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Anotace 

Bc. Kolečko, Ondřej. Kotevní body při činnostech hasičů-lezců. Diplomová práce. Ostrava: 

VŠB – TU Ostrava, 2014, 46 s.  

Diplomová práce popisuje kotevní body a analyzuje základní možnosti jejich tvorby 

v podmínkách požární ochrany. Rovněž předkládá i náhled na možnosti tvorby 

netradičních kotevních bodů v přírodních podmínkách i v technických celcích. U všech 

kotevních bodů jsou zmíněny výhody, nevýhody a rizika spojená s jejich využitím. 

Obsahuje popis rozložení sil v kotevních bodech při pádu lezce ze stěny.  

Práce předkládá rozbor základních činností hasičů-lezců na laně a zkoumá zatížení 

kotevních bodů při těchto činnostech. Rozbor zatížení kotevních bodů vychází 

z praktických zkoušek a měření prováděných autorem.  

Navrhuje pravidla pro výběr vhodných kotevních bodů v přírodním prostředí 

i v technických celcích na základě výsledků uskutečněných měření.  

Klíčová slova: kotevní body, kotvení, zatížení, zatížení kotevních bodů, práce ve výškách.  

Annotation 

Bc. Kolečko, Ondřej.  Anchor points for Firefighters-Climbers work. Graduation Thesis. 

Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2014, 46 s. 

This graduation describes anchor points and analyzing its basic option and creating these 

points in fire rescue conditions as well. Also shows view of innovative feasibility of 

creating anchor points in natural environment or technical unit. There are mentioned 

advantages and disadvantages of each one anchorage point and including description of 

anchor point’s forces distribution within climbers falling. 

This Thesis presents analysis of Firefighters-Climbers base work on rope and anchor 

point’s load. Analysis of anchorage point’s load is made from real tests and measurement 

provided by author. 

Graduation proposals rules for proper anchorage points choosing in natural environment or 

technical unit based on results of measurement. 

Keywords: anchor points, anchorage, anchor point load, work at height. 
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Seznam symbolů 

  síla 

  energie tělesa 

  hmotnost tělesa 

  gravitační zrychlení 

  výška pádu 

  délka zpomalení 

  rychlost pádu 

  impuls síly 

  tuhost odpružení 

               měřené síly 

    aritmetický průměr měřených sil 

   počet členů souboru 

1AFu  chyba měření 

ΔF1 zdánlivá odchylka 

BFu   zdánlivá odchylka měřícího přístroje 

Fu   absolutní směrodatná chyba měření 

 relativní chyba měření 

FKB síla působící na kotevní bod 

FZ síla celkového zatížení 

α úhel rozevření pramenů kotevních bodů 

N Newton – jednotka síly 

daN deka Newton – jednotka síly (10
1
 N) 

kN kilo Newton – jednotka síly (10
3
 N) 
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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 

taktické postupy při záchranných pracích.   

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 kotevních bodů 

používaných při činnostech hasičů - lezců. Zejména se zabývá zatížením kotevních bodů 

při činnostech na laně a zatížitelností několika druhů kotevních bodů. Kotevní body 

popsané v práci mohou sloužit i pro nouzovou sebezáchranu slaněním hasičů zasahujících 

v budovách. Kotevní body jsou místa pevného a bezpečného ukotvení zajišťovacího 

řetězce při činnostech na laně. 

Vybral jsem si toto téma, protože tvorba kotevních bodů je jakýmsi pomyslným základním 

stavebním kamenem při provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou. Bez 

odpovídajícího kotvení není možné provést bezpečné zajištění lezce před pádem z výšky 

nebo do hloubky, ani ukotvit lano či jiný prostředek umožňující dosažení výškového bodu. 

Na správném výběru kotevního bodu záleží úspěch celé činnosti. Tvorba a výběr kotevních 

bodů se většinou opírá pouze o teoretické úvahy a několik praktických zkušeností bez 

jasného měření účastnících se veličin. Zejména zatížení kotevních bodů je v metodických 

doporučeních popisováno pouze pomocí matematického modelu bez praktického měření. 

Stávající pravidla pro kotevní body nepředepisují žádné konkrétní hodnoty nosnosti. 

Kotevní bod musí odolat maximálnímu zatížení při předpokládané činnosti. Pokud nemůže 

být vytvořen jedním bodem, může být vytvořen několika samostatnými jisticími body, 

které jsou propojené do jednoho kotevního bodu. Je potřeba vytvořit soubor praktických 

měření hodnot zatížení kotevních bodů při různé činnosti na laně v podmínkách HZS. Dále 

je třeba vytvořit soubor praktických měření hodnot maximálního zatížení několika druhů 

kotevních bodů. Z těchto měření vychází informativní tabulka nosností několika druhů 

kotevních bodů. 
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Jediný způsob, jak určit přesné síly působící na kotevní bod, 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 možných činností na laně používaných při záchraně 

a výcviku u HZS. U činností popisuji jejich základní provedení a nároky na kotevní body. 

Předkládám teoretický náhled na maximální zatížení při daných činnostech. Dále se věnuji 

faktorům, které toto zatížení mohou neúměrně zvýšit. 

V další části práce se věnuji samotným kotevním bodům. Provádím zde rozbor 

jednotlivých kotevních bodů. Popisuji možnosti jejich využití, alternativy a rizika. Další 

část je speciálně zaměřena na prostředky částečně eliminující rázové síly. 

V poslední části diplomové práce prezentuji výsledky měřených sil pro činnosti na laně 

i pro kotevní body. Výsledkem bude odvození informativního materiálu pro výběr 

vhodného kotevního bodu pro danou činnost.  

Hlavním přínosem této diplomové práce jsou provedená měření zatížení kotevních bodů 

různými činnostmi na laně, ale především vytvořením orientační tabulky nosnosti několika 

druhů kotevních bodů vycházející z praktického měření maximálního zatížení kotevních 

bodů. Výsledky měření mohou být použity pro nastavení nových pravidel při výběru 

kotevních bodů. V neposlední řadě mohou být naměřené hodnoty využity pro následné 

zpracování a posouzení vzhledem k nosnostem a možnému použití kotevních bodů 

výškové techniky.  
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1. Rešerše 

Při studiu a zpracování dané problematiky jsem vycházel z mojí patnáctileté praxe 

sportovního lezce a téměř desetileté praxe instruktora lezení u HZS ČR. Značnou mírou mě 

přispěly i osobní konzultace s ostatními instruktory HZS, zejména mi s prací pomohl 

Ing. David Pouč a Karel Hůla. Předávání informací probíhalo na různých tematických 

setkáních zaměřených na lezecké dovednosti hasičů – lezců. Dále jsem vycházel z mnoha 

katalogů a informačních letáků výrobců a distributorů technických prostředků pro práci ve 

výšce a nad volnou hloubkou. Stěžejní literatura věnující se tématu je uvedená níže: 

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. Je 

to základní metodika, se kterou pracuji již od jejího vydání. 

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. Zde jsem 

čerpal informace o pokusech s rázovou silou a prodloužením lana.  

DAV DEUTSCHER ALPENVEREIN. DAV Deutscher Alpenverein [online]. 2014. 

Dostupné z: http://www.alpenverein.de/ 

Deutscher Alpenverein v překladu z němčiny "Německý alpský spolek" je největší ze 

spolků Alpenverein. Spolek zastřešuje sportovní lezectví, horskou a vysokohorskou 

turistiku, horolezectví, lezení po ledu, horolezecké expedice i ski alpinismus. DAV 

prováděla měření zatížení bodů postupového zatížení, které přispělo k lepší orientaci 

v problematice. 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Alpenverein
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Horolezecká metodika [online]. 2014. Dostupné z: http://www.horolezeckametodika.cz/ 

Horolezecká metodika je internetová učebnice horolezectví a souvisejících alpinistických 

sportů, jako je vysokohorská turistika, klettersteig (via ferrata) a lezení na umělé stěně. 

Informuje o nových článcích v podobných světových serverech a přináší všeobecný 

přehled o problematice lezectví.  

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

Berndt, 1997. 271 s.  

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). Zde jsem čerpal náhled na bezpečnostní hledisko 

zvolených kotevních bodů. 

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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2. Lana 

Při činnostech jednotek HZS se používá několik druhů textilních lan. Každá kategorie lan 

má svou skladbou určené použití. Lana tedy můžeme rozdělit do dvou základních skupin. 

2.1 Záchranná lana 

První skupinou jsou záchranná lana.[3]  

 

Obr. č.1 Záchranné lano 

Záchranná lana se používají při záchraně životů osob, zvířat a majetku. Jedná se o lana 

s opláštěným jádrem vyráběná z polyamidu nebo polyesteru. Skládají se z jádra (světlá část 

na Obr. č.1), které je vyráběno z několika pramenů sloužících jako nosný prvek lana a 

opletu (červená část) chránící toto jádro proti vnějším vlivům. U HZS se používají 

záchranná lana typu A s minimální nosností 22 kN. Záchranná lana můžeme dále rozdělit 

na lana s nízkou průtažností a lana dynamická.   
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Lana s nízkou průtažností jsou určena pro záchranu osob, k práci ve výškách a nad 

volnou hloubkou, pro pracovní polohování, k lanovým přístupům, ke speleologii a pro 

další obdobné činnosti. Mohou být také použita pro spouštění nebo zvedání osob při 

záchraně, jako prostředky výstupu, sestupu a vodorovnému pohybu. Lana s nízkou 

průtažností jsou vyráběna podle normy EN 1891 a nejsou určena pro zachytávání 

pádů. [16] 

Další skupinou záchranných lan jsou lana dynamická (horolezecká). Jsou určena pro 

dynamické jištění osob při výstupu a sestupu v horolezectví a při lezení na umělých 

stěnách. Jsou schopna zachytit volný pád lezce s omezenou rázovou silou. Jsou vyráběna 

podle normy EN 892.  

Dynamická lana se dále dělí na tři základní typy.  

1. Jednoduché lano – dynamické horolezecké lano, které je v jednom prameni 

schopné zachytit pád prvolezce. 

2. Poloviční lano – dynamické horolezecké lano, které se používá vždy ve dvou 

pramenech a je schopno zachytit pád lezce s omezenou rázovou silou. Prameny 

lana v zajišťovacím řetězci nesmí procházet společnými jistícími body. Jednotlivé 

prameny se střídavě zakládají do jistících bodů. 

3. Dvojité lano - dynamické horolezecké lano, které se používá vždy ve dvou 

pramenech a je schopné zachytit pád lezce s omezenou rázovou silou. Oba prameny 

lana prochází vždy společnými jistícími body.  

2.2 Pomocná lana 

Druhou skupinou jsou pomocná lana.  

Do této skupiny patří lana stáčená a lana splétaná. U těchto lan není normovaná žádná 

nosnost. Používají se především na pomocné práce při hasebních pracích a technických 

zásazích. Jedná se zejména o záchytná a ventilová lana k sacím košům, lana na přichycení 

materiálu při práci ve výškách a všeobecné uvázání při činnostech HZS. 
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Obr. č.2 Pomocná lana 
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3. Činnosti na laně 

3.1 Slanění 

Podle použitého druhu lana jsme schopni tvořit různé činnosti. Základní činností je 

slanění. Je to činnost, při které se přemisťujeme z místa vyššího do polohy nižší. K 

překonání této trajektorie používáme různé druhy slaňovacích prostředků. Pro naše měření 

není výběr slaňovacího prostředku podstatný. Rázové síly vznikají především v důsledku 

nepravidelnosti rychlosti slaňování rychlým brzděním, zastavením a vnějšími vlivy (náhlé 

naskočení osoby, například z okna). Do této kategorie můžeme zařadit i záchranu osob 

spouštěním.  

 

Obr. č. 3 Zatížení při slanění jedné osoby [7] 

3.2 Výstup po laně 

Další základní činností je výstup po laně. Jedná se o pohyb z místa nižšího do místa 

vyššího. Výstup se řeší pomocí prostředků pro výstup. Vlastní stoupání je realizováno 

střídavým zatěžováním jednotlivých stoupacích prostředků a následným posunováním 
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nezatížených svěr po laně vzhůru. Může zde docházet k rázům při přepínání zatížení mezi 

jednotlivými stoupacími prostředky a při rychlém postupu se stejnou periodou střídání 

prostředků. 

V obou případech je lano zatíženo pouze jednou osobou. Dá se tedy odhadovat, že zatížení 

kotevního bodu nebude vyšší než dvojnásobek hmotnosti lezce. 

3.3 Záchrana osoby z lana 

Záchrana osoby z lana se tvoří při náhlé indispozici lezce. Jedná se zde o přenesení 

hmotnosti zachraňovaného do zajišťovacích bodů zachránce. Při záchraně jsou využity obě 

základní techniky pohybu po laně v kombinaci s dalšími technikami záchrany. Dochází zde 

k rázovému zatížení lana oběma osobami a činností při přepínání zachraňovaného. 

3.4 Vytažení osoby 

Vytažení osoby je realizováno pomocí speciálních prostředků nebo za použití 

improvizovaného kladkostroje. Při této činnosti se provádí nezávislé vytažení osob nebo 

materiálu z hloubky. Pro vytažení využíváme speciálních technických prostředků pro 

vytahování jako jsou EVAK 500, Rollgliss a lanové navijáky. 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. Další výhodou je jejich všestrannost či variabilnost. 

Kladkostroje dokážou 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.  

Při použití prostředků pro vytažení vznikají rázové síly při tažení břemene vzhůru. Rázová 

síla je závislá na hmotnosti břemene a na případném tření po dráze tažného lana.  
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4. Kotvení 

4.1 Kotevní uzle 

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

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

beznapěťový nebo lodní uzel. Tyto uzly minimálně snižují pevnost lana. Oba jsou 

vyobrazeny na Obr. č. 4 a Obr. č. 5. Je ale potřeba vybrat odpovídající uzel na daný 

kotevní bod. Beznapěťový uzel se použije pouze tam, kde kotvíme například traverz na 

strom či betonový sloup. Oba typy uzlů nám umožňují i dobré dobírání lana při případné 

změně podmínek.   

 

Obr. č. 4 Lodní uzel       Obr. č. 5 Beznapěťový uzel 

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

brzda Petzl Stop upevněného na textilní smyčce (Obr. č. 12). Výhodou použití slaňovacího 

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 rovněž využít při 

dobírání lana nebo rovnou využít při tvorbě lanového kladkostroje. Jednoduše také 

přejdeme do spouštění. Oba uvedené slaňovací prostředky je nutné vhodně zabrzdit 

a pojistit proti vysmeknutí konce lana ze zamčené polohy.  
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4.2 Kotevní body 

Kotevní bod je bod ukotvení zajišťovacích nebo technických prostředků, který musí 

odolat maximálnímu zatížení pro předpokládanou činnost. Pokud nemůže být vytvořen 

jedním bodem, může být vytvořen z několika samostatných jisticích bodů propojených do 

jednoho kotevního bodu. [4] Vycházíme zde z nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky. 

Rozdílným pojmem je kotvící bod, který musí splňovat požadavky normy ČSN EN 795 - 

Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení. Kotvící bod má kromě jiného 

definovanou minimální pevnost 10 kN. [18] 

Kotevní body slouží k ukotvení lana a dalších zajišťovacích systémů lanového přístupu. 

Mají potřebnou nosnost pro předpokládanou činnost. Tato minimální nosnost není nijak 

číselně vyjádřena. Při výběru kotevního bodu (při nebezpečí z prodlení) nelze předem jeho 

nosnost změřit. Měření by také mohlo mít destruktivní účinek na kotevní bod. Dalším 

aspektem je absence dynamometrů ve vybavení jednotlivých HZS krajů. Proto zde pro 

vhodný výběr kotevního bodu nastupuje zkušenost a praxe v uvedené oblasti. Kladným 

prvkem je podvědomé podhodnocování nosnosti kotevních bodů a hledání takových, u 

kterých není pochyb, že předpokládanou zátěž udrží.  

Pro volbu kotevního bodu je nutné zvážit i směr namáhání, který se může během činnosti 

změnit. Kotevní bod vhodný pro svislé zatížení nemusí být vhodný pro zatížení vodorovné. 

Pro bezpečné ukotvení pro danou činnost na laně je především důležitý výběr vhodných 

kotevních bodů s odpovídající nosností. Tato nosnost je definovaná minimálně pro 

předpokládané zatížení. Osobně neznám případ, kdy by lezecké skupiny Hasičského 

záchranného sboru podcenily nosnost kotevních bodů. Správný výběr kotevních bodů 

vyplývá z praktických zkušeností odhadu nosností kotevních bodů v technologických 

celcích, i v neznámých podmínkách přírodního prostředí. Významný vliv na 

několikanásobné naddimenzování kotevních bodů ze strany tvůrců má i fakt, že zásahy 

i výcviky jsou realizovány z nemalého převýšení či nad velkou volnou hloubkou. Tyto 

faktory proto zásadně ovlivňují výběr kotevních bodů. Obecně lze říci, že lana je možno 

ukotvit k patě vzrostlého stromu s kvalitním kořenovým systémem, ke skalnatému výběžku 

tak, aby nemohlo dojít k vysmeknutí smyček při zatížení. Dále lze použít pevné konstrukce 
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stavebních objektů, krovů, příhradových konstrukcí nebo například komínových hlav. 

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). [1] Bod, který je dostačující při 

zatížení ve statickém režimu, nemusí odolat dynamickému zatížení. 

4.3 Plovoucí kotvení 

Plovoucí kotvení, někdy také nazývané V kotvení, lze realizovat několika způsoby. První 

možností, naznačenou na Obr. č. 6 a Obr. č. 7, je využití textilní smyčky a provázání všech 

bodů s tím, že jednotlivé prameny před založením do karabiny přetočíme. To nám zajistí 

stálou soudržnost celého systému i při povolení některého z kotvících bodů. Výhodou této 

verze je rovnoměrné zatížení všech bodů ukotvení i při změně směru namáhání. Tím se 

snižuje pravděpodobnost, že nějaký z kotevních bodů neunese zatížení z důvodu přetížení 

na úkor druhého. Určitou nevýhodou je fakt, že při destrukci jednoho z kotevních bodů 

dochází k posunu a prodloužení smyček kotvení směrem k zátěži. Tím je způsoben 

i propad břemene na laně a následné dynamické zatížení. 

 

Obr. č. 6 Plovoucí kotvení z ploché smyčky 
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Obr. č. 7 Kotvení s kotevním uzlem 

Pokud známe směr předpokládaného namáhání, můžeme použít systém skládající se 

z textilního materiálu (smyčka, lano). Jeho navázáním na několik kotevních bodů, 

vystředěním na předpokládaný směr namáhání a následné uvázání uzlu ze všech pramenů, 

Obr. č. 7, nám vytvoří dostatečně pevný bod. Existuje mnoho modifikací tohoto kotvení. 

Můžeme využít i provázání kotvících bodů jednotlivě. Pro tuhle variantu je nejlepší využít 

kotvící desku, na kterou přes karabiny propojíme jednotlivé prameny lana vedoucích 

z bodů ukotvení. Pro souměrné nastavení pramenů lan je nejvhodnější využít lodních uzlů 

na každé karabině. Ten nám zajistí jednoduché dobrání či prodloužení lana při vyrovnávání 

zatížení na jednotlivé body.  
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 Obr. č. 8 Plovoucí kotvení z lana 

Při tvorbě plovoucího kotvení musíme myslet na zatížení jednotlivých kotevních bodů. Při 

nesprávné realizaci může dojít k zatížení všech bodů 100% celkového zatížení. Tvorba 

kotevních bodů z několika dílčích kotvících bodů je limitována úhlem rozevření 

jednotlivých pramenů. Z Obr. č. 9 je patrné, že ideální rozevření pramenů je do hodnoty 

60º. Při této hodnotě rozevření je síla působící na body ukotvení rovna 58% celkového 

zatížení. Úhel rozevření jednotlivých pramenů 90º zatěžuje body ukotvení přibližně 71% 

celkového zatížení. Toto je maximální akceptovatelné rozevření. Nikdy se nesmí stát, že 

dojde k realizaci kotvení z několika bodů ukotvení, které bude s výsledným kotevním 

bodem svírat tupý úhel! 
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Obr. č. 9 Rozklad sil při V kotvení [9] 

 

Chceme-li spočítat zatížení symetricky uvázaných kotevních bodů, můžeme použít vztah: 

    
  

     
 

 
 
                                                                    (1) 

Kde FKB je síla působící na kotevní bod, 

 FZ je síla celkového zatížení, 

 α je úhel rozevření pramenů kotevních bodů. 

Z tohoto výrazu vyplývá: 

při úhlu 30 stupňů ponese každý ze dvou kotevních bodů sílu asi 52% celkového zatížení; 

při úhlu 45 stupňů ponese každý ze dvou kotevních bodů sílu asi 54% celkového zatížení; 

při úhlu 60 stupňů ponese každý ze dvou kotevních bodů sílu asi 58% celkového zatížení; 

při úhlu 90 stupňů ponese každý ze dvou kotevních bodů sílu asi 71% celkového zatížení; 

při úhlu 120 stupňů ponese každý ze dvou kotevních bodů sílu asi 100% celkového 

zatížení. Tento úhel nesmí být nikdy použit. 
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Pro zvýšení bezpečnosti při neznámé nosnosti kotevního bodu je vhodné použít dvou 

nosných lan a ukotvit každé nezávisle na jiný kotevní bod. Například v přírodním prostředí 

můžeme využít dva vhodné stromy.  

4.4 Použití smyček 

Jednou z nejběžnějších metod tvoření kotevních bodů je za pomoci plochých textilních 

smyček. Kromě již zmíněných možností použití je možno smyčky využít prostým 

obtočením kolem vhodného materiálu. Ploché smyčky lze použít i tam, kde nelze kvůli 

dodržení minimálního poloměru  ohybu (5 mm) použít smyčky z lan. Na našem trhu je 

několik druhů smyček. Vyrábějí se v mnoha provedeních, velikostech a barevných 

kombinacích. Pro použití u HZS je nutné dodržet minimální nosnost 22 kN. Na Obr. č. 10 

můžeme vidět několik možností ukotvení pomocí smyčky se základní nosností 22 kN. 

U jednotlivých druhů použití jsou uvedeny nosnosti. Pro záchranné práce jsou tedy 

využitelné pouze dva druhy, které odpovídají 22 kN. 

 

Obr. č. 10 Použití smyček a jejich nosnosti 
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Na Obrázku č. 10 je zřejmé, že nejnižší nosnost z těchto použití má druhý bod s uvázaným 

uzlem. Uzel v tomhle případě nerovnoměrně zatěžuje smyčku, která se po zatížení může 

roztrhnout. Jediný uzel, který lze u smyček použít je uzel UIAA a to jen na svázání 

popruhu.  

Na trhu jsou i dvojité ploché textilní smyčky, které se vyznačují vyšší nosností. Vyšší 

nosnost (30 kN) je zajištěna zdvojením textilního materiálu těla smyčky . U této smyčky 

lze použít ukotvení pomocí stahovacího uzle (liščí smyčka) zobrazeném u bodu pět, 

minimální nosnost je 22 kN. 

Pokud bychom použili plochou smyčku přes kotevní materiál podle typu č. 5 a ještě docílil 

ohybu vystupující části smyčky o 180 stupňů přes hranu, dostaneme nosnost okolo 8 kN! 
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5. Rozbor kotevních bodů 

5.1 Přírodní kotevní body 

5.1.1 Stromy 

Jako základní a hojně užívaný kotevní bod v přírodním prostředí můžeme označit vzrostlé 

stromy. U stromů, jako kotevních bodů, hledíme zejména na vitalitu stromu, kvalitu 

podloží a v něm kořenového balu. Jedná se zejména o kontrolu celistvosti kmenu, napadení 

škůdci a houbami. Dále musíme zohlednit hloubku zakořenění kořenového balu. Obecně 

lze říci, že velikost kořenového systému je v poměru k výšce nadzemní části stromu. 

Kořeny smrku jsou spíše mělce rostlé pod povrchem, kořeny borovice rostou do velké 

hloubky. Proto lze předpokládat i větší nosnost u paty borovice než u smrku. Musíme brát 

i zřetel na podloží. Je zřejmé, že na skalnatém povrchu se nosnost takového kotevního 

bodu značně sníží. Musíme si dát pozor i na pískové či prachové podloží. 

Pokud jsme nuceni uvázat lana na vzrostlý strom jinam než k patě, musíme si uvědomit, že 

borovice je více náchylná ke zlomení než smrk. Předmětem mého měření bude i nosnost 

několika druhů a velikostí stromů a keřů.  

Jako kotevní body lze využít i částečně obnažené kořeny stromu. Provlíknutím smyčky 

pod kořeny vytvoříme kvalitní kotevní bod. 

5.1.2 Trsy křoví 

Alternativou stromů jsou trsy křoví. Křoví si představme jako shluk několika menších 

stromů (náletů) se společným kořenovým systémem. Kotvení se tvoří ovázáním textilních 

smyček okolo celého větvoví, a to co nejvíce u paty křoví. Pro představu bude provedeno 

několik orientačních měření zatížitelnosti. 

5.1.3 Balvany 

Balvany mohou být naprosto fantastické přírodní kotevní body. Ale existuje několik věcí, 

které musíme zohlednit před použitím balvanu. Nejprve se ujistíme, zda je v dobrém 

kontaktu s podložím. Balvany na písčitém nebo šikmém povrchu by měly být považovány 

za podezřelé a neměly by být používány. Musíme se ujistit, že balvan při naší činnosti 

nijak neotočíme či nepřevrátíme. Měl by to být opravdu velký balvan, o objemu nejméně 

0,5 m
3
 což odpovídá přibližně 1500 kg. Každý balvan zkontrolujeme tlačením a tažením, 
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aby neměnil pozici. Balvany vyvazujeme co možná nejblíže k patě, abychom na balvan 

nepůsobili pákou. Pokud existuje možnost pohybu, nepoužijeme ho. Mohlo by tak lehce 

dojít ke stržení balvanu na osoby na laně. 

5.1.4 Vklíněné kameny 

Možností je i vklínění kamene do štěrbin nebo spár. Při použití vhodných rozměrů 

a vhodného směru zatížení je tento bod velice kvalitní. Místo kamene, který je ovšem 

velice kvalitní, lze použít i jiný materiál. Například lze využít pevného materiálu z okolí, 

kousků silných větví nebo uzlů na laně. 

5.1.5 Hodiny 

Další volbou mohou být takzvané skalní hodiny a kvazihodiny. Hodinami nazýváme 

jednolitý skalní útvar, který jsme schopni provázat textilním materiálem. Před použitím 

musíme posoudit kvalitu hodin (absence trhlin a porézních materiálů). Hodiny by 

v nejužším místě měly mít alespoň pět centimetrů v průměru. Hodiny by se neměly 

provazovat stahovacími uzly, protože tím se celé zatížení koncentruje na nejtenčí místo 

hodin a nerozloží se na stabilní širší dolní nebo horní část. Kvazihodiny jsou obdobný 

útvar jako hodiny s tím rozdílem, že jsou tvořeny přitisknutím dvou kamenů k sobě. Opět 

zde platí pravidlo o kontrole pohybu kamenů. [5] [8] 

 

Obr. č. 11 Hodiny [6] 
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Alternativou skalních hodin je skalní hrot. Je to vytrčený kus skály, na který se navlékne 

šitá smyčka nebo smyčka z lana.  

V přírodních podmínkách můžeme využít i technických pomůcek jako jsou například 

vklíněnce, friendy, borháky a kruhy. 

5.1.6 Vklíněnce, friendy 

Vklíněnce se vkládají do skalních spár, do kterých se po zatížení bezpečně vklíní. Spára by 

se v nejlepším případě měla směrem ke kraji zužovat. 

Friend pracuje na stejném principu jako vklíněnec. Je to ovšem mechanická pomůcka, 

která se ovládá táhly a využití je i u rovnoměrných spár. 

5.1.7 Böhlerovy nýty 

Böhlerův nýt (borhák) je kotevní nerezový šroub, který má na konci oko pro ukotvení. 

Celý šroub je zalepený maltou nebo lepidlem do stěny. Riziko Böhlerova nýtu jako 

kotevního bodu spočívá v tom, že je většinou určen pouze pro jeden směr namáhání. Další 

riziko je v nevhodném posouzení ukotvení Böhlerova nýtu lezcem. Je nutné posoudit, zda 

byl Böhlerův nýt instalován odborně, zda sedí v kompaktní skále, malta je tvrdá a suchá a 

vyplňuje celý otvor, neviklá se a oko sedí až u skály.  

5.1.8 Kruh 

Kruh je podobný druh kotvení jako Böhlerův nýt, skládá se však ze dvou částí. Jednou 

částí je trn zaražený a vlepený do stěny, druhou částí je kruh vsazený do trnu. 

5.2 Kotevní body v technických celcích 

Při činnosti v zastavěných územích lze využít mnoho prvků k vytvoření dostatečně 

nosného kotevního bodu. U stavebních součástí či zařízení využitelných pro tvorbu 

kotevních bodů musíme dodržet několik pravidel: 

 kotevní prvek vázat co nejblíže ukotvení technického zařízení (minimalizovat efekt 

páky), 

 nezapomenout ochránit lano proti ostrým hranám (poloměr ohybu menší než 5mm), 

 nevázat se na pohyblivé části strojů a zařízení, 

 vyloučit tepelné namáhání lana o kotevní prvek (zásobníky TUV a podobně). 
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Poškození kotevního prvku snižuje nosnost a stabilitu kotevního bodu a může vést 

k omezenému použití kotevního bodu. Jedná se především o tyto druhy poškození: 

 opotřebení, 

 koroze, 

 stáří, 

 únava materiálu, 

 chemické a tepelné působení, 

 klimatické podmínky, 

 ostatní vlivy. 

Nyní si popíšeme několik vybraných prvků vhodných pro kotvení.  

5.2.1 Zábradlí schodiště je možné použít jako kotevní bod, pokud je vytvořeno z kovu, 

je bez přerušení a ukotveno do konstrukce. K minimalizaci namáhání kotevního bodu je 

nutné lano ukotvit co nejblíže k podlaze (efekt páky). V žádném případě nekotvíme lano 

nahoře! 

5.2.2 Vysazené dveře položené napříč stavebního otvoru. Uvázání lana provedeme co 

nejblíže kraji stavebního otvoru a hrany ošetříme ochrannou podložkou (speciální 

chránička lana, rukavice, batoh, kabát). Podobně poslouží i stůl, skříň, tyč z věšáku nebo 

jiný adekvátní kus nábytku. 

5.2.3 Výtahová šachta poslouží po obmotání lanem také dobře. Je potřeba si dát pozor 

na ostré hrany a na celé dráze lana se vyhnout jeho poškození. 

5.2.4 Stoupací vedení médií tvořené kovovým materiálem. Kotvení vážeme co nejblíže 

vyústění z podlahy či stěny.  

5.2.5 Stroje a zařízení větších rozměrů mají na sobě připevněny nosná oka. Těchto ok 

lze, za předpokladu adekvátní hmotnosti stroje nebo jeho připevnění k podlaze, bez 

problémů využít. Vhodnější využití je ovšem ovázání celého stroje. 

5.2.6 Stavební prvky pevně spojené s budovou jsou asi nejlepší možnou variantou 

kotevního bodu. Mezi tyto prvky můžeme zařadit zejména podpěrné sloupy stropů, krovy 

a sloupy krovů, plošiny pevně spojené s budovou. 
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5.2.7 Komíny můžeme použít při práci na skeletu budovy. Bývá vystavěn z plných cihel 

s dostačující pevností. U velkých továrních komínů je možné se kotvit provázáním 

několika stupňů drátového žebříku. Pro zmenšení zatížení můžeme použít provázání 

drátového žebříku na odvrácené straně komína a přetažení lana přes korunu komína. 

5.2.8 Mobilní technika. V odůvodněných případech může být jako kotevní bod použít 

požární automobil s dodržením následujících pravidel: 

 dostatečná stabilita, 

 dostatečné kotevní prvky, 

 vytažený klíč ze zapalování, 

 automobil zajištěný parkovací brzdou, 

 zařazený rychlostní stupeň, 

 kola zajištěna proti pohybu klíny ve směru předpokládaného zatížení. 

 

 

Obr. č. 12 Kotvení pomocí slaňovacích prostředků na mobilní techniku 

Jako další kotevní body můžeme využít například příhradové konstrukce jak ve stavebním 

objektu (střešní konstrukce, nosníky), tak jako samostatně stojící sloupy, nosná lana nebo 

celé stavební celky. U kotvení, kde nemáme přehled o dění kolem kotevních lan, je 
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důležité dozorovat těmto místům, aby nedošlo k nechtěnému odstranění ze strany 

kolemjdoucích. 

Specifickou možností vytvoření kotevního bodu je využití osob v postrojích. Tato činnost 

vyžaduje velkou míru nácviku a výcviku. Tuto variantu nikdy nepoužívejte bez 

předchozího řádného procvičení v bezpečných podmínkách. Jedná se o metodu využívanou 

hlavně zásahovými složkami PČR. Hlavním parametrem je to, že lezec nebo lezci vytvoří 

sami ze sebe kotevní bod. To se může realizovat například lehnutím na záda do prostoru 

dveří a rozepřením se nohami o zeď. Samotný kotevní bod se vytvoří z pevnostního bodu 

postroje v oblasti břicha. Jinou možností je využití prostého tření. Zde je vhodné použít 

minimálně dva navzájem propojené lezce. Lezci se propojí tak, aby: 

 leželi za sebou s nataženým propojovacím prostředkem (smyčka), 

 nebo leželi vedle sebe a kotevní bod byl umístěn na smyčkách mezi oběma 

lezci. 
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6. Aspekty zatížení kotevního bodu  

Skalní lezení je jednou z nejnáročnější dovedností hasiče - lezce. Probereme si zde 

teoretický náhled na zatížení nejvyššího bodu postupového jištění při pádu lezce.  

Padající lezec vyvine svým pádem na lano určitou sílu. Tato síla se nazývá rázová. Rázová 

síla působí v celém zajišťovacím řetězci. Vlivem tření a protažení lana působí rázová síla 

na každý bod zajišťovacího řetězce jinou hodnotou. Na kotevní bod působí energie 

padajícího lezce z jedné strany a z druhé působí energie jistícího lezce. Tyto dvě síly se 

navzájem sčítají a společně působí na kotevní bod. Pokud nejsou trajektorie lan vedoucích 

z kotevního bodu rovnoběžné, vychází celková hodnota zatížení z vektorového součtu sil.  

 

Obr. č. 13 Součet zatížení kotevního bodu [7] 

Teoretický náhled je matematicky dobře řešitelný. V praxi musíme ovšem celou záležitost 

trochu doplnit o pár zásadních prvků. Do celého děje vstupuje protažení lana a tření lana 

o karabinu postupového jištění (vratného bodu). Prodloužení dynamických lan 

používaných při jištění se při zachycení pádu pohybuje mezi 30% až 40%. Následkem 

zatížení Y na Obr. č. 13 se lano protahuje přes karabinu ve směru k padajícímu lezci. Tření 

lana o karabinu pomáhá brzdit pád padajícího lezce. O tuto zadrženou energii je síla X 

v pramenu lana vedoucímu k jistícímu lezci menší. 

Na rozdíl sil v jednotlivých pramenech lana (k jističi a k padajícímu lezci) má vliv i úhel, 

který svírají oba prameny lana. Čím je úhel mezi prameny lana ostřejší, tím je celková síla 

působící na postupové jištění větší a současně je i větší tření lana v ohybu na karabině. Síla 

působící v pramenu lana vedoucího k jistícímu lezci je menší.  
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Čím je úhel mezi prameny lana větší, tím je celková síla působící na postupové jištění 

menší a také klesá tření lana v ohybu na karabině. Síla působící v pramenu lana vedoucího 

k jističi je větší. Je to způsobeno styčnou plochou lana vůči karabině. Při zatížení se lano 

zploští a obejme tělo karabiny. Při nulovém úhlu je styčná plocha největší. Při zvětšování 

úhlu mezi lany se styčná plocha zmenšuje. Teoreticky je zde možné použít vektorový 

součet sil.  

V momentě zachycení padajícího lezce je nejvíce zatíženo nejvýše dosažené postupové 

jištění, kde při zachycení pádu dochází k obratu lana (toto postupové jištění se stává 

vratným bodem). Další úbytek síly přenášené na jistícího lezce nastává na zbylých bodech 

postupového jištění. Velikost sil, které při zachycení pádu působí na body jistícího řetězce, 

v minulosti měřili v Bezpečnostní komisi DAV (Německý alpský spolek) [7] [15], Obr. 

č. 14. Nepodařilo se mi však zjistit bližší informace o délce pádu lezce, použitém lanu ani 

o celkové délce lana. 

 

Obr. č. 14 Síly zatěžující jistící řetězec při běžném pádu (hodnoty: DAV) [7] 
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Veškerá měření mají vždy pouze informativní charakter, protože zatížení kotevních bodů 

závisí na konkrétní situaci a použitém materiálu. Zásadní vliv na rázovou sílu má i styl 

jištění. Logicky lze odvodit, že při statickém jištění bude tato síla mnohem vyšší než při 

použití dynamického jištění. Svou roli má i tření lana o skálu nebo další jiné faktory. 

Každá situace je originální.  

Dalším způsobem zatížení jistícího bodu je odsednutí do visu na smyčce či závěrečné 

slanění z vrcholu. Nebezpečí při těchto činnostech spočívá v nevhodném směru zatížení. 

Body postupového jištění jsou tvořeny takzvanými borháky nebo plaketami. Tyto body 

jsou ocelové šrouby zalepené lepidlem nebo maltou do stěny. Prioritně jsou konstruovány 

na kolmé zatížení (většinou směrem k zemi). Při odsednutí na krátkou smyčku může dojít 

k zatížení v podélné ose borháku. Snadněji pak může dojít k vytažení kotvení a pádu lezce. 

Toto riziko je největší při přechodu na slanění z vrcholu. Lezec se musí vyvarovat zatížení 

vratného bodu v ose kotvení. Pro eliminaci tohoto rizika je nutné se před počátkem slanění 

jistit ještě na jiném bodě a dále zatěžovat vratný bod až pod rovinou jeho ukotvení. 

V žádném případě nesmí slaňující lezec nastupovat do slanění nad kotvícím 

stanovištěm.  

Rázové síly působící na kotevní bod se budou měnit i v závislosti na délce celého lana. 

Rozhodnou roli zde hraje jeho schopnost protažení a tím snížení rázové síly. Při situaci, 

kdy vzdálenost lezce a kotevního bodu bude malá, se nám protažení projeví jen v malé 

míře a lze tedy usuzovat na nárůst rázové síly.  
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7. Prostředky pro eliminaci rázových sil 

7.1 Dynamické lano 

Základním prvkem, jak eliminovat nebezpečné rázové síly, je používání dynamických lan. 

Dynamická lana slouží zejména pro zachycení případných pádů lezce. Svojí dynamickou 

průtažností snižují energii vzniklou při zachycení padajícího lezce a efektivně tlumí 

rázovou sílu. Jejich pružnost postupně pohlcuje kinetickou energii padajícího lezce a tím 

zabraňuje rizikům způsobeným velkým přetížením v okamžiku zachycení pádu.  

Dynamická lana jsou konstruována na určitý počet normovaných pádů, které by mělo lano 

vydržet bez přetržení. Každým normovaným pádem se zhoršují dynamické vlastnosti lana 

a tím i schopnost pohlcení kinetické energie.  

Zásadní vliv na schopnost lana pohltit pádovou energii bude mít i tření lana o stěnu či 

nevhodně volené body postupového jištění. Přílišné odchýlení bodů postupového jištění od 

směru jištění bude způsobovat větší tření v karabinách. 

7.2 Dynamické jištění  

Dalším prvkem vedoucím ke snížení rázové síly je typ jištění. Rozeznáváme dva základní 

typy jištění - statické a dynamické. Jak je vidět z Tab. č. 2 vznikají u statického jištění větší 

rázové síly než u dynamického. Statické jištění předpokládá pevně připevněné lano v jistící 

pomůcce, nebo pevné uchopení neaktivní části lana odbíhající z jistící pomůcky tak, aby 

nedošlo k jeho prokluzu jistící pomůckou. Toto jištění je vhodné především při začátku 

výstupu, při jištění rybařením, nebo pokud je lezec ohrožen pádem na překážku.  

V ostatních případech je tedy vhodnější použít dynamické jištění. Dynamické jištění 

spočívá v řízeném prokluzu lana jistící pomůckou. Po dobu prokluzu se kinetická energie 

přeměňuje na práci lana při tření o jistící pomůcku. Zbylou část energie pak zadrží jistič 

rukou svírající neaktivní část lana vycházejícího z jistící pomůcky. Na padajícího lezce tak 

působí mnohem menší přetížení. Při tomhle typu jištění musíme počítat s prodloužením 

délky pádu!  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kinetick%C3%A1_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zrychlen%C3%AD
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7.3 Tlumiče pádu 

Tlumiče pádu mají za úkol pohltit energii pádu a tím snížit rázovou sílu přenesenou na 

lezce při zachycení pádu. Podle ČSN EN 355 musí být při použití tlumiče pádu rázová síla 

maximálně 6 kN. Toho lze dosáhnout u sestavy zajištění dlouhé maximálně 2 metry 

a zatížení 100 kg. Jsou konstruovány tak, aby do zatížení 2 kN nedošlo k jejich nevratnému 

prodloužení. Umisťují se do nosných ok postroje určených pro zachycení pádu 

s označením A. Skládají se z účelně naskládané textilní smyčky prošité bezpečnostními 

švy tak, aby prošití při zachycení pádu postupně degradovalo a zmírnilo tak rázovou sílu. 

Tyto typy tlumičů pádu nejsou konstruovány pro zajištěné cesty VIA FERRATA. Po 

zachycení pádu nebo při vytržení tlumiče nesmíme tlumič opětovně použít. Bod ukotvení 

by měl být prioritně umístěn nad pozicí lezce. [17] 

Tlumiče pádu na trhu: 

 Absorbica (Petzl); 

 Camp Cobra 2; 

 Lanex ABM; 

 SINGING ROCK Reactor. 

7.4 Pohyblivé zachycovače pádu  

Slouží pro zachycení pádu na zajištěné lanové cestě, nebo pro zajištění při 

nekontrolovatelném slanění. Prostředek se zablokuje při rychlém posuvu po laně. 

Zablokuje se také při uchopení během pádu. Zachycovače se pohybují po laně bez nutnosti 

obsluhy, jsou určeny pro použití na nízkoprůtažných lanech. Při použití na svislém laně 

samovolně nesjíždí a tím zkracují případný pád. Lze je kombinovat s tlumičem pádu.  

Pohyblivé zachycovače pádu na trhu: 

 Petzl Asap; 

 KONG Back Up; 

 Lanex Anaconda PAC; 

 Stopfor PL. 
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8. Teoretické úvahy  

Při matematických úvahách o zatížení kotevních bodů vycházíme ze skládání sil, 

goniometrických funkcí a výpočtu energií. Ve výpočtech nemůže být však plně počítáno 

s prodloužením lana, s třením v karabinách, prokluzem slaňovacího prostředku ani 

s utažením uzlů a tím zmenšením rázové síly. Zásadní roly bude mít i délka aktivní části 

lana. Čím delší bude tato aktivní část, tím větší prodloužení nastane a zachytí se i mnohem 

větší díl energie. Velikost sil působící na kotevní bod není konstantní a mění se v průběhu 

činností, takže i kotevní bod je zatěžován různou velikostí síly. Proto není nutné uvádět 

přesný matematický model. Obecně lze říci, že se bude jednat o zadržení energie vzniklé 

podle druhu činnosti, například brzděním při slanění, stoupání či spouštění.   

Zkusme si ale spočítat sílu působící na pružnou podložku (představuje prodloužení lana) 

po dopadu tělesa. Hmotnost lezce je 90 kg, délka pádu do začátku zachycení je 4 m 

a prodloužení lana (30 %) představující dráhu brzdění je 1 m.  

  
 

 
 

   

 
 

         

 
                (2) 

K této síle je potřeba připočíst sílu působící na lano ze strany jistícího lezce. Ta bude rovna 

900 N. Po sečtení obou sil dostaneme hodnotu 4431,6 N.  

Jiný způsob jak vypočítat impuls síly je ze vztahu 

    ,           (3) 

kde v je rychlost volného pádu vyjádřená 

      .           (4) 

Vyjde nám tedy 

                             .      (5) 
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Pokud je odpružení reprezentováno něčím, co má tuhost k, pak lze prodloužení lana v 

závislosti na energii tělesa vyjádřit jako 

   
  

 
           (6) 

Dosazením do vztahu (2) dostaneme 

  
 

 
  

 

 
    

 

 
             (7) 

 

Za předpokladu rovnoměrného zrychlení i zpomalení můžeme vypočítat přetížení působící 

na těleso (lezce). Vydělíme délku dráhy zrychlení délkou dráhy brzdění. 
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9. Praktická měření zatížení kotevních bodů 

Vzhledem k tomu, že při záchranné činnosti jednotek HZS není vždy možné využít 

stávající pravidla pro vybudování kotevního bodu, provedl jsem soubor praktických 

měření. Tato měření mohou sloužit pro lepší orientaci při výběru správného kotevního 

bodu.  

Měření jsem rozdělil do dvou celků. Jedním je činnost na laně a druhým nosnost kotevního 

bodu.  

Jediný způsob, jak určit přesné síly působící na kotevní bod, je vložení dynamometru či 

jiného systému měření síly do soustavy nosných lan. Bylo provedeno měření zatížení 

kotevního bodu při různých činnostech na laně. Nejvhodnější místo pro umístění 

dynamometru je mezi kotevní bod a nosná lana. To je z důvodu eliminace vnějších vlivů a 

přístupnosti měřících přístrojů. 

Při měření maximální nosnosti vybraných kotevních bodů bylo provedeno zapojení 

dynamometru mezi kotevní bod a zdroj tažné síly. V měření bylo pokračováno až do 

destrukce zvoleného bodu.  

Podle výsledku měření zatížení a nosnosti kotevních bodů byla navržena nová pravidla pro 

výběr kotevních bodů.  

9.1 Specifikace podmínek měření a technické prostředky 

Pro zpracování diplomové práce byla stanovena následující vymezení: 

 celá měření byla provedena pro slanění, výstup po laně, spuštění a zachycení pádu; 

 vyjma zachycení pádu byla provedena měření pro zatížení jednou a dvěma 

osobami; 

 základní měřenou veličinou byla síla působící na kotevní bod; 

 každé měření bylo šestkrát opakováno a z výsledků byl vytvořen statistický soubor;  

 měření probíhalo ve vnitřním prostředí areálu požární stanice Plzeň – Košutka při 

teplotě 19 až 21  C; 

 hmotnosti lezců včetně vybavení byly 90 – 95 kg; 

 záznam hodnot měření byl po 0,1 s; 
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 měření maximální pevnosti kotevních bodů bylo prováděno v lokalitách plzeňského 

kraje při teplotách 14 až 18   C. 

Specifickým měřením je měření zatížení kotevního bodu při zachycení pádu lezce. Při 

tomto měření jsem požádal všechny členy lezecké skupiny o součinnost. Hmotnost lezců 

se pohybovala včetně vybavení mezi 79 až 95 kg. Vytvořil jsem kotvení na mostě přes 

řeku ve výšce 12 m a raději volně svázal s několika dalšími body. Po zapojení 

dynamometru probíhala dvě rozdílná měření. Jedno mělo za úkol změřit zatížení kotevního 

bodu při dynamickém způsobu jištění. Na tomhle měření se vystřídali všichni členové 

lezecké skupiny. Druhé měření se realizovalo pro naměření hodnot pro statické jištění. 

U obou pokusů byla aktivní délka lana 15 metrů. Lezec simulující pád stál na úrovni 

kotevního bodu s rezervou lana v délce čtyř metrů. U dynamického jištění jsme jistili 

takzvaně na tělo – jištění další osobou s jistícím prostředkem připevněném na postroji. 

U statického jištění jsme pevně připevnili konec lana k patě mostu. Na statické jištění jsme 

z hlediska bezpečnosti použili figurínu s hmotností 88 kg včetně vybavení.  

9.1.1 Měřící zařízení 

Pro měření byl použit tenzometrický siloměr S-38 firmy Lukas, výrobní číslo 3111. 

Maximální jmenovité zatížení 50 kN s přesností          z rozsahu [10]. Je určený pro 

měření tažných sil a svislého zatížení lan i měření tlaku.  

Na zpracování a zobrazení hodnot ze siloměru jsem použil tenzometrický převodník TENZ 

2145B firmy Aterm, výrobní číslo 120112. TENZ 2145B má mimo nulovacího tlačítka 

i tlačítko maxima a je vybaven sériovým rozhraním RS232 (USB). Na displeji je zobrazena 

jak aktuální měřená hodnota, tak i maximální hodnota. Naměřená data lze ukládat na disk 

počítače ve formě tabulky a rovněž zobrazovat ve formě grafu. [11] 

Pro záznam hodnot byl použit notebook Compaq 615 se sofrwarem firmy Aterm. 
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Obr. č. 15 Siloměr, převodník 

 

Obr. č. 16 Sofrware firmy Aterm 
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9.1.2 Lana a karabiny 

K měření zatížení kotevního bodu bylo použito lano značky TENDON prodávané pod 

názvem STATIC 11. Je to nízkoprůtažné lano typu A, 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 % [12]. 

U měření rázové síly působící na kotevní bod při pádu lezce bylo použito jednoduché 

dynamické lano značky TENDON značené pod názvem TRUST 11.0. Průměr lana je 11 

mm, materiál polyamid a dynamické prodloužení 35 % [12]. 

Jako spojovací materiál byly použity karabiny se zámkem a pojistkou zámku s minimální 

pevností 22 kN v podélném směru. 

Měření maximální pevnosti kotevních bodů bylo realizováno za pomoci ocelových lan 

a smyček, jako spojovací prostředek byly použity třmeny.  

9.1.3 Slanění, slaňovací brzda 

Pro test slanění byl použit nejčastěji vyskytující se slaňovací prostředek ve výbavě HZS. Je 

to samoblokující brzda Petzl Stop určena pro slaňování na jednoduchém laně. Rychlost 

slaňování je kontrolována sevřením ruky na volném konci lana, uvolnění prokluzu lana se 

ovládá pomocí rukojeti na brzdě. 

Test probíhal pro slanění z výšky 8 metrů. Při slanění proběhlo dvakrát rychlé zastavení. 

Tato činnost se opakovala při zatížení jedním a dvěma lezci. 

9.1.4 Lanová svěra 

Výstup po laně byl realizován za pomoci dvou blokantů. Prvním byl Petzl Ascension, 

druhým byl prsní blokant Petzl Croll.  

Test probíhal pro výstup do výšky 8 metrů. Tato činnost se opakovala pro zatížení jedním 

a dvěma lezci. 

9.2 Vyhodnocení výsledků a chyby měření 

Měření bylo za stejných podmínek provedeno vícekrát a naměřené hodnoty se lišily. 

Muselo být tedy provedeno vhodné vyhodnocení. Vyhodnocení naměřených hodnot 

zatížení bylo provedeno rovnoměrným rozdělením, a to aritmetickým průměrem pro 
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každou kategorii naměřených hodnot. Z tohoto výpočtu vzešla nejpravděpodobnější 

hodnota, která se skutečné hodnotě nejvíce blíží.   

   
                

 
 

(8) 

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       

    
  

   

       

 

(9) 

kde 

ΔF1 =    – F1, ..., ΔFn =    – Fn  (10) 

jsou zdánlivé odchylky (t.j. odchylky naměřených hodnot od aritmetického průměru). 

Směrodatnou chybu měřícího přístroje spočítáme takto 

3

1digit
uBF   

(11) 

V našem případě je směrodatná chyba měřícího přístroje 

 kNuBF 00577,0
3

01,0
  

Absolutní směrodatnou chybu měření vyjádříme 

22

11 BFAFF uuu   
(12) 
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Výsledek se zobrazí ve tvaru 

F =    ± 
Fu  [ kN]. 

 

(13) 

Kvalitu měření hodnotíme pomocí relativní chyby 


Fu

  
 (14) 

Relativní chyba je bezrozměrná, obvykle se udává v procentech [13].  

9.3 Měřené hodnoty 

Základními zkoumanými veličinami bylo zatížení kotevního bodu. Datový soubor 

obsahuje následující kategorie: 

 průměrné zatížení kotevního bodu při zátěži [daN]; 

 maximální zatížení kotevního bodu při zátěži [daN]; 

 absolutní směrodatná chyba měření; 

 relativní směrodatná chyba měření. 

Zatížení kotevního bodu při zátěži – síla zatěžující bod ukotvení po zavěšení lezců a 

jejich činnosti měřena dynamometrem. 

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

Soubor obsahuje 80 maximálních naměřených hodnot. Přílohou jsou grafy s průběhem 

zatížení některých činností v čase, které obsahují velké množství dílčích číselných údajů.  

Pro měření maximální pevnosti kotevních bodů je směrodatná hodnota zatížení při počátku 

destrukce kotevního budu. Další hodnotou je síla, při které došlo k úplné destrukci 

kotevního bodu. 

Pro lepší orientaci byla použita jednotku 1 daN, což je vlastně zatížení vyvolané břemenem 

o hmotnosti 1 kg.   

Reprezentativní příklady hodnot kompletních měření jsou vloženy v elektronické příloze. 
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9.4 Tabulky naměřených hodnot zatížení kotevních bodů 

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

jednotlivých činnostech na laně. 

Tabulky naměřených hodnot obsahují: 

 průměrnou hodnotu naměřeného zatížení [daN]; 

 maximální hodnotu naměřeného zatížení [daN]; 

 absolutní směrodatnou chybu měření; 

 relativní směrodatnou chybu měření. 

Tab. č. 1 Hodnoty naměřených sil při činnostech na laně 

Testy činností na laně, nízkoprůtažné lano 

test č. 1 2 3 4 5 6     

druh činnosti maximální zatížení kotevního bodu průměrná hodnota 
zatížení, absolutní 

směrodatná odchylka 
[daN] 

relativní 
chyba 

měření [%] 

slaňování 137 140 143 134 139 133 138±1,7 1,2 

slaňování 2 osoby 355 322 347 352 331 354 344±5,7 1,7 

výstup 133 137 129 135 133 127 132±1,7 1,3 

výstup 2 osoby 251 244 254 254 258 251 252±2 0,8 

záchrana z lana 225 198 245 216 209 207 217±6,8 3,1 

vytažení osoby 309 319 327 317 307 316 316±3,1 1 

různá manipulace 
2 osoby 

390 399 409 398 402 411 402±3,3 0,8 

lanový traverz maximální hodnota 500  
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Tab. č. 2 Hodnoty naměřených sil při zachycení pádu lezce  

Testy činností na laně, horolezecké dynamické lano 

test č. 1 2 3 4 5 6     

 druh činnosti maximální zatížení kotevního bodu 
[daN] 

průměrná 
hodnota zatížení, 

absolutní 
směrodatná 

odchylka [daN] 

relativn
í chyba 
měření 

[%] 

 

pád osoby s 
dynamickým 
jištěním 319 320 302 308 312 310 

312±2,9 0,9 

 pád osoby se 
statickým jištěním 500 498 522 492 516 530 

510±6,3 1,2 

  

 

Obr. č. 17 Graf zatížení kotevního bodu při zachycení pádu lezce dynamickým jištěním 
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9.5 Tabulky naměřených hodnot maximální pevnosti kotevních 

bodů 

V následujícím textu jsou uvedeny naměřené hodnoty rozdělené po jednotlivých měřeních. 

V záhlaví je uvedeno o jaký druh stromu se jednalo, je uveden jeho průměr v 10 

centimetrech nad patou a jeho výška.  

Tabulky naměřených hodnot obsahují: 

 zatížení při počátku destrukce kotevního bodu [daN]; 

 maximální hodnota zatížení pro úplnou destrukci kotevního bodu [daN]. 

Tab. č. 3 Hodnoty naměřených pevností kotevních bodů  

Testy zatížení pro úplnou destrukci kotevního bodu (stromu) 

Druh stromu 
průměr 

kmenu [cm] 
výška 

stromu [m] 

zatížení při 
počátku 

destrukce [daN] 

zatížení potřebné 
pro úplnou destrukci 

[daN] 

Trnka obecná 2 x 4 cm 1,65 258 282 

Bříza bělokorá 5 4,2 365 428 

shluk náletů 3 x 3 cm 1,8 381 633 

Modřín 6 6,6 523 523 

Modřín 6,5 6 565 576 

Modřín 8 7,3 628 734 

Bříza bělokorá 9,5 8,6 886 961 

Smrk ztepilý 11 8,5 834 986 

Bříza bělokorá 10 10,2 904 1012 

Smrk ztepilý 10 9,1 935 1061 

Bříza bělokorá 3 x 4 cm 3,1 861 1063 

Smrk ztepilý 10,5 7,9 ˃ 1233   

Bříza bělokorá 11 9,6 ˃ 1281   

 

9.6 Výsledek měření 

Provedeným měřením bylo zjištěno, jaké síly na kotevních bodech 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, třením 

o karabiny a délkou aktivní části lana. Protažení lan (zejména u dynamického lana) 

eliminuje nebezpečné zatížení.   
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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 

činnost ze zkoušených není vyloženě nevhodná. Jak vychází z mé předešlé práce, zatížení 

kotevního bodu při tvorbě lanového traverzu nikdy nepřekročilo hodnotu 500 daN. [1] 

Dovoluji si tedy navrhnout orientační tabulku, ze které je patrné průměrné zatížení 

kotevního bodu při mnou měřených činnostech na laně.  

Z porovnání orientačního měření a mých předešlých měření můžeme předpokládat, že 

délka lana bude tvořit základní vliv na zatížení kotevních bodů. S rostoucí délkou lana se 

nárůstek zatížení na kotevní bod bude snižovat. Znamená to tedy, že skokový nárůst 

zatížení u dlouhých lan vychází mnohem lépe než u krátkých? Tato teze je vhodná jako 

předmět dalšího zkoumání.  
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Závěr 

Tvorba a výběr kotevních bodů se opírá především o praktické zkušenosti tvořitele. Na 

prvním místě je bezpečnost lezce, a proto se věnuji právě tomuto tématu.  

Publikované teoretické úvahy a matematické výpočty jsou prozatím minimálně podpořeny 

praktickým měřením. Hlavním prvkem nejasností a dohadů je rozložení síly přenášené na 

kotevní body postupového jištění při pádu lezce. Provedeným měřením jsem zjistil, jakou 

silou je kotevní bod zatěžován. Z naměřených hodnot je patrné, že žádná z naměřených 

hodnot nedosahuje ani na 25% minimální nosnosti použitelného materiálu, a to jak 

kotevních a jistících prostředků, tak použitelných lan.  

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 a třením o karabiny. Dynamická průtažnost lan 

eliminuje nebezpečné rázové zatížení.  

Z naměřených hodnot zatížení kotevního bodu jsem vytvořil informativní tabulku, která 

může sloužit pro rychlou orientaci v zatížení při předpokládané činnosti.  

Tab. č. 4 Informativní tabulka zatížení  

Zatížení kotevního bodu při činnostech na laně 

druh činnosti maximální zatížení kotevního bodu [daN] 

slaňování 143 

slaňování 2 osoby 355 
výstup 137 

výstup 2 osoby 258 
záchrana z lana 245 

vytažení osoby 327 

pád osoby s dynamickým jištěním 320 

pád osoby se statickým jištěním 522 

zatížení kotevního lana traverzu 500 

Dalším cílem diplomové práce bylo stanovit nosnosti vybraných kotevních bodů. Provedl 

jsem několik měření zatížení stromů jako kotevních bodů, z kterých vychází mnou 

navržené pravidlo. Při výběru stromu pro ukotvení lana je nutné dodržet minimální průměr 
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stromu 10 cm u paty. Strom musí být živý (nesmí být suchý nebo shnilý) a musí mít 

celistvý kmen. Z měření vychází, že tyto stromy vykazují pevnost v tahu u paty stromu 

minimálně 900 N. Tahle hodnota je v porovnání s hodnotami zatížení při činnostech téměř 

dvojnásobná.   

Ať už si vybereme jakékoli kotevní body, je nutné dodržovat vzájemné propojení 

kotevních bodů tak, aby v případě selhání kteréhokoliv z nich bylo lano nadále spojeno s 

těmi dalšími. Pokud používáme propojení jednotlivých bodů do písmene „V“, musíme 

zajistit, aby tento úhel byl v ideálním případě do 60  . V žádném případě však nesmí 

překročit 90   !  

Důležité je při kotvení používat logické myšlení, vycházet z praktických zkušeností, 

místních podmínek a s ohledem na ně hledat optimální řešení.  

Mnou navržená pravidla vychází zejména z praxe lezce, vlastních měření prováděných 

v rámci diplomové a bakalářské práce, zohledňuje však i teoretické poznatky.  

Popsáním problematiky kotevních bodů, prostředků pro eliminaci rázových sil, navrhnutím 

tabulky zatížení kotevních bodů při činnostech na laně a zejména změřením sil, pro které 

ještě odolávají vybrané kotevní body, jsem splnil cíl diplomové práce a vytvořil tak 

aktuální studijní materiál pro výcvik hasičů-lezců. Tato práce může dále sloužit jako 

podklad při pravidelném školení příslušníků HZS ČR, ale i odborné veřejnosti. 

 

 

  



44 

 

Použitá literatura 

[1]  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.  

[2]  Tendon [online]. 2014 [cit. 2014-04-09]. Dostupné z: http://www.mytendon.cz/ 

[3]  ČSN EN 1891. Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky - Nízko 

průtažná lana s opláštěným jádrem. Praha: UNMZ, 2000. 24 s. 

[4]  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. 

[5]  Natural Anchors. American Alpine Institute - Climbing Blog [online]. 2011 [cit. 

2014-04-09]. Dostupné z: http://blog.alpineinstitute.com/2011/07/natural-

anchors.html 

[6]  Sanduhr 7062 a.jpg. Wikipedia [online]. 2005 [cit. 2014-04-09]. Dostupné z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sanduhr_7062_a.jpg 

[7]  Síly při jištění. Horolezecká metodika [online]. 2012 [cit. 2014-04-09]. Dostupné z: 

http://www.horolezeckametodika.cz/horolezectvi/jisteni/sily-pri-jisteni 

[8]  Základy bezpečného lezení II. HUDY [online]. 2011 [cit. 2014-04-09]. Dostupné z: 

http://www.hudy.cz/data/soubory/HUDYinfo_zaklady_bezpecneho_lezeniII.pdf 

[9] Jištění. Hory KoVeMiMo+ [online]. 2010 [cit. 2014-04-09]. Dostupné z: 

http://www.alpy.unas.cz/horole/1.html 

 [10]  Tenzometrický siloměr typ S-38. Lukas [online]. 2011 [cit. 2014-04-09]. Dostupné 

z: http://www.lukas-tenzo.cz/?i=220/tenzometricky-silomer-s-38 

[11]  Tenzometrické měřiče řady TENZ2145. ATERM [online]. 2013 [cit. 2014-04-09]. 

Dostupné z: http://www.aterm.cz/Silerm1.htm#23 

[12] Lano STATIC. Lanex [online]. 2010 [cit. 2013-11-07]. Dostupné z: 

http://eshop.lanex.cz/lano-static-11-0 

http://www.mytendon.cz/
http://blog.alpineinstitute.com/2011/07/natural-anchors.html
http://blog.alpineinstitute.com/2011/07/natural-anchors.html
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sanduhr_7062_a.jpg
http://www.horolezeckametodika.cz/horolezectvi/jisteni/sily-pri-jisteni
http://www.hudy.cz/data/soubory/HUDYinfo_zaklady_bezpecneho_lezeniII.pdf
http://www.alpy.unas.cz/horole/1.html
http://www.lukas-tenzo.cz/?i=220/tenzometricky-silomer-s-38
http://www.aterm.cz/Silerm1.htm#23
http://eshop.lanex.cz/lano-static-11-0


45 

 

[13]  TÖLG, Tomáš. Fyzikální praktikum. Západočeská univerzita, Fakulta aplikovaných 

věd. Katedra fyziky [online]. 2009 [cit. 2014-03-10]. Dostupné z: 

http://www.kfy.zcu.cz/prakt/ 

[14]  Technické informace. Singing rock [online]. 2010 [cit. 2014-04-09]. Dostupné z: 

http://www.singingrock.cz/file/68535/SR_Climb_2010_Techinfo_CZ_96DPI.pdf 

[15] DAV DEUTSCHER ALPENVEREIN. DAV Deutscher Alpenverein [online]. 2014. 

Dostupné z: http://www.alpenverein.de/ 

[16] ČSN EN 892. Horolezecká výzbroj - Dynamická horolezecká lana - Bezpečnostní 

požadavky a zkušební metody. Praha: UNMZ, 2013.28 s. 

[17] ČSN EN 355. Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádu. 

Praha: UNMZ, 2003. 12 s. 

[18] ČSN EN 795. Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení. Praha: 

UNMZ, 2013. 40 s. 

 

 

  

http://www.singingrock.cz/file/68535/SR_Climb_2010_Techinfo_CZ_96DPI.pdf


46 

 

Seznam příloh 

Příloha A Graf naměřených hodnot zatížení kotevního bodu při výstupu dvou osob 

Příloha B Graf naměřených hodnot zatížení kotevního bodu při slanění dvou osob 

Příloha C Grafy naměřených hodnot zatížení kotevního bodu při zachycení pádu 

Příloha D Vhodné kotevní body 

Příloha E Nevhodné kotevní body 

Příloha F Zátěžové zkoušky kotevních bodů 

 



1 

 

Příloha A           Ondřej Kolečko  

Kotevní body při činnostech hasičů - lezců 

Graf naměřených hodnot zatížení kotevního bodu při výstupu dvou osob 

 

Obr. A1 Naměřené hodnoty zatížení kotevního bodu při výstupu dvou osob 
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Obr. B1 Naměřené hodnoty zatížení kotevního bodu při slanění dvou osob 
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Obr. C1 Naměřené hodnoty zatížení kotevního bodu při zachycení pádu dynamickým 

jištěním 
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Obr. C1 Naměřené hodnoty zatížení kotevního bodu při zachycení pádu statickým jištěním 
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Obr: D1 Vhodné kotevní body 
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Nevhodné kotevní body 

 

 

Obr: E2 Nevhodné kotevní body 
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Obr: F1 Zátěžové zkoušky kotevních bodů 


