

Tab. D1 Naměřené hodnoty napnutí lana při použití kladkostroje s poměrem 1:1 

test č.  1 2 3 4 5 6 

  
napnutí 
[daN] 

napnutí 
[daN] 

napnutí 
[daN] 

napnutí 
[daN] 

napnutí 
[daN] 

napnutí 
[daN] 

působení 
1 osoby 40 35 35 40 40 35 

působení 
2 osob 100 110 110 100 95 100 

působení 
3 osob 150 160 160 155 155 160 

působení 
4 osob 210 210 200 205 205 210 
 

Tab. D2 Naměřené hodnoty napnutí lana při použití kladkostroje s poměrem 2:1 

test č.  1 2 3 4 5 6 

  
napnutí 
[daN] 

napnutí 
[daN] 

napnutí 
[daN] 

napnutí 
[daN] 

napnutí 
[daN] 

napnutí 
[daN] 

působení 
1 osoby 125 125 130 130 130 130 

působení 
2 osob 230 235 225 230 235 230 

působení 
3 osob 295 295 305 300 300 305 

působení 
4 osob 385 385 395 395 395 390 
 

Tab. D3 Naměřené hodnoty napnutí lana při použití kladkostroje s poměrem 2:1 

test č.  1 2 3 4 5 6 

  
napnutí 
[daN] 

napnutí 
[daN] 

napnutí 
[daN] 

napnutí 
[daN] 

napnutí 
[daN] 

napnutí 
[daN] 

působení 
1 osoby 185 175 180 180 185 180 

působení 
2 osob 285 280 280 275 275 280 

působení 
3 osob 380 375 380 375 385 385 

působení 
4 osob 510 510 520 515 520 515 
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Příloha D Ondřej Kolečko 

Podpůrný materiál pro výcvik a školení hasičů - lezců pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou v 

podmínkách požární ochrany                          

Tabulky naměřených hodnot napnutí traverzu pomocí kladkostrojů 

Tab. D4 Naměřené hodnoty napnutí lana při použití kladkostroje s poměrem 2:1 

test č.  1 2 3 4 5 6 

  
napnutí 
[daN] 

napnutí 
[daN] 

napnutí 
[daN] 

napnutí 
[daN] 

napnutí 
[daN] 

napnutí 
[daN] 

působení 
1 osoby 200 190 190 200 195 200 

působení 
2 osob 335 330 330 335 340 335 

působení 
3 osob 470 480 470 475 470 480 

působení 
4 osob 635 630 630 625 635 625 
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Příloha E Ondřej Kolečko 

Podpůrný materiál pro výcvik a školení hasičů - lezců pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou v 

podmínkách požární ochrany                          

Dynymometr značky DYNAFOR LLZ 3,2 

 

 

Obr. E1 Dynymometr značky DYNAFOR LLZ 3,2 
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Příloha F Ondřej Kolečko 

Podpůrný materiál pro výcvik a školení hasičů - lezců pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou v 

podmínkách požární ochrany                          

Lanový traverz délky 300 m 

 

Obr. F1 Osoba na lanovém přemostění délky 300 m 

 

 


