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ANOTACE 

 

Ďoubal.O.: Zatížení na kotevní body při práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Bakalářská 

práce. Ostrava, VŠB – TU Ostrava 2013. 46 s. 

Klíčová slova: kotevní bod, zatížení 

Tato práce se zabývá problematikou zatěžování kotevních bodů při práci ve výšce a nad 

volnou hloubkou. V práci jsou provedeny zkoušky na vybrané činnosti při práci ve výšce  

a nad volnou hloubkou, které se provádějí u Hasičského záchranného sboru České Republiky. 

Závěrem jsou shrnuty naměřené hodnoty a poznatky z měření. 

 

ABSTRACT 

Ďoubal.O.: Load on anchor points at work at height. Thesis. Ostrava, VŠB – TU Ostrava 

2013. 46 p.: 

Keywords: anchor points, load 

This thesis deals with the topic of loading of anchor points used at the work at height and 

above the free depth. It describes the executed tests and includes the results of the tests at the 

chosen activities at height and over free depth which are performed by Fire Rescue Teams of 

the Czech Republic. The last part of the thesis summarizes the results and findings gained 

from the measurement tests. 
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1    Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá zatížením kotevních bodů při vybraných činnostech 

ve výšce a nad volnou hloubkou. 

Záchranné a likvidační práce ve výšce a nad volnou hloubkou prováděné jednotkami 

požární ochrany obsahují činnosti a aktivity, které musí hasiči řešit často v nebezpečných 

situacích s nebezpečím pádu. Základem téměř všech zásahů ve výšce a nad volnou hloubkou 

je bezpečné vytvoření tzv. „kotevního bodu“, z něhož je prováděna záchrana nebo jiné 

činnosti. Z dostupných zdrojů a odborné literatury nelze vyvodit závěr, jak velkou silou je 

zatěžován kotevní bod při různých činnostech a jak se liší rozdíl v namáhání bodu za použití 

různých technických pomůcek, které slouží ke stejným účelům. Tato bakalářská práce si klade 

za cíl zjistit, jakou silou jsou zatěžovány kotevní body při slaňování, spouštění a při výstupu 

po laně, tedy při nejběžnějších činnostech hasičů-lezců.  

V úvodu práce je popsán kotevní bod z obecného hlediska. Následně jsou definovány 

základní taktické postupy, které jsou předmětem zkoušek. Další kapitola se věnuje popisu 

mechanismu měření a technických parametrů prostředků, které jsou použity. 

V experimentální části práce jsou prezentovány naměřené hodnoty a vyhodnoceny výsledky. 

Na konec jsou shrnuty výsledky, které byly zjištěny a z nich vyvozeny závěry. 
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2    Rešerše 

Cílem zpracování této rešerše bylo provést průzkum odborné literatury zaměřující se 

na problematiku kotevních bodů, slaňování, spouštění a výstupu po laně. V české  

i cizojazyčné literatuře bylo vydáno velké množství knih zabývajících se danou tematikou  

a horolezectvím obecně. Pomocí odborných publikací jsem si vytvořil přehled o dané 

tématice. 

 

PROCHÁZKA, Vladimír et al. Horolezectví. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, 246 s. ISBN 80-

7033-037-6. 

 

CREASEY, Malcolm et al. Horolezectví. 1. vyd. Petr Homola. Dobřejovice: Rebo 

Productions CZ, spol. s r. o., 2000, 255 s. ISBN 80-7234-148-0. 

 

FRANC, Richard a kolektiv. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a zásahové činnosti  

ve výškách a nad volnou hloubkou. Vyd. 1. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství, 2008. 151 s. ISBN 978-80-7385-047-0. 

 

Horolezecká metodika [online]. [cit. 2013-03-12]. Dostupné z: 

http://www.horolezeckametodika.cz/ 

 

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. 

Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik: Slaňování. 2004. Praha: GŘ HZS 

ČR, 2004. 11 s. 

 

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. 

Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik: Základy lanové techniky, Uzly. 

2004. Praha: GŘ HZS ČR, 2004. 14 s. 

 

http://www.horolezeckametodika.cz/
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Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. 

Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik: Jištění další osoby. 2004. Praha: 

GŘ HZS ČR, 2004. 5 s. 

 

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. 

Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik: Sebezáchrana slaňováním - 

nouzové způsoby slaňování . 2004. Praha: GŘ HZS ČR, 2004. 9 s. 

 

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. 

Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik: Sebejištění, Pracovní polohování. 

2004. Praha: GŘ HZS ČR, 2004. 4 s. 
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3   Statistika 

Statisticky je činnost jednotek požární ochrany (dále jen „jednotek PO“) ve výšce a 

nad volnou hloubkou charakterizována grafem 1, který popisuje mimořádné události ve výšce 

a nad volnou hloubkou v období od roku 2008 až 2012. V tomto počtu jsou zahrnuty všechny 

zásahy ve výšce a nad volnou hloubkou jednotek PO, zásahy ve výšce a na volnou hloubku 

pomocí lezecké techniky, vyprošťování osob z hloubek a z výšek bez ohledu na kategorii 

jednotky. 

              

Graf 1 Počet mimořádných událostí ve výšce a nad volnou hloubkou  [5,6,7,8,9] 

 

 Graf 2 Zásah ve výšce a nad volnou hloubkou pomocí lezecké techniky [5,6,7,8,9] 
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V grafu 2 jsou uvedeny počty mimořádných událostí z roku 2008 až 2012 které 

jednotky PO řešily ve sledovaném období pomocí lezecké techniky. 

Z grafu 2 vyplývá, že průměrně je ročně 723 událostí, které se musely řešit pomocí 

lezecké techniky. Všechny tyto zásahy jsou charakteristické tím, že jsou prováděny v prostoru 

s nebezpečím pádu a musí být prováděny bezchybně, precizně a s vědomím následků, které 

mohou vyplynout z možné chyby. Jakékoli pochybení má v této oblasti za následek pád.  
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4    Kotevní bod 

Na začátku kapitoly je potřeba vysvětlit rozdíl mezi kotvícím a kotevním bodem. 

Kotvící bod musí splňovat požadavky normy ČSN EN 795 - Prostředky ochrany osob proti 

pádu - Kotvicí zařízení. V normě je definována minimální pevnost kotvícího bodu 10 kN  

a podmínky, které musí kotvící bod splňovat, a zkoušky, kterými musí projít. Základním 

předpokladem pro provádění činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou je zřízení vyhovujícího 

kotevního bodu. [10] 

Při reálném zásahu jednotek PO není možné striktně dodržovat požadavky normy 

 a i speciálně vybavení a vyškolení hasiči-lezci nejsou vždy schopni zaručit, že zvolený bod 

splňuje definici kotvícího bodu ve smyslu minimální pevnosti 10 kN. Proto je pro činnost 

jednotek PO definován tzv. „kotevní bod“, tedy bod, který udrží předpokládané zatížení, 

kterému bude vystaven. Vytvoření kotevního bodu je zpravidla prvotní činnost záchranářů při 

záchranných a likvidačních pracích ve výšce a nad volnou hloubkou. Na kotevním bodu 

závisí život záchranářů i zachraňovaných osob, a proto se musí dbát na kvalitu a pevnost 

vybudování kotevního bodu. Kotevní bod slouží pro sebejištění, pro ukotvení slaňovacího 

lana, zavěšení prostředků, pro vytahování a spouštění, uchycení lan při lanovém traverzu a 

přemostění apod. [3] 

Nosnost kotevního bodu závisí na více faktorech, kterými jsou směr a velikost 

namáhání, způsob vybudování kotevního bodu, rázové síly, doba namáhání, počet jistících 

bodů atd. V praxi určíme nosnost kotevního bodu pouze intuitivně na základě zkušeností.  

4.2    Vytvoření kotevního bodu 

Kotevní bod je vytvořen jedním kotevním bodem nebo pomocí provázání jistících 

bodů. Jistící bod definujeme jako bod spojení zajišťovacích prostředků s terénem nebo 

konstrukcí, který nesplňuje pevnostní požadavky tak, aby mohl sloužit samostatně. Jedná se 

například o bod postupového jištění nebo bod, který je součástí vytvořeného kotevního bodu 

z několika jisticích bodů (nýt, borhák, vklíněnec, provázané skalní hodiny, založený uzel, 

smyčka okolo hrotu atd.).  [3]  
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Kotevní bod vytvořený pouze jedním bodem použijeme tam, kde jsme si jisti nosností 

jako například betonová konstrukce mostu. Většinou musíme použít více jistících bodů, 

abychom zaručili požadovanou pevnost. Samotné provázání jednotlivých jistících bodů je 

možné více způsoby, jako základní pravidlo se dodržuje zásada, aby při destrukci jednoho 

jistícího bodu nedošlo k následné likvidaci druhého jistícího bodu (viz obrázek 1). [4] 

 

Obrázek 1 Kotevní bod - dva jistící body [4] 

Ramena smyček by měly svírat menší úhel než 60°. Tupý úhel nám již zatěžuje jistící 

body silou větší, než kdyby byl jakýkoliv jistící bod zatěžován samostatně (viz obrázek 2). [4] 

 

 

Obrázek 2 Úhel smyček kotevního bodu[4] 

Při budování kotevního bodu se musí brát v úvahu možné poškození kotevního bodu 

mechanickým nebo tepelným působením. [3] 
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Samotné provázání jistících bodů může být provedeno několika způsoby, zvolení 

nejvhodnějšího způsobu provázání závisí vždy na konkrétní situaci – pevné x plovoucí 

provázání. [3] 

4.3    Zatížení kotevního bodu  

 Kotevní bod je vystaven účinkům dynamické a statické síly. Statická síla se skládá 

z hmotnosti závaží zavěšeného na kotevním bodu a síly vyvolané jinými vlivy, například 

předpínáním. Dynamická síla je způsobena pohybem osob zatěžující kotevní bod. Výslednice 

statické a dynamické síly nám udává výslednou sílu působící na kotevní bod. Směr výslednice 

sil je totožný se směrem lana vedoucího od kotevního bodu. Velikost sil není konstantní a 

mění se v průběhu činností, takže i kotevní bod je zatěžován různou velikostí síly.   

Směr a působení zatížení závisí v první řadě na druhu a způsobu činnosti. V některých 

případech se nám může dynamický účinek zmenšit až na minimum.  

5    Vybrané prostředky a lezecké techniky používané u HZS ČR 

Předmětem práce jsou tři oblasti činností - technik, které se používají především u 

lezeckých družstev a lezeckých skupin HZS ČR a to je: 

1. Slaňování,  

2. Spouštění,  

3. Výstup po laně. 

Tyto tři činnosti jsou záměrně vybrány pro jejich časté využití a také z důvodu jejich 

detailního popsání v metodických materiálech HZS ČR. 

V současné době není ze strany Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR 

snaha o unifikaci prostředků pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou – jelikož jsou jednotky 

požární ochrany dislokovány plošně na území České republiky, jejich vybavení vždy závisí na 

místních podmínkách, které mohou být odlišné - např. podmínky v oblastech Moravského 

krasu (rozsáhlé pozemní prostory) a Adršpašsko-Teplických skal aj. 
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5.1    Slaňování 

Slaňování je činnost, která dovoluje bezpečný pohyb po laně směrem dolů. Slaňování 

můžeme provádět na jednom nebo na dvou pramenech lana. Slaňování na jednom prameni 

lana se provádí na místech, kde si je slaňující osoba vědoma, že se následně vrátí zpět ke 

kotevnímu bodu.  Slaňování na dvou pramenech umožní lano stáhnout, což znamená, že není 

potřeba vracet se ke kotevnímu bodu. Délka slaňování v tomto případě je poloviční oproti 

slaňování po jednom prameni, pokud nesvážeme pomocí rybářské smyčky dvě lana. [11] 

Nejrozšířenějším slaňovacím prostředkem jednotek PO a potažmo lezeckých družstev 

a lezeckých skupin HZS ČR jsou následující prostředky: [11] 

1. Slaňovací osma. 

2. Karabina HMS s poloviční lodní smyčkou. 

3. Slaňovací brzda se samoblokující funkcí – např. STOP-Petzl. 

 

5.1.1    Slaňování pomocí slaňovací osmy 

Při slaňování s využitím slaňovací osmy závisí rychlost pohybu na tření mezi lanem a 

slaňovací osmou. Založení slaňovací osmy do lana a připevnění na postroj znázorňuje obrázek 

3. Rychlost pohybu se ovládá spodní rukou, která mírou tahu zvětšuje nebo zmenšuje tření. 



 

10 

 

 

Obrázek 3 Založení slaňovací osmy [11] 

V případě puštění spodní ruky začne lano rychle prokluzovat slaňovací osmou a nelze 

ho již bezpečně zastavit. Hrozí tak pád až na zem. Aby se slaňovací osoba vyhnula tomuto 

nebezpečí, může se použít spolu se slaňovací osmou další zabezpečující prvek – např. 

posuvný svírací uzel, lanová svěra a jiné (např. zastavení je možné napnutím lana pod 

slaňovacím prostředkem druhou osobou). [11] 

 Aplikace zabezpečovacího prvku je možná dvěma způsoby: 

1. Pod slaňovacím prostředkem. 

2. Nad slaňovacím prostředkem. 

První možnost je vidět na obrázku 4, posuvný svírací uzel je zapojen pod slaňovacím 

prostředkem. Druhá možnost spočívá v upevnění posuvného svíracího uzlu nad slaňovací 

osmou. Posuvný svírací uzel se vytváří z pomocné šňůry o průměru 5-6 mm. [3] 
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Obrázek 4 Upevnění posuvného svíracího uzle spolu s osmou [1] 

 

V případě nutnosti zastavení slaňování a potřeby obou rukou pro práci je možno 

slaňovací osmu zablokovat (viz obrázek 5 a 6 ). [3] 

                              

 Obrázek 5 Zaseknutí slaňovací osmy [11]                 Obrázek 6 Zaseknutí slaňovací osmy [11]                                 

 

5.1.2    Slaňování pomocí HMS karabiny 

Princip slaňovaní je obdobný jako při slaňování slaňovací osmou. Rozdílem je, že se 

lano připevní poloviční lodní smyčkou přes HMS karabinu k postroji (viz obrázek 7). 

V případě nutnosti je možné poloviční lodní smyčku zablokovat pomocí uzle (viz obrázek 8). 
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Energie, kterou získá osoba slaňováním, se přemění na práci mezi lanem a HMS karabinou. 

Tření lana procházející karabinou přes poloviční lodní smyčku je natolik velké, že je možné 

bezpečně regulovat rychlost slaňování. [11]  

 

Obrázek 7 Poloviční lodní smyčka s HMS karabinou [11]                                 

 

 

                   Obrázek 8 Zablokování slaňování přes poloviční lodní smyčku[11] 
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5.1.3    Slaňování pomocí slaňovací brzdy STOP- Petzl 

Slaňovací brzda STOP Petzl (dále jen „STOP“) funguje na principu tření mezi lanem  

a „sérií záhybů“ v jistícím prostředku - viz obrázek 9. Její výhodou je samoblokující funkce,  

a proto není nutný další zabezpečovací prvek - v případě, že slaňující pustí lano ze 

slaňovacího prostředku je sestup automaticky zastaven. Po zastavení je potřeba zajistit páku 

pomocí lana. Zajištění je zobrazeno na obrázku 10. Slaňovací brzda je vhodná pro slaňování 

na jednoduchém laně. [3] 

 

Obrázek 9 Způsob založení lana do slaňovací brzdy STOP [11] 

 

Obrázek 10 Zajištění slaňovací brzdy STOP   [11] 
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5.2    Spouštění osoby 

Spouštění osoby se provádí buď ze země, nebo z pevného bodu ve výšce, ze kterého se 

osoba spouští. V prvním případě se jistící prostředek připevní k zavěšovacímu prvku postroje 

spouštějící osoby, nebo ke kotevnímu bodu na zemi a lano je vedeno přes vratný bod, odkud 

se osoba spouští. V druhém případě se jistící prostředek připevní ke spouštěcímu bodu, odkud 

se osoba spouští. Doporučený způsob spouštění je podle metodického listu je HMS karabina 

s poloviční lodní smyčkou. [12] 

5.3    Výstup po laně 

Výstup po laně se používá primárně při vertikálním pohybu.  Výstup po laně se 

provádí pomocí dvou lanových svěr propojených s postrojem.  Jedna lanová svěra s plochou 

smyčkou slouží pro oporu nohy, druhá k odsedávání při výstupu. Existuje několik podobných 

metod výstupu, které se liší pouze zapojením jednotlivých svěr. Jedna svěra slouží pro 

nadlehčování druhé svěry, která se posouvá směrem nahoru a je zapojena napevno 

k zavěšovacímu prvku postroje. Postup nadlehčování a posouvání lanových svěr se stále 

opakuje a tímto způsobem se postupuje po laně. Obrázek 12 nám znázorňuje zapojení 

lanových svěr do lana a do postroje. [4] 

 

Obrázek 11 Zapojení lanových svěr [3] 
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6    Použité prostředky pro praktické zkoušky 

6.1    Měřící zařízení 

Na zkouškách byl použit tenzometrický siloměr S-38 od firmy Lukas. Maximální 

jmenovité zatížení siloměru je 50 kN a relativní chyba je +/-0,15 %. Siloměr je určen na 

zatížení v tahu i v tlaku. Na zpracování a výstup hodnot bylo použito tenzometrické měřidlo 

typu TENZ2145B od firmy Aterm. TENZ2145 je elektrický přístroj, který převádí signál 

z tenzometrického můstku na napěťový signál a pomocí převodníku tento signál měří.  

Na digitálním displeji ukazuje naměřené hodnoty, tyto hodnoty se pomocí kabelu zapisují  

do souboru v PC. Na přístroji je možno nastavit frekvenci zapisování hodnot na maximální 

hodnotu 36 zapsání za 1 s. Do souboru formátu „txt“ se do sloupců zapisuje číslo měření, čas 

a naměřená hodnota. Systém zapojení měřícího zařízení je vidět na obrázku 13. [13,14]  

 

Obrázek 12 Zapojení měřícího zařízení 

6.2    Lano 

K měření bylo použito jednoduché statické lano typu A od výrobce Tendon. Průměr 

lana je 11 mm s pevností 40 kN. Lano se vyrábí z polyamidu a váha jednoho metru je 79 g. 

Prodloužení lana při zatížení hmotností 150 kg je 3,2 %. Pro všechny zkoušky bylo použito 

stejné lano. Na posuvný svírací uzel byla použita pomocná šňůra o průměru 5 mm. [15] 
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6.3    Slaňovací osma 

Zkoušky se prováděly na slaňovací osmě Kong Classic značky Kong. Nosnost této 

osmy je 35 kN. [16] 

6.4    Karabina HMS 

Zkoušky slaňování a spouštění byly prováděny na šroubovací karabině Rock Empire 

HMS  120-KL-2T. Karabina je vyrobena z hliníku. Její pevnost v podélné ose je 24 kN  

a v příčné ose 8 kN. [17] 
 

6.5     Slaňovací brzda R.E. Descender a STOP 

Pro měření byla použita slaňovací brzda R.E. Descender od výrobce Rock Empire, 

která je konstrukčně i funkčně totožná se slaňovací brzdou Petzl-STOP, jež se nejčastěji 

používá u HZS ČR. Pro měření souběžného zastavení dvou osob byla použita druhá zmíněná 

brzda, v ostatních případech první. [18] 

6.6    Lanová svěra 

Pro výstup na laně byly použity lanové svěry Ascension od firmy Petzl. Jedná se o 

lanovou svěru s rukojetí. Při výstupu byla použita lanová svěra pro pravou a levou ruku. [19] 

6.7    Ostatní vybavení použité při zkouškách 

Ostatní vybavení není v této práci přesněji specifikováno, protože neovlivňovalo 

výsledky zkoušky. Jedná se především o sedací postroj, ploché smyčky, karabiny atd. 

7    Postup testování a průběh zkoušky 

Testování je rozděleno do tří jednotlivých kapitol.  

1. Slaňovaní 

a) slaňovací osma, 

b) HMS karabina s poloviční lodní smyčkou, 

c) slaňovací brzda R.E. Descender, 
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d) souběžné slaňování dvou osob z jednoho kotevního bodu pomocí 

slaňovací osmy, 

e) zaseknutí slaňovací osmy, 

f) slaňování s použitím samoblokující funkce slaňovací brzdy R.E. 

Descender, 

g) slaňování dvou osob z jednoho kotevního bodu s použitím 

samoblokující funkce slaňovací brzdy STOP, 

h) slaňování pomocí slaňovací osmy s použitím dalšího zabezpečujícího 

prvku – posuvný svírací uzel pod slaňovací osmou. 

2. Spouštění osoby 

a) ze spouštěcího stanoviště ve výšce, 

b) ze země přes vratný bod. 

3. Výstup po laně 

a) výstup po laně jedné osoby, 

b) výstup dvou osob po lanech ukotvených do jednoho kotevního bodu. 

Experimentální zkoušky probíhaly ve sportovní hale Sareza - Ostrava  a na stanici 

HS3 v Ostravě - Porubě HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Ostrava v celkovém 

počtu cca osmi zkouškových dnů. Zkoušky byly prováděny uvnitř, aby byly zaručeny pokud 

možno stejné klimatické podmínky na všechny zkoušky. Sportovní hala Sareza byla vybrána 

kvůli možnosti slaňování až z 9 m na umělé stěně. Na tomto místě se prováděly zkoušky 

slaňování a spouštění osoby. Na ostatní zkoušky vyhovovala umělá stěna na stanici HS3 – 

Ostrava Poruba s výškou 5 m. 

Výsledky zkoušek jsou i přes maximální úsilí logicky ovlivněni osobou, která 

prováděla jednotlivé měřené úkony. Pro experiment byl vybrán příslušník lezecké skupiny 

dále jen „hasič – lezec“, který má zkušenosti s lezeckými technikami z důvodů eliminace 

negativních vlivů, které by mohly výsledek ovlivnit. Hasič - lezec měl hmotnost 63 kg a po 

vystrojení všemi technickými pomůckami, které byly potřebné ke zkouškám a po připevnění 

závaží o hmotnosti 6 kg byla celková hmotnost 71 kg. Druhá osoba, která asistovala 

u jednoho z pokusů měla váhu 70 kg. 

Nelze systémově zajistit stejné procházení lana slaňovací brzdou a zajistit konstantní 

rychlost slaňování. Záměrně jsou proto ponechána měření, která vyvolala rychlejší zastavení a 
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nárůst zatížení například zkroucením lana, aby výsledky co nejvěrohodněji simulovaly 

slaňování u zásahu. 

Postup upevnění přístroje a lana sloužících pro měření bylo ve všech třech typech 

zkoušek stejné. Měřící segment se připevnil přes HMS karabinu ke kotevnímu bodu. Lano se 

podle druhu zkoušky zavěsilo přes další HMS karabinu na měřící segment. Na obrázku 13 a 

14 je znázorněno zapojení, které bylo použito při měření. Na obrázku 13 je zapojení pomocí 

osmičkového uzle – zkouška zatížení jednou osobou. Obrázek 14 znázorňuje zapojení za 

pomoci osmičkových uzlů, které se používalo při synchronních zkouškách dvou osob. 

 

                                 

                Obrázek 13 Zapojení pro měření                                   Obrázek 14 Zapojení pro měření             
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  Aby slaňování probíhalo nad volným prostorem a lano neviselo přes hranu, jež by mohla 

zkreslit výsledky, bylo vždy nutné vylézt k měřícímu segmentu a odsednout si v kotevním 

bodu ve volném prostoru. Následně bylo provedeno vypojení karabiny s lanem od měřícího 

segmentu, vynulování přístroje a zapsání maximální hodnoty z přístroje. Z tohoto důvodu se 

stala zkouška časově, fyzicky i psychicky náročnou pro osobu provádějící zkoušky.  

Každá zkouška se prováděla desetkrát a přístroj byl nastaven tak, aby se hodnoty 

zapisovaly každých 0,05 s. 

7.1    Postup zkoušek - slaňování 

Postup první skupiny zkoušek pro zatěžování kotevního bodu při slaňování byl 

proveden následovně. Osoba plynule slaňovala od jistícího bodu k zemi. Délka slaňování byla 

9 m.  

Postup zkoušky pro zastavení a zaseknutí slaňovacího prostředku probíhal tak, že se 

lano označilo 2 metry od měřícího segmentu. Osoba prováděla slaňování (se stejnou délkou 

jako bylo předchozí testování) a v označeném místě zastavila a provedla zaseknutí 

slaňovacího prostředku podle metodiky popsané v kapitole 5.1.1. Zkoušky zastavení pomocí 

slaňovací brzdy R.E. Descender a posuvného svíracího uzle probíhaly na laně dlouhém 5 

metrů. Osoba slaňovala a ve výšce 1,5 m nad zemí pustila lano a zastavila pomocí 

samoblokující funkce prostředku. Při zkoušce s posuvným svíracím uzlem byla použita 

metodika popsaná v kapitole číslo 5.1.1.  

Při zkoušce souběžného slaňování a zastavení pomocí slaňovací brzdy STOP 

probíhaly zkoušky na laně dlouhém 5 metrů. Lano bylo upevněno na měřící segment podle 

obrázku 14. Odstup obou slaňujících byl přibližně 1,5 m. Když byla spodní osoba ve výšce 

1,5 m nad zemí, dala dohodnuté znamení a oba slaňující pustili lano vycházející z prostředku 

a zastavili pomocí samoblokující funkce slaňovací brzdy STOP. 

7.2    Postup zkoušek - spouštění 

Druhá skupina zkoušek zaměřená na spouštění osoby probíhala na laně dlouhém 9 

metrů. Osoba se za pomoci svého asistenta nechala spouštět od kotevního bodu na zem. První 

zkouška probíhala tak, že se zbudoval kotevní bod u země, odkud se následně pomocí 

poloviční lodní smyčky spouštěla osoba. Lano se přes HMS karabinu u měřícího segmentu 
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pouze provléklo. Druhá zkouška probíhala obdobně s rozdílem, že se asistent, který prováděl 

spouštění, zavěsil do kotevního bodu u měřícího segmentu. Na HMS karabinu zavěšenou do 

měřícího segmentu se lano upevnilo pomocí poloviční lodní smyčky a osoba byla spouštěna 

na zem. 

7.3    Postup zkoušek – výstup po laně 

Třetí skupina zkoušek probíhala na laně o délce 5 metrů. Osoba prováděla pohyb  

po laně 2,8 metrů pod měřícím zařízením ze základní pozice  (osoba sedící v v lanových 

svěrách) do základní pozice o jeden posun výše. Metodika postupu je popsána v kapitole 5.3. 

Při souběžném výstupu bylo upevněno lano stejně jako při synchronním zastavení. První 

osoba vystoupala do výšky 2 m. Následně se na druhý pramen zavěsila druhá osoba  

a pak následně prováděly výstup na laně, než první osoba dosáhla výšky 5 m. 

8    Výsledky zkoušky 

V následující kapitole jsou prezentovány a shrnuty výsledky měření. Kompletní 

seznam naměřených hodnot všech pokusů je uveden pro svou rozsáhlost v přiloženém CD 

jako příloha 1-12. Z tohoto důvodu obsahuje příloha na konci této práce pouze jedno měření 

pro ilustraci. 

 Zpracované hodnoty jsou v této kapitole zapsány v tabulkové formě. V prvním 

sloupci je číslo slaňování. Druhý sloupec udává aritmetický průměr zatížení kotevního bodu 

při slaňování. Hodnoty jsou brány od počátku slaňování (v≠0) po dotknutí se země. Další dva 

sloupce nám udávají maximální a minimální zatížení při slaňování. Sloupec nazvaný „počet 

změn zatížení“ vyjadřuje, kolikrát byla hodnota při slaňování rovna 71 kg. Tyto hodnoty jsou 

brány z intervalu 3 s vždy v polovině slaňování. Tento sloupec ilustruje, jak často se 

měnilo zatížení kotevního bodu. Poslední dva sloupce udávají dobu a rychlost slaňování. 

Číselné hodnoty jsou doplněny grafem jednoho měření. 
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8.1    Slaňování 

V následující tabulce 1, 2 a 3 jsou prezentovány zpracované hodnoty z měření při 

slaňování. Hmotnost hasiče-lezce byla 71 kg. 

Tabulka 1 Výsledky měření -  slaňovací osma 

Číslo 

slaňování 

Průměrné 

zatížení [kg] 

Max. 

zatížení 

[kg] 

Min. 

zatížení 

[kg] 

Počet 

změn 

zatížení 

Doba 

slaňování 

[s] 

Rychlost 

slaňování 

[m/s] 

1 71,9 80 67 17 15 0,60 

2 71,4 80 64 12 15 0,60 

3 72,3 85 66 10 15 0,60 

4 71,9 84 64 8 17 0,52 

5 72,1 81 63 12 15 0,60 

6 71,8 81 64 8 16 0,56 

7 71,52 79 63 9 15 0,60 

8 71,2 79 62 8 14 0,64 

9 71,5 82 64 9 15 0,60 

10 71,4 79 58 13 15 0,60 

průměr 71,7 81 63,5 10,6 15,2 0,592 

 

Tabulka 2 Výsledky měření - poloviční lodní smyčka 

Číslo 

slaňování 

Průměrné 

zatížení [kg] 

Max. 

zatížení 

[kg] 

Min. 

zatížení 

[kg] 

Počet 

změn 

zatížení 

Doba 

slaňování 

[s] 

Rychlost 

slaňování 

[m/s] 

1 72 80 61 8 15 0,60 

2 72,1 82 62 7 15 0,60 

3 71,7 85 60 9 14 0,64 

4 71,8 84 64 9 13 0,69 

5 71,7 83 62 9 16 0,56 

6 71,9 88 62 8 16 0,56 

7 71,7 86 61 8 15 0,60 

8 71,3 82 63 9 16 0,56 

9 70,8 88 60 9 16 0,56 

10 71,1 86 58 10 15 0,60 

průměr 71,6 84,4 61,3 8 15,1 0,597 
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Tabulka 3 Výsledky měření - slaňovací brzda R.E. Descender 

Číslo 

slaňování 

Průměrné 

zatížení [kg] 

Max. 

zatížení 

[kg] 

Min. 

zatížení 

[kg] 

Počet 

změn 

zatížení 

Doba 

slaňování 

[s] 

Rychlost 

slaňování 

[m/s] 

1 71,7 88 63 13 19 0,47 

2 72,1 87 64 13 22 0,40 

3 71,6 93 57 12 22 0,40 

4 72,0 90 64 10 21 0,42 

5 71,6 85 63 9 23 0,39 

6 71,6 89 59 8 23 0,39 

7 71,6 89 58 11 26 0,34 

8 71,2 88 55 8 26 0,34 

9 71,6 84 57 10 23 0,39 

10 71,9 83 65 12 22 0,40 

průměr 71,69 87,6 60,5 10,6 22,7 0,394 

 

Graf 3,4,5 nám demonstruje reprezentativní vzorek jednoho slaňování pomocí třech 

slaňovacích pomůcek. Graf 3 je z pokusu číslo 7. Graf číslo 4 nám ukazuje slanění v pokusu 

číslo 8. Graf 5 je z pokusu číslo 10. Je nutné podotknout, že jednotlivé grafy se pokus od 

pokusu liší. Tyto grafy slouží pouze pro představu, jak je kotevní bod zatěžován 

nerovnoměrně. 

Slaňování je započato vždy druhou sekundu od počátku grafu. První 2 sekundy je tedy 

osoba v rovnovážné poloze a kotevní bod je zatěžován stejnou silou 71 kg (rovnovážná 

poloha je v tomto smyslu myšlena značně relativně, nelze vynulovat jakékoliv pohyby 

slaňovací osoby a lana). Slaňování je ve všech třech grafech započato poklesem zatížení na 

kotevním bodu. To je způsobeno tím, že osoba odlehčí kotevní bod pohybem dolů a část 

hmotnosti se změní v energii pohybovou způsobenou zemskou tíhou. Aby se pohybová 

energie osoby stále nezvětšovala, začne se v jistícím prostředku zvětšovat tření, což má 

 za následek zpomalování slaňování a zvětšování zatížení kotevního bodu až do momentu, 

kdy se tření opět snižuje. Proto, aby se osoba nezastavila, tak se opět začíná zvyšovat 

pohybová energie (zmenšuje se tření na slaňovací osmě) a kotevní bod se začíná zatěžovat 

méně než v rovnovážné poloze. Tento cyklus se opakuje stále dokola. Při slaňování to tedy 

vypadá, že je slaňování rovnoměrné, ve skutečnosti se ovšem několikrát za sekundu změní 

rychlost a tím pádem i zatížení kotevního bodu.  
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Graf 3 Průběh zatížení slaňovací osmou 

 

 

Graf 4 Průběh zatížení poloviční lodní smyčkou 
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Graf 5 Průběh zatížení slaňovací brzdou R.E. Descender 

Z naměřených hodnot vyplývá, že kotevní bod je při slaňování všemi třemi prostředky 

zatěžován skoro stejnou průměrnou zátěží, která byla rovna hmotnosti slaňující osoby. 

Kotevní bod byl v některých momentech zatěžován o 12,5 % více než váha lezce při 

slaňování za pomoci slaňovací osmy a o 20,8 % při slaňování slaňovací brzdou R.E. 

Descender zapříčiněno méně plynulým slaňováním. Při slaňování poloviční lodní smyčkou 

byly hodnoty o 16,6 % vyšší než váha slaňující osoby. Průměrné změny v zatížení byly u 

všech tří slaňovacích brzd skoro stejné. Z hlediska bezpečnosti je pro nás klíčové maximální 

zatížení, které je v tabulkách zvýrazněné tučně. Z naměřených hodnot lze konstatovat, že 

rozdíl mezi naměřenými hodnotami je minimální, a proto se nemusí brát ohled na jejich 

použití v praxi. 

8.2    Zajištění slaňovací osmy 

V tabulce 4 jsou naměřené maximální a minimální hodnoty z deseti pokusů při zajištění 

slaňovací osmy, tedy při „zaseknutí“ a uvolnění rukou. V tabulce 5 jsou vidět maximální a 

minimální zatížení při „vyseknutí osmy“, tedy připravení osmy ke slaňování. Hmotnost 

hasiče-lezce byla 71 kg. 
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                  Tabulka 4 "Zaseknutí osmy" 

Číslo pokusu Max. zatížení 

[kg] 

Min. zatížení 

[kg] 

1 81 65 

2 77 61 

3 76 62 

4 77 63 

5 82 60 

6 81 58 

97 78 59 

8 79 64 

9 81 67 

10 76 65 

průměr 78,8 62,4 

 

 

                     Tabulka 5„Vyseknutí osmy“ 

Číslo pokusu Max. zatížení 

[kg] 

Min. zatížení 

[kg] 

1 79 53 

2 82 53 

3 86 53 

4 86 53 

5 89 54 

6 86 59 

7 86 53 

8 87 53 

9 90 55 

10 86 56 

průměr 85,7 54,2 

 

V grafu 6 pozorujeme průběh zatížení při zaseknutí osmy při pokusu 5. V ostatních 

pokusech je průběh zatížení podobný. Slaňování začalo 2 sekundy po začátku měření. Prvních 

5 sekund probíhalo slaňováním k místu, kde se provádělo zaseknutí osmy. Po zastavení a 

přetrvání 5 sekund v relativní rovnovážné poloze začalo v čase 16,9 příprava a zamknutí 

osmy. Z grafu lze vyvodit, že zamknutí trvalo zhruba 1 sekundu. Následně osoba zůstala v 

relativní rovnovážné pozici do času 27,3. Potom nastala příprava na „vyseknutí osmy“. Po 

vyseknutí osmy v čase 33,8 se pokračuje ve slaňování a po 3 sekundách experiment končí. 
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Graf 6 Průběh zatížení při zaseknutí osmy 

Průměrné maximální hodnoty zatížení při zaseknutí slaňovací osmy byly o 9,8 % a při 

opětovné přípravě lana na slaňování o 19,9 % větší než slaňující osoby. Toto zatížení je téměř 

totožné se zatížením při slaňování pomocí slaňovací osmy. Zvýšené zatížení při „odseknutí“ 

osmy je způsobeno rázem, který tato činnost vyvolává. Nicméně tento ráz není tak významný, 

jak se předpokládalo. Tato činnost byla vybrána z důvodů, že subjektivně dochází k velkým 

rázům. Tato skutečnost nebyla praktickými zkouškami prokázaná. Při vyseknutí osmy došlo 

k maximálnímu zatížení 90 kg, tedy o 5 kg více než při rovnoměrném slanění pomocí 

slaňovací osmy. 

8.3    Slaňování pomocí slaňovací osmy - dvě osoby na jednom kotevním bodu  

V tabulce 6 jsou prezentovány naměřené hodnoty při slaňování dvou osob z jednoho 

kotevního bodu. Celková hmotnost slaňujících byla v součtu 141 kg. Kotevní bod se 

v průměrném maximálním zatížení zatížil o 7,8 % vyšší zátěží, než byla hmotnost obou 

slaňujících osob. Při slaňování jedné osoby je průměrné maximální zatížení z pokusů o 12,5 

% větší než hmotnost slaňující osoby. Kotevní bod, se tedy při souběžném slaňovaní 

procentuálně zatěžuje méně. 
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Tabulka 6 Výsledky měření - dvě osoby na jednom kotevním laně 

Číslo 

slaňování 

Průměrné 

zatížení [kg] 

Max. 

zatížení 

[kg] 

Min. 

zatížení 

[kg] 

Počet 

změn 

zatížení 

Doba 

slaňování 

[s] 

Rychlost 

slaňování 

[m/s] 

1 142,0 149 136 10 16 0,5 

2 141,4 152 134 7 15 0,6 

3 142,1 155 133 7 12 0,7 

4 142,6 153 135 10 11 0,8 

5 141,8 153 132 7 12 0,7 

6 141,7 159 130 11 12 0,7 

7 141,8 153 130 9 10 0,9 

8 142 149 135 9 12 0,7 

9 142 148 135 9 13 0,7 

10 141 150 134 10 12 0,7 

průměr 141,8 152,1 133,4 8,9 12,5 0,7 

 

V následujícím grafu 7 pozorujeme průběh zatížení při slaňování dvou osob v pokusu 

3. Slaňování v pokusu 3 začalo v čase 1,5 s viditelným snížením zatížení. Pokus končí 

v poslední sekundě grafu prudkým poklesem zatížení. 

 

Graf 7 Slaňování - dvě osoby na jednom kotevním laně 

 

Při průběžném slaňování dvou osob pomocí osmy byly naměřeny průměrné hodnoty shodné 

s hmotností obou slaňujících osob. Maximální průměrná hodnota byla o 7,8 % vyšší než 

hmotnost slaňujících osob. Na základě naměřených hodnot ze slaňování jedné osoby pomocí 
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poloviční lodní smyčky a slaňovací brzdy R.E. Descender nebyly již tyto slaňovací prostředky 

zkoušeny a předpokládá se, že by naměřené hodnoty byly obdobné. 

8.4    Zastavení slaňování při aktivaci samoblokující funkce – slaňovací osma, 

posuvný svírací uzel 

V tabulce 7 jsou shrnuty naměřené hodnoty z deseti pokusů při zastavení pomocí 

posuvného svíracího uzle. Hmotnost hasiče-lezce byla 71 kg. 

                    Tabulka 7 Zastavení - osma, posuvný svírací uzel 

Číslo pokusu Max. zatížení 

[kg] 

Min. zatížení 

[kg] 

1 110 63 

2 138 50 

3 136 48 

4 130 40 

5 132 45 

6 109 52 

7 114 57 

8   139 44 

9 121 54 

10 138 49 

průměr 124,9 50,2 

 

Z následujícího grafu 8 vyplývá průběh zatížení při puštění rukou lana a samovolného 

zastavení pomocí posuvného svíracího uzle v pokusu číslo 6. Zachycení prokluzu je zřetelné 

nárůstem zatížení v této zkoušce až na hodnotu 139 kg. Před nárůstem vždy klesá zatížení. 

Pokles zatížení je způsoben tím, že lano začne samovolně prokluzovat slaňovací osmou do 

doby, než se smyčka s posuvným svíracím uzlem napne. Tím je ovlivněna i velikost 

maximálního zatížení. Čím větší je „propad osoby“, tím větší dostane dynamickou energii, 

což způsobí zvětšení zatížení kotevního bodu.  
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Graf 8 Zastavení - osma, posuvný svírací uzel 

 

Samoblokující funkce posuvného svíracího uzle prokázala průměrné maximální 

zatížení o 75,9 % větší než hmotnost osoby. 

   8.5    Slaňování s použitím samoblokující funkce slaňovací brzdy R.E. 

Descender 

Tabulka 8 nám ukazuje maximální a minimální zatížení při samoblokující funkci 

slaňovací brzdy R.E. Descender. Hmotnost hasiče-lezce byla 71 kg. 

                    Tabulka 8 Zastavení - slaňovací brzda R.E. Descender 

Číslo pokusu Max. zatížení 

[kg] 

Min. zatížení 

[kg] 

1 89 60 

2 108 57 

3 113 61 

4 99 58 

5 120 56 

6 109 60 

7 102 57 

8 115 55 

9 116 51 

10 126 51 

průměr 109,7 56,6 
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Graf 9 nám vykresluje průběh zatížení pokusu 3 při samoblokující funkci slaňovací 

brzdy R.E. Descender. Zastavení je patrné nárůstem zatížení v čase  6,5 s. Z grafu je zřetelné, 

že nárůstu zatížení nepředchází jeho prudký propad, jako tomu bylo v předchozím grafu 6. Je 

to způsobeno tím, že samoblokující funkce začne účinkovat hned při puštění rukou lana a 

přerušení tření v jistícím prostředku. Nedochází tedy ke zrychlení jako v předchozím případě, 

než začne fungovat samoblokující funkce posuvného svíracího uzlu. Maximální hodnoty jsou 

tedy při zastavení pomocí slaňovací brzdy R.E. Descender o několik desítek nižší než při 

zastavení pomocí svíracího posuvného uzlu. 

 

Graf 9 Zastavení - slaňovací brzda R.E. Descender 

Při zkouškách samoblokující funkce slaňovací brzdy R.E. Descender bylo zjištěno, že 

průměrné maximální zatížení z deseti pokusů je o 54,5 % větší než hmotnost slaňující osoby. 

8.6    Slaňování dvou osob z jednoho kotevního bodu s použitím samoblokující 

funkce slaňovací brzdy STOP  

Tabulka 9 nám ukazujme maximální a minimální zatížení při samoblokující funkci 

slaňovací brzdy STOP při souběžném zastavení dvou osob. V tabulce můžeme vidět, že 

naměřené hodnoty maxima a minima jsou v desítkách jednotek rozdílné. Je to způsobeno tím, 

že nelze nasimulovat stejnou rychlost slaňování před zastavením a stejné načasování 

zastavení. V měření 5,8,9 se nepodařilo stejně načasovat zastavení, a proto je zatížení menší. 

Tato tři měření se nezapočítávala do průměru. Hmotnost hasičů-lezců byla 71 kg a 70 kg. 
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                       Tabulka 9 Zastavení - slaňovací brzda STOP, dvě osoby 

Číslo pokusu Max. zatížení 

[kg] 

Min. zatížení 

[kg] 

1 222 87 

2 230 81 

3 219 114 

4 241 92 

5 175 122 

6 220 93 

7 221 101 

8 177 110 

9 187 106 

10 246 78 

průměr 227 98 

 

V grafu 10 je znázorněno zatížení z pokusu číslo 6 a 8. Průběh zatížení 1 nám ukazuje, kdy se 

podařilo zastavit v jeden okamžik. Průběh zatížení demonstruje situaci, kdy se nepodařilo zastavit 

v jeden okamžik. V tomto případě je vidět kdy přesně probíhalo zastavení jedné i druhé osoby. 

Zastavování probíhalo v době od 2,4 s do 3,4 s. 

 

Graf 10 Zastavení - slaňovací brzda STOP,  dvě osoby 

Průměrně bylo zatížení o 81 kg větší, tedy o 61 % větší zatížení, než je váha obou slaňujících 

osob. 

8.7    Výstup po laně 

V tabulce 10 jsou zapsány maximální a minimální hodnoty, které byly naměřeny při 

výstupu po laně pomocí lanové svěry. Hmotnost hasiče-lezce byla 71 kg. 
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                   Tabulka 10 Zatížení při výstupu po laně 

Číslo pokusu Max. zatížení 

[kg] 

Min. zatížení 

[kg] 

1 79 61 

2 76 62 

3 77 62 

4 90 61 

5 80 63 

6 81 64 

7 82 62 

8 81 62 

9 78 57 

10 72 59 

průměr 79,6 61,3 

 

V grafu 11 je znázorněn průběh zatížení kotevního bodu při výstupu po laně v pokusu 

5. Graf měl ve všech měřených případech stejný průběh. Při začátku výstupu zatížení stoupá. 

To je způsobeno přitažením se za lanovou svěru a postavením se do smyčky. Následně 

zatížení klesá až do času, kdy lanová svěra určená na odsednutí je posunuta výše a osoba si 

opět sedne do lana. To má za následek zvýšení zatížení a následně návrat do relativní klidové 

pozice. 

 

Graf 11 Výstup po laně 

Při výstupu po laně byly naměřeny průměrné maximální hodnoty pokusů o 12,6 % 

větší než hmotnost osoby, která výstup prováděla. 
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8.8    Výstup po laně dvou osob  

V tabulce 11 jsou zapsány průměrné, maximální a minimální hodnoty, které byly 

naměřeny při souběžném výstupu dvou osob po laně pomocí lanové svěry. Hmotnost hasičů-

lezců byla 71 kg a 70 kg. 

                       Tabulka 11 Výstup po laně dvou osob 

Číslo slaňování Průměrné 

zatížení [kg] 

Max. zatížení 

[kg] 

Min. zatížení 

[kg] 

1 142,5 187 90 

2 143,1 175 98 

3 142,1 172 105 

4 142,3 188 92 

5 141,9 193 93 

6 141,4 189 82 

7 141,5 184 91 

8 141,0 184 80 

9 141,0 194 88 

10 142,0 183 99 

průměr 141,8 184,9 91,8 

 

V grafu 12 je zobrazen průběh zatížení při souběžném výstupu dvou osob na jednom 

kotevním bodě. Výstup začal po 3 sekundách, kdy obě osoby již byly zavěženy na lanech. 

Výstup byl ukončen v čase 14,5 s. 

 

Graf 12 Výstup po laně dvě osoby 
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Průměrné zatížení bylo téměř shodné s váhou obou lezců. Průměrné hodnoty 

maximálního zatížení z deseti pokusu byly o 31 % vyšší než hmotnost osob, přičemž 

maximální hodnota zatížení  byla 194 kg, tedy o 37 % větší než hmotnost obou osob. 

8.9    Spouštění pomocí poloviční lodní smyčky ze země 

Následující tabulka 12 prezentuje zpracované hodnoty z měření zatížení kotevního 

bodu při spouštění pomocí poloviční lodní smyčky z kotevního bodu u země. Hmotnost 

hasiče-lezce byla 71 kg. 

   Tabulka 12 Spouštění pomocí poloviční lodní smyčky z kotevního bodu u země 

Číslo 

slaňování 

Průměrné 

zatížení [kg] 

Max. 

zatížení 

[kg] 

Min. 

zatížení 

[kg] 

Počet 

změn 

zatížení 

Doba 

slaňování 

[s] 

Rychlost 

slaňování 

[m/s] 

1 106,2 127 68 6 15 0,6 

2 105,6 128 84 5 11 0,8 

3 107,4 130 76 8 15 0,6 

4 104,3 130 68 6 11 0,8 

5 106,9 128 80 6 13 0,7 

6 107,5 129 85 6 12 0,7 

7 108,6 130 84 8 11 0,8 

8 106,4 128 82 6 11 0,8 

9 108,4 131 88 8 10 0,9 

10 105,6 128 83 8 13 0,7 

průměr 105,6 128,9 79,8 6,7 12,2 0,7 

 

Graf 13 představuje zatížení při spouštění poloviční lodní smyčkou od kotevního bodu 

země v pokusu 10. Jistící osoba začala spouštět v čase 2 s. Průběh zatížení byl ze začátku 

klesající obdobně jako při slaňování. Následně se zatížení stále mění v závislosti na prokluzu 

polovičního lodního uzle v HMS karabině.  
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Graf 13 Spouštění pomocí poloviční lodní smyčky z kotevního bodu u země 

Průměrné naměřené hodnoty zatížení při spouštění z kotevního bodu u země byly  

o 34% vyšší než hmotnost slaňujícího, přičemž průměrná maximální hodnota z pokusů pak 

byla o 80% větší než zatížení spouštěné osoby. Zvýšení průměrného zatížení je způsobeno 

tím, že je kotevní bod zatěžován dvěma silami. Od kotevního bodu, kde je lano provlečeno, 

působí jedna síla F1 na osobu, která je spouštěna a druhá síla F2, která působí na kotevní bod u 

země, odkud se provádí slaňování. Se silou F1 se potkáváme u všech měření v práci. Síla F2 

působí pouze v tomto měření. Výslednice těchto sil F nám udává velikost celkového zatížení 

kotevního bodu. V ostatních měření se sila F1 rovná výslednici sil F. 

8.10    Spouštění pomocí poloviční lodní smyčky od spouštěcího bodu 

Následující tabulka 13 udává naměřené hodnoty při spouštění osoby asistentem, který 

jej provádí od kotevního bodu, z něhož je osoba spouštěna. Hmotnost hasiče-lezce byla 71 kg. 
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  Tabulka 13 Spouštění pomocí poloviční lodní smyčky od pozice spouštěného 

Číslo 

slaňování 

Průměrné 

zatížení [kg] 

Max. 

zatížení 

[kg] 

Min. 

zatížení 

[kg] 

Počet 

změn 

zatížení 

Doba 

slaňování 

[s] 

Rychlost 

slaňování 

[m/s] 

1 69,6 85 56 8 20 0,4 

2 71,8 87 63 8 14 0,6 

3 70,8 77 63 10 12 0,7 

4 71,7 78 64 7 13 0,7 

5 74 82 66 5 13 0,7 

6 67,7 74 61 4 14 0,6 

7 69,7 79 64 2 14 0,6 

8 66,8 78 58 2 13 0,7 

9 71,5 77 66 5 12 0,7 

10 72 78 67 7 14 0,6 

průměr 70,5 79,5 62,8 5,8 13,9 0,6 

 

Graf 14 prezentuje průběh zatížení pokusu 10 při spouštění osoby pomocí poloviční 

lodní smyčky od kotevního bodu, ze kterého je osoba spouštěna. 

 

Graf 14 Spouštění pomocí poloviční lodní smyčky od pozice spouštěného 

Výsledky ukazují, že při spouštění osoby z místa, odkud je osoba spouštěna, je kotevní 

bod zatěžován průměrně méně, než samotná váha slaňující osoby a to o 0,7 %. Průměrná 

maximální hodnota zatížení z pokusů pak byla o 11,9 % větší než zatížení spouštěné osoby. 

V porovnání se slaňováním pomocí poloviční lodní smyčky vycházejí hodnoty při spouštění o 

několik kilogramů menší. A to o 6 % menší ve prospěch průměrného maximálního zatížení 
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spouštění pomocí poloviční lodní smyčky. Průměrná zatížení se v průměru liší o 1 kg a jsou 

menší u spouštění osoby.  
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9    Závěr 

V úvodu této bakalářské práce byl představen kotevní bod obecně. Byly uvedeny 

požadavky na kotevní bod, způsoby jeho vybudování a byly popsány síly, kterým je kotevní 

bod vystavován při práci a záchraně z výšky a volné hloubky. 

Další kapitola je zaměřena na tři skupiny činností při práci a záchraně nad volnou 

hloubkou. První skupina je nazvána zatížení při slaňování, druhá spouštění a poslední výstup 

po laně.  V  kapitole byla následně popsána metodika a prostředky používané u HZS ČR, 

které spadají do zmíněných třech okruhů.  

Experimentální část práce začíná popisem měřícího zařízení a prostředků, které byly 

pro měření použity.  

Další část práce se zabývá jednotlivými zkouškami. Byly navrženy zkušební metody 

na základě dostupných technických možností. Zatěžování kotevního bodu bylo uskutečněno 

celkem 12 způsoby: 

1. Slaňovaní 

 slaňovací osma, 

 HMS karabina s poloviční lodní smyčkou, 

 slaňovací brzda R.E. Descender, 

 souběžné slaňování dvou osob z jednoho kotevního bodu pomocí 

slaňovací osmy, 

 zaseknutí slaňovací osmy, 

 slaňování s použitím samoblokující funkce slaňovací brzdy R.E. 

Descender, 

 slaňování dvou osob z jednoho kotevního bodu s použitím 

samoblokující funkce slaňovací brzdy STOP, 

 slaňování pomocí slaňovací osmy s použitím dalšího zabezpečujícího 

prvku – posuvný svírací uzel pod slaňovací osmou. 

2. Spouštění osoby 

 ze spouštěcího bodu ve výšce, 

 ze země přes vratný bod. 

3. Výstup po laně 
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 výstup po laně jedné osoby, 

 výstup po laně dvou osob souběžně z jednoho kotevního bodu. 

 Výsledky měření byly zpracovány a převedeny do grafické podoby. Zkouška byla 

náročná jak časově, tak technicky. Příprava a realizace jednoho pokusu trvala minimálně 10 

minut. Celá experimentální část se celkem skládá ze 120 pokusů, přičemž nejsou započítány 

pokusy, které byly vyřazeny kvůli chybě měřící jednotky.  

V následující tabulce 14 jsou shrnuty výsledky ze všech pokusů a je demonstrováno, 

jak velkým zatížením je kotevní bod vystavován oproti zatížení v klidovém stavu. Přičemž 

100% se rovná váze osoby tedy 71 kg nebo v případě souběžných činností váze 141 kg. 

 Tabulka 14 shrnutí výsledků 

 Průměrné 

zatížení [kg] 

Max. zatížení 

průměrné  [%] 

Max. 

zatížení [%] 

Slaňovací osma 71,9 112,5 118 

HMS karabina s poloviční lodní smyčkou 71,6 116,6 122,2 

Slaňovací brzda R.E. Descender 71,6 120,8 129 

Souběžné slaňování dvou osob z jednoho 

kotevního bodu 

141 107,8 112,7 

Zaseknutí slaňovací osmy - 119,7 125,3 

Slaňování s použitím samoblokující funkce 

slaňovací brzdy R.E. Descender 

- 154,5 177,4 

Slaňování dvou osob z jednoho kotevního bodu 

s použitím samoblokující funkce slaňovací brzdy 

STOP 

- 161,4 174,4 

Slaňování pomocí slaňovací osmy s použitím 

dalšího zabezpečujícího prvku – posuvný svírací 

uzel pod slaňovací osmou 

- 175,9 194,3 

Spouštění od kotevního bodu, ze kterého je osoba 

spouštěna 

70,5 111,9 122,5 

Spouštění od kotevního bodu na zemi 105,6 180,2 184,5 

Výstup po laně jedné osoby - 112,6 126,7 

Výstup po laně dvou osob souběžně z jednoho 

kotevního bodu 

141,8 131,3 137,5 

 

Následující tabulka ukazuje, že hodnoty zatížení nikdy nepřesáhly 200 %, tedy 

dvojnásobku váhy osob.  

Z prvních třech řádků tabulky hodnot zaměřených na slaňování vyplývá, že je jen 

minimální rozdíl mezi slaňovacími prostředky. Nejmenší průměrné maximální zatížení měla 
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slaňovací osma. Největší průměrné zatížení měla slaňovací brzda R.E. Descender. Rozdíl je 

pouze v jednotkách procent. Lze konstatovat, že slaňování pomocí různých slaňovacích 

prostředků zatěžuje kotevní bod obdobně. 

 Při spouštění osoby vyšlo o několik desítek procent lepší zatížení při spouštění od 

kotevního bodu, ze kterého je osoba spouštěna. Musíme si ale uvědomit, že při použití této 

metody musí být osoba, která spouští, u kotevního bodu. Kotevní bod je tedy zatěžován jak 

osobou, kterou spouští, tak váhou osoby, která spuštění provádí, pokud podmínky nedovolují 

vytvořit další kotevní bod. 

Při použití samoblokující funkce slaňovací brzdy R.E. Descender je kotevní bod 

zatěžován o několik desítek procent méně než posuvný svírací uzel. Rozdíl mezi souběžným 

zastavením pomocí slaňovací brzdy STOP a zastavením jedné osoby pomocí R.E. Descender 

je v řádkách procent. 

Výstup po laně zatěžoval kotevní bod podobně jako slaňování pomocí slaňovací osmy. 

Při výstupu dvou osob byl kotevní bod zatěžován maximální průměrnou silou o 20% více než 

při výstupu jedné osoby 

Z výsledků zkoušek jednoznačně vyplývá skutečnost, že odbornou veřejností přijaté 

tvrzení, že síly, které vznikají při slaňování jedné osoby jsou 120 – 240 kg a při slanění dvou 

osob 260 - 480 kg, jsou mylné. Při slaňování jedné osoby je maximální zatížení při 71 kg 

vážícím lezci 93 kg, při využití samoblokující funkce posuvného svíracího uzle připevněného 

pod slaňovací osobou 139 kg. Při slanění dvou osob s použitím samoblokující funkce 

slaňovací brzdy to je potom 246 kg. Výsledné hodnoty jsou tedy na spodní hranici udávaných. 

Tato tématika je velmi zajímavá, a proto by bylo dobré rozpracovat ji podrobněji. Bylo 

by užitečné věnovat se dalším činnostem, které se provádí u HZS ČR, jako například lanové 

traverzy nebo vytahování osoby. 
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V této příloze jsou naměřené hodnoty z prvního pokusů při slaňování pomocí slaňovací osmy. 

Světle modrou barvou jsou označeny hodnoty, které se započítaly do průměru. Tmavě modrá barva 

značí hodnoty, které se použily pro výpočet změn zatížení. První sloupec značí pořadí, ve kterém byla 

hodnota zapsána. Druhý sloupec čas měření [hh:mm:ss] a třetí sloupec zatížení v [kg]. 

 

Slanění - slaňovací osma – 1 

    Pořadí    Čas    Hodnota 

1 8:32:48 72 

2 8:32:48 72 

3 8:32:48 71 

4 8:32:48 71 

5 8:32:48 71 

6 8:32:48 71 

7 8:32:49 71 

8 8:32:49 72 

9 8:32:49 72 

10 8:32:49 72 

11 8:32:49 72 

12 8:32:49 71 

13 8:32:49 72 

14 8:32:49 72 

15 8:32:49 71 

16 8:32:49 69 

17 8:32:49 68 

18 8:32:49 68 

19 8:32:49 68 

20 8:32:49 68 

21 8:32:49 69 

22 8:32:49 73 

23 8:32:50 75 

24 8:32:50 72 

25 8:32:50 69 

26 8:32:50 70 

27 8:32:50 71 

28 8:32:50 71 

29 8:32:50 68 

30 8:32:50 68 

31 8:32:50 73 

32 8:32:50 77 

33 8:32:50 77 

34 8:32:50 74 

35 8:32:50 73 

36 8:32:50 73 

37 8:32:50 71 

38 8:32:50 69 

39 8:32:51 69 

40 8:32:51 69 

41 8:32:51 67 

42 8:32:51 68 

43 8:32:51 73 

44 8:32:51 75 

45 8:32:51 72 

46 8:32:51 70 

47 8:32:51 71 

48 8:32:51 71 

49 8:32:51 68 

50 8:32:51 68 

51 8:32:51 72 

52 8:32:51 75 

53 8:32:51 74 

54 8:32:51 70 

55 8:32:52 69 

56 8:32:52 70 

57 8:32:52 71 

58 8:32:52 70 

59 8:32:52 70 

60 8:32:52 72 

61 8:32:52 73 

62 8:32:52 73 

63 8:32:52 72 

64 8:32:52 71 

65 8:32:52 71 

66 8:32:52 71 

67 8:32:52 71 

68 8:32:52 69 

69 8:32:52 70 

70 8:32:52 73 

71 8:32:53 74 

72 8:32:53 73 

73 8:32:53 72 

74 8:32:53 73 

75 8:32:53 72 

76 8:32:53 70 

77 8:32:53 69 

78 8:32:53 73 

79 8:32:53 76 

80 8:32:53 74 

81 8:32:53 72 

82 8:32:53 72 

83 8:32:53 72 

84 8:32:53 70 

85 8:32:53 71 

86 8:32:53 73 

87 8:32:54 73 

88 8:32:54 72 

89 8:32:54 71 

90 8:32:54 72 

91 8:32:54 73 

92 8:32:54 74 

93 8:32:54 73 

94 8:32:54 73 

95 8:32:54 72 

96 8:32:54 72 

97 8:32:54 72 

98 8:32:54 74 

99 8:32:54 76 

100 8:32:54 76 

101 8:32:54 73 

102 8:32:54 71 

103 8:32:55 72 

104 8:32:55 71 

105 8:32:55 70 

106 8:32:55 70 

107 8:32:55 70 

108 8:32:55 70 

109 8:32:55 70 

110 8:32:55 72 

111 8:32:55 72 

112 8:32:55 72 

113 8:32:55 72 

114 8:32:55 72 

115 8:32:55 71 

116 8:32:55 69 

117 8:32:55 71 

118 8:32:55 74 

119 8:32:56 75 

120 8:32:56 71 

121 8:32:56 70 

122 8:32:56 73 

123 8:32:56 75 

124 8:32:56 76 

125 8:32:56 74 

126 8:32:56 72 

127 8:32:56 69 

128 8:32:56 69 
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129 8:32:56 72 

130 8:32:56 74 

131 8:32:56 75 

132 8:32:56 74 

133 8:32:56 72 

134 8:32:56 70 

135 8:32:57 68 

136 8:32:57 68 

137 8:32:57 69 

138 8:32:57 70 

139 8:32:57 71 

140 8:32:57 73 

141 8:32:57 74 

142 8:32:57 73 

143 8:32:57 72 

144 8:32:57 69 

145 8:32:57 67 

146 8:32:57 67 

147 8:32:57 68 

148 8:32:57 73 

149 8:32:57 74 

150 8:32:57 73 

151 8:32:58 70 

152 8:32:58 70 

153 8:32:58 72 

154 8:32:58 74 

155 8:32:58 76 

156 8:32:58 77 

157 8:32:58 76 

158 8:32:58 72 

159 8:32:58 70 

160 8:32:58 69 

161 8:32:58 70 

162 8:32:58 72 

163 8:32:58 73 

164 8:32:58 72 

165 8:32:58 70 

166 8:32:58 70 

167 8:32:59 71 

168 8:32:59 72 

169 8:32:59 75 

170 8:32:59 74 

171 8:32:59 70 

172 8:32:59 67 

173 8:32:59 67 

174 8:32:59 68 

175 8:32:59 70 

176 8:32:59 72 

177 8:32:59 73 

178 8:32:59 74 

179 8:32:59 74 

180 8:32:59 72 

181 8:32:59 70 

182 8:32:59 70 

183 8:33:00 73 

184 8:33:00 75 

185 8:33:00 76 

186 8:33:00 75 

187 8:33:00 71 

188 8:33:00 70 

189 8:33:00 69 

190 8:33:00 69 

191 8:33:00 69 

192 8:33:00 73 

193 8:33:00 75 

194 8:33:00 75 

195 8:33:00 73 

196 8:33:00 72 

197 8:33:00 75 

198 8:33:00 77 

199 8:33:01 77 

200 8:33:01 74 

201 8:33:01 72 

202 8:33:01 71 

203 8:33:01 72 

204 8:33:01 72 

205 8:33:01 72 

206 8:33:01 72 

207 8:33:01 71 

208 8:33:01 72 

209 8:33:01 72 

210 8:33:01 70 

211 8:33:01 68 

212 8:33:01 72 

213 8:33:01 78 

214 8:33:01 73 

215 8:33:02 80 

216 8:33:02 78 

217 8:33:02 77 

218 8:33:02 76 

219 8:33:02 78 

220 8:33:02 77 

221 8:33:02 76 

222 8:33:02 76 

223 8:33:02 74 

224 8:33:02 73 

225 8:33:02 73 

226 8:33:02 73 

227 8:33:02 73 

228 8:33:02 73 

229 8:33:02 72 

230 8:33:02 72 

231 8:33:03 72 

232 8:33:03 72 

233 8:33:03 72 

234 8:33:03 72 

235 8:33:03 72 

236 8:33:03 72 

237 8:33:03 72 

238 8:33:03 71 

 


