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Abstrakt 

 

Název: Použití lanových technik v potápěčské praxi složek IZS 

 

Cíle: Cílem práce je vytvoření souborného materiálu pro použití lan a lanových technik 

v potápěčské praxi složek Integrovaného záchranného systému.    

   

Metody: Hlavní metodou pro tvorbu práce byla kompilace informací ze široké škály 

dostupné literatury týkající se problematiky lanových technik a jejich přenesení do 

podmínek potápěčské praxe a složek IZS. Důležitým zdrojem práce se staly i osobní 

neřízené rozhovory se zkušenými výškovými pracovníky, potápěči a záchranáři. V práci 

byly rovněž zužitkovány a zpracovány osobní zkušenosti autora. 

      

Výsledky: Souborný materiál pro použití lanových technik při potápění složek IZS nejen 

v podmínkách pod vodní hladinou, ale i při ztíženém přístupu k vodní hladině a transportu 

od vody. Použití těchto lanových technik významně přispívá k bezpečnosti potápěčů. 

Jejich využití je vhodné nejen v podmínkách složek IZS, ale také pro všechny potápěče, 

kteří se dostanou do situací, kdy je vhodné či přímo nutné těchto technik využít. 

 

 

Klíčová slova: Potápění, lana, lanová technika, Integrovaný záchranný systém 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title: Usage of Rope Techniques in Diving Practice of the Services of the Integrated 

Emergency System  

 

Objective: The aim of this bachelor’s thesis is creating a compiled material on using 

ropes and rope techniques in diving practice of the services of the Integrated Emergency 

System. 

     

Method: The main method for this thesis was compiling information from a wide range 

of available literature which deals with rope techniques and transferring their use into 

conditions of diving practice of the emergency services. Important sources for the thesis 

were personal interviews with experienced rope access workers, divers and rescue 

workers. The thesis also utilizes personal experience of the author.  

      

Results: Collected material on usage of rope techniques used in diving by emergency 

services not only in underwater conditions, but also when access to water surface and 

transport from water are difficult.  Using these rope techniques valuably increases safety 

of the divers and using them is suitable not only in emergency services, but for all divers 

who find themselves in such conditions, where it is advisable or even necessary to use 

such techniques. 

 

Key words: Diving, ropes, rope technique, emergency services  
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1. Úvod 

„Lano! Ozvalo se ze shora, ale než jsem stihl vzhlédnout vzhůru, BÁC...“ Bez lana, by si 

v dnešní době člověk snad nedovedl představit život. Ač se to nezdá, tak lano je velmi 

mocným nástrojem. Může život vzít, ale i dát. Největším smyslem je, když lano a lanová 

technika život zachraňují. Bohaté zkušenosti s tím mají členové Integrovaného 

záchranného systému (dále jen IZS), kteří to zažívají na vlastní kůži. Proto jedním 

z důvodů zpracování této bakalářské práce, zabývající se tématem použití lanových 

technik v potápěčské praxi složek IZS, je možná pomoc právě složkám IZS, které 

využívají potápěče během konkrétních záchranných situacích.  

 

Bakalářská práce se konkrétně zabývá problematikou použití lanových technik při 

obtížném přístupu k vodní hladině a při použití pod vodou. Je rozdělena na tři hlavní části.  

 

V první částí jsou popsány cíle a metody práce. Ve druhé části se nacházejí teoretická 

východiska, která se dělí do tří kapitol. V první kapitole je rozebírán Integrovaný 

záchranný systém, konkrétně jeho popis, dělení a zmínění složek využívajících potápěče 

v plnění svých úkolů. Ve druhé kapitole jsou informace o lanech, o jejich druzích, 

funkcích a dělení. Třetí kapitola popisuje základní uzly používané v lanových technikách. 

Poslední kapitolou této části je obecný popis vybavení potřebného k zvadnutí lanových 

technik.  

 

Třetí část se věnuje cíli práce, kterým je použití lanových technik v potápěčské praxi 

složkami IZS. V první kapitole je popis a specifikace pomůcek, které jsou využity  

u lanových technik popsaných v dalších kapitolách. Druhá kapitola se týká použití 

lanových technik při obtížném přístupu k vodní hladině. V této kapitole je rozebíráno 

kotvení, lanové systémy spouštění a vytahování a příklady využití zmíněných systémů 

v situacích obtížného přístupu. Třetí kapitola obsahuje použití lanové techniky pod vodou 

a dělí se na další čtyři části: pátrání pod vodní hladinou, podvodní archeologie, potápění 

pod ledem a okrajově  je zmíněno speleopotápění a potápění ve vracích. V části Použití 

lanové techniky při pátrání jsou obecně popsány typy pátrání, u kterých je následně 

popsána lanová technika při použití v praxi. V další části se nachází použití lanových 

technik při podvodní archeologii. Je zde popsána podvodní archeologie obecně, dále její 

přítomnost v České republice a na závěr praktické použití lanových technik při 
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sladkovodní podvodní archeologii. Další částí je potápění pod ledem, ve kterém se 

pojednává o tomto způsobu potápění obecně, o používání vodící šňůry, její ztrátě  

a o záchraně pod ledem složkou integrovaného záchranného systému. V poslední části je 

zmínka o speleopotápění a potápění ve vracích. 
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2. Cíle, úkoly a metodika práce 

 Cíle 

Cílem práce je vytvoření souborného materiálu pro použití lan a lanových technik 

v potápěčské praxi složek integrovaného záchranného systému.  

 

 Metody 

Hlavní metodou pro tvorbu práce byla kompilace informací ze široké škály dostupné 

literatury týkající se problematiky lanových technik a jejich přenesení do podmínek 

potápěčské praxe a složek IZS. Důležitým zdrojem práce se staly i osobní neřízené 

rozhovory se zkušenými výškovými pracovníky, potápěči a záchranáři. Jmenovitě to jsou 

specialisté Oldřich Švirk, Milan Roučka a Tomáš Macan. V práci byly rovněž 

zužitkovány a zpracovány osobní zkušenosti autora. 
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3. Teoretická východiska 

 Integrovaný záchranný systém 

Integrovaný záchranný systém je pojem, který je definován v zákoně č. 239/2000 Sb.,  

o integrovaném záchranném systému jako „koordinovaný postup jeho složek při přípravě 

na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací“.  

 

Pojem IZS se poprvé objevil v dokumentu usnesení vlády z roku 1993 k návrhu zásad 

IZS. Dokument obsahoval třináct zásad, které neměly právní oporu, ale za to měly velký 

význam pro další vývoj IZS. V létě roku 1997 zasáhly Moravu a východ Čech rozsáhlé 

povodně. Tato událost přispěla ke  zrychlení realizace myšlenky o koordinovaném 

systému a přípravě na mimořádné události a k provádění záchranných a likvidačních 

prací. Dne 28. června roku 2000 byl Parlamentem schválen zákon č. 239/2000 Sb.,  

o integrovaném záchranném systému, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2001. (Skalská, 

Hanuška, Dubský, 2010) 

 

Myšlenka a podstata IZS vychází ze dvou základních faktorů. Je to spolupráce  

a koordinace. Jeho podstatou je rychlost a efektivnost zásahu. Hlavním úkolem 

záchranných prací je omezení a odvrácení rizik, která vznikla při mimořádné události. 

Rizikem při mimořádné události se rozumí hlavně ohrožení života, majetku, zdraví nebo 

životního prostředí. IZS bude použit v přípravě na mimořádnou událost a při potřebě 

provádět současné záchranné a likvidační práce dvěma a více složkami IZS. (Skalská, 

Hanuška, Dubský, 2010) 

3.1.1 Základní složky integrovaného záchranného systému 

Podle zákona 239/2000 Sb., základními složkami jsou: 

 Hasičský záchranný sbor České republiky, 

 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany, 

 Policie České republiky (dále jen „PČR), 

 Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby. 
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3.1.2 Ostatní složky integrovaného záchranného systému 

Ostatní složky tvoří:  

 vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, 

 ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, 

 ostatní záchranné sbory, 

 orgány ochrany veřejného zdraví, 

 havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 

 zařízení civilní ochrany, 

 neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným  

a likvidačním pracím. 

(Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 

 

Podle zákona č. 239/200 Sb., o integrovaném záchranném systému ostatní složky 

integrovaného záchranného systému poskytují při záchranných a likvidačních pracích 

plánovanou pomoc na vyžádání.“ 

 

3.1.3 Potápěči ve složkách integrovaného záchranného systému 

Potápěči jsou důležitou součástí složek integrovaného záchranného systému. Jejich 

činnost je důležitá při provádění záchranných prací na vodní hladině a pod ní. V této 

kapitole je stručně popsána jejich činnost v jednotlivých složkách IZS. 

 

3.1.3.1 Hasičský záchranný sbor 

Pro Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen „HZS ČR“) je v dnešní době použití 

potápěčských dovedností součástí jejich pracovního výkonu ve službě. V minulosti, kdy 

HZS ČR ještě neměl svoje výjezdové skupiny, tak tuto práci odváděli vojenští potápěči, 

policejní potápěči a sportovní potápěči ze Svazarmu. Tyto jednotky byly vyškolené 

k provádění zásahu pod vodou. Kvůli časovým prodlevám při zahájení zásahu vznikly 

jednotky potápěčů i u HZS. (Koncepce, HZS ČR, 2006) Dnes je v České republice v pěti 

krajích sedm stanic potápěčských skupin a u Záchranného útvaru GŘ HZS v Hlučíně. 

(SIAŘ HZS ČR Pokyn č. 16/2013) 
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3.1.3.2 Policie České Republiky 

Složky potápěčských skupin v rámci Policie ČR vykonávají potápěčskou činnost zejména 

při záchraně, případně nalezení utonulých osob, dále pro nalezení věcných důkazů  

o trestné činnosti.  Není výjimkou, že zasahují při živelních pohromách, bezpečnostních 

opatřeních, záchraně tonoucích osob a při plnění úkolů společně se správními úřady. 

(ZPPP č. 83, 1999) 

 

Potápěči jsou cvičeni a provádějí zásahy na přehradách, vodních tocích a vodních 

plochách. Jsou organizačně začleněni především u Odboru speciálních potápěčských 

činností a výcviku Policejního prezidia České republiky, u Útvaru rychlého nasazení 

PČR, u poříčních oddělení krajských ředitelství PČR, Ředitelství PČR hl. m. Prahy  

a u zásahových jednotek správ krajů. (Kábrt, 2016) 

 

3.1.3.3 Ostatní složky integrovaného záchranného systému 

V ostatních složkách integrovaného záchranného systému se potápěči nachází především 

u Armády České republiky a Vodní záchranné služby Českého červeného kříže.  

 

3.1.3.4 Shrnutí 

Vybrané složky integrovaného záchranného systému disponují vycvičenými potápěči, 

kteří mají potřebný výcvik a vybavení, včetně barometrické komory. K provádění zásahů 

na hladině i pod vodou se neobejdou bez podpůrných pomůcek, přístrojů a nářadí. 

Nedílnou součástí vybavení potápěčů jsou i lanové pomůcky, jejichž použití je popsáno 

v další části práce. 
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 Lana 

Lano je základní složkou všech lezeckých technik. Jeho význam je v překonávání 

vertikálních stupňů a úseků, ve kterých by pohyb bez lana byl nebezpečný. Lano použité 

horolezci slouží převážně k jištění a zachycování pádů, ale lano používané při záchraně, 

speleologii a výškových pracích slouží neustále jako nosný prvek. V tomto druhém 

případě je lano jako „dopravní prostředek“ pro záchranáře a výškové pracovníky. (Frank, 

Kublák, 2007) 

 

Dnešní lezecká lana jsou vyrobena z textilních materiálů  jako polypropylen, polyester, 

aromatické polyamidy, polyamid, orientovaný polyetylen, teflon nebo i vectran.  Norma 

EN 1891 udává, že lano musí být vyrobeno ze známého syntetického materiálů, jehož 

bod tání je vyšší než 195°C. Lana můžeme rozdělit nejen podle materiálu, ale i podle 

konstrukce. Podle konstrukce se lana dělí na lana pletená a lana stáčená. Druhá jmenovaná 

mají využití při speciální technice průmyslového lezení. K činnosti ve výškách a lezení 

se používají lana s jádrem a pláštěm. (Belica, 2014a) 

 

3.2.1 Druhy lan podle chování při zatížení 

3.2.1.1 Dynamická lana 

Dynamická lana jsou používána především k horolezectví. Jsou pevná a pružná. Jejich 

průtažnost se pohybuje okolo 5-15 %. Tato vlastnost slouží k zachycení lezce při pádu, 

kdy lano pohlcuje pádovou energii až do úplného zastavení. Dynamická lana se podle 

dalších vlastností dělí na „málopádová“ a „mnohopádová“. To znamená, kolik lano 

vydrží tzv. normovaných pádu, aniž by lano ztratilo svojí funkci. Dynamická lana musí 

splňovat závaznou evropskou normu EN 892 (v ČR platí norma ČSN EN 892). (Frank, 

Kublák, 2007) 

 

3.2.1.2 Nízkoprůtažná lana 

Ondřej Belica (2014) definuje nízkoprůtažná lana takto:„Nízkoprůtažná lana občas bývají 

nesprávně označována jako lana statická. Jsou vhodná pro práce ve výškách, 

záchranářství, speleologii a jiné aktivity, kde lezec používá lano přímo k pohybu ve 

vertikále (sestup, výstup, spouštění a vytahování břemen, atp.), neslouží však k zachycení 

pádu (v případě zachycení pádu do lana nízkoprůtažného je nezbytné lano vyřadit 

z užívání.) Právě tato lana by měli profesní lezci, hasiči, strážníci a záchranáři používat 
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při většině svých činností.„ Průtažnost nízkoprůtažných lan se pohybuje maximálně do 5 

%. (Frank, Kublák, 2007)  

 

 

Obrázek 1: lano stáčené, pletené bez jádra, pletené s jádrem (Belica, 2014a) 

 

3.2.2 Nízkoprůtažná lana s opláštěným jádrem (EN 1891) 

V této kategorii jsou lana o průměru od 8,5 mm do 16 mm. Lana se skládají z jádra, pláště 

a identifikační pásky lana. Plášť, který je vnější částí lana, má za úkol chránit jádro. 

Celkový podíl pevnosti pláště je v rozmezí 30-50 %. (Belica, 2014a) 

 

Hlavní nosnou funkci lana má jádro. Je složeno z několika na sobě nezávislých 

paralelních pramenů. Důležité je, aby vzhledem k jádru nedocházelo k posuvu pláště. 

Identifikační páska slouží ke zjištění všech potřebných údajů o laně, které jsou na ní 

zaznamenány. Na tuto jedinou část lana požadavky na použitý materiál nejsou tak vysoké, 

jako u ostatních částí. Na pásce jsou zaznamenány informace o výrobci, roku výroby lana, 

typ lana (máme dva typy, typ A nebo B), norma, kterou lano splňuje (EN 1891) a ze 

kterého materiálu je lano vyrobeno. Minimálně každý metr lana musí obsahovat tyto 

informace. (Belica, 2014a) 
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Obrázek 2: Struktura lezeckého lana (Belica, 2014a) 

 

 

Lano také musí být označeno na každém konci číslem normy, kterou lano splňuje, průměr 

lana v milimetrech a nakonec typ lana. V případě zkrácení lana musí být znovu označeny 

nové konce podle normy. (Belica, 2014a) 

 

Nízkoprůtažná lana se dělí na:  

 

 Typ A (EN 1891 A) – tato lana jsou určena pro použití při speleologii, záchraně, 

pro páci ve výškách, při lanovém přístupu a při pracovním polohování a zadržení. 

(Belica, 2014a) Podle záchranáře, potápěče, instruktora výškových prací Milana 

Roučky bývá tento typ lan používán i při lanových technikách prováděných pod 

vodou.   

 Typ B (EN 1891 B) – tato lana mají nižší výkon než lana typu A. Při použití 

tohoto typu lan je nutno poskytnout lanům větší péči. V záchranářství by se 

neměla využívat.  

(Belica, 2014a) 

 

 Uzly použité při použití lanové techniky pod vodou 

Uzly jsou důležitou součástí při práci s lanem jak na suchu, tak i pod vodou. Existuje 

mnoho druhů uzlů. V této části bakalářské práce je popsáno několik základních uzlů, 

které se často používají při práci s lanem během lanových technik při přístupu k vodě, 

lanových technik pod vodou a lanových technik při podvodní archeologii. A které je nutné 

znát pochopení a provedení těchto technik. 
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3.3.1 Dvojitá rybářská spojka 

Dvojitá rybářská spojka slouží ke spojení dvou lan. Tento uzel je pro spojení dvou lan 

nejvhodnější, protože v porovnání s ostatními spojovacími uzly je nejpevnější a také  

s ním lze spojit dvě lana o jiném průměru.  Nevýhoda dvojité rybářské spojky je její těžší 

rozvazování po zatížení. (Belica, 2014a) 

 

 

Obrázek 3: Vázání dvojité rybářské smyčky (Belica, 2014a) 

 

3.3.2 Osmičkový uzel 

Osmičkový uzel je potřeba umět ovládat, protože je to základní uzel pro další nadstavby 

osmičkových uzlů. Jinak jako takový nemá moc využití, pokud se nepoužije jako pojistný 

uzel na konci lana. (Belica, 2014a) 

 

 

Obrázek 4: Vázání osmičkového uzlu (Belica, 2014a) 
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3.3.3 Osmičkové oko 

Je to základní kotevní uzel, který disponuje vysokou pevností. Jeho výhodou je snadné 

rozvázání po zatížení vzhledem k ostatním uzlům. Další výhodou je také jeho 

symetričnost, která pomůže uživateli zkontrolovat jeho uvázání jako pohledem, tak  

i hmatem. Jeho vázání lze provést dvěma způsoby.  

 

První způsob je použití tzv. píchané osmičky.  Tento způsob se používá při vázání okolo 

kotevního bodu, na který osmičkové oko nelze navléknout, jako je například strom, sloup 

či nějaká konstrukce. Tímto způsobem lze také lano přivázat přímo k postroji uživatele. 

Osmičkové oko vytvoříme uvázáním osmičkového uzlu na kratším konci lana, poté zbylý 

kus lana provlékneme za kotevní bod a nakonec koncem lana „opíšeme“ tzv. pícháním 

osmičkový uzel zpět. (Belica, 2014a) 

 

Druhým způsobem osmičkové oko uvážeme přeložením lana a následným uvázáním 

osmičkového uzlu s dvěma prameny lana. Tento uzel lze navléknout na kotevní bod. Jeho 

časté využití je při spojení kotevního bodu a jiného prvku prostřednictvím karabiny. 

(Belica, 2014a) 

 

Nutností u obou způsobů užití osmičkového oka je ponechat konec lana dlouhý pro 

navázání pojistného uzle. (Belica, 2014a) 

 

 

Obrázek 5: Vázání osmičkového oka (Belica, 2014a) 
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3.3.4 Lodní smyčka 

Lodní smyčka je často používaný uzel, který disponuje výhodami rychlého uvázání  

a snadného rozvázání i po velkém zatížení. Toto platí, pokud je lodní smyčka uvázána na 

předmět s průměrem minimálně 5 cm. Další jeho výhodou je vykazování vysoké 

pevnosti. Jako každý uzel má níže popsané nevýhody, kterých když si lezec bude vědom, 

tak mu lodní smyčka dobře poslouží. (Belica, 2014a) 

 

Nevýhody použití lodní smyčky pod vodou: (Belica, 2014a) 

 lodní smyčka není schopna pojmout velké množství rázových sil; to znamená, že 

ji nelze použít při riziku zachycení pádu, 

 když vezmeme v potaz, že lodní smyčka je okolo kotevního bodu po celém 

obvodu, je potřeba aby kotevní bod měl v průměru minimálně 3 cm. Tento 

minimální průměr je udávaný kvůli působení sil na lano. Jak Ondřej Belica 

(2014a) uvádí: „Při menším průměru hrozí natolik násilné ohýbání lana, že uvnitř 

oblouku dochází ke stlačování vláken lana, zatímco na vnější straně dochází 

k jejich nadměrnému natahování. Kromě mechanického poškozování pak vzniká  

i poškozování tepelné, kdy se energie v podobě tlaku a tahu proměňuje ve vnitřní 

tepelnou energii. Je tedy nevhodné kotvit lodní myčku přímo do karabiny“. 

 

Pro uvázání lodní smyčky používáme dva způsoby. Prvním je uvázání uzlu v ruce pomocí 

tzv. dědečkových brýlí a pak ho lze navléknout na kotevní bod. Druhým způsobem je 

obvázání lodní smyčky rovnou okolo kotevního bodu. (Belica, 2014a) 

 

 

Obrázek 6: Vázání lodní smyčky v ruce a kolem předmětu (Belica, 2014a) 
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3.3.5 Prusíkův uzel 

Prusíkův uzel pracuje na obdobném principu jako blokant (viz kapitola 2.4.2). Tento uzel 

se při zatížení sám utáhne a na uvázaném předmětu se neposune (lano, karabina). 

V podstatě jde o vícenásobnou liščí smyčku uvázanou na lanovou smyčku nebo 

popruhovou smyčkou na laně. K uvolnění a posunutí zatíženého uzlu je potřeba palcem 

uvolnit převlečenou smyčku. Prusíkův uzel funguje v obou směrech. (Belica, 2014a) 

 

 Pracovní vybavení při použití lanové techniky 

3.4.1 Karabiny 

Karabiny jsou důležitým prvkem pro kotvení a jištění. Jejich podstata vychází ze 

spojování prvků používaných při použití lanových technik (spojení lana a postroje). 

(Frank, 2007) Karabina se skládá z pěti částí. První čtyři části má karabina vždy, jsou to 

tělo, nos, zobák a zámek, zbylou částí je pojistka, kterou nemusí obsahovat (záleží na 

druhu a použití). Důležitou částí karabiny je její značení. Na každé musí být napásána 

pevnost v příčném a podélném směru a pevnost s otevřeným zámkem. Typů karabin je 

několik. (Kublák, 2015) Blíže specifikované karabiny, které jsou použity v problematice 

lanové techniky v praxi při potápění, jsou v kapitole č. 4.  

3.4.2 Blokanty 

Blokanty, dříve nazývány svírky či šplhadla, slouží k výstupu po laně. Fungují na principu 

původního šplhadla tzv. Jümaru, který je opatřen odpruženou západkou. Ta svými tupými 

hroty vtlačuje lano do vnitřní stěny blokantu a tím se hroty zachytí o plášť lana. Lano pak 

v sevření jedním směrem neprokluzuje. Blokanty se dělí do dvou skupin. Na blokanty 

s rukojetí kterým se říká hovorově „jümary“  a bez rukojeti, označované jako „dresslery“. 

(Frank, Kublák, 2007) 
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Obrázek 7: Blokanty: a) Dressler, b) Croll, c) Jümar, d)ruční blokant Petzl, 

e)ruční blokant Kong, f) Gibbs, g) Bogibbs, h) Shunt, (Frank, Kublák, 2007) 

 

3.4.3 Smyčky 

Smyčka je krátký popruh nebo lano, spojené do uzavřeného kruhu pomocí uzle nebo švu. 

Ale v dnešní době se tímto názvem označují všechny popruhové či lanové části, které 

dosahují cca 2 metrů a které nemusí být svázány do okruhu. (Kublák, 2015) 

3.4.4 Úvazy 

Úvaz nebo lze říci i postroj, je složený z účelově spojených popruhů, které obepínají 

člověka tak, aby se mohl zavěsit ve výšce nebo nad volnou hloubkou. Úvazy se dělí do 

třech základních skupin – sedací, prsní, celotělový. Provedením kombinace prsního  

a sedacího úvazu vzniká úvaz kombinovaný. Vyrábějí se také úvazy specializované pro 

činnosti různého druhu. (Kublák, 2015) Blíže specifikovaný úvaz, který je použit 

v problematice lanové techniky v praxi při potápění, je v kapitole č. 4. 

3.4.5 Jistící pomůcky a slaňovací brzdy 

Jistící pomůcky slouží k zadržení lana. Aby fungovaly, je k tomu zapotřebí obsluha 

člověka.  Funguji na principu provlečení lana otvory v jistící pomůcce tak, aby během 

procházení lana pomůckou docházelo k tření, které posun lana v určité míře brzdí. Brzdná 

síla jistících pomůcek se pohybuje mezi 2,5 - 4,5 N. Zbylou sílu, která je způsobena 

posunem lana, člověk je schopen zadržet jednou rukou. (Frank, Kublák, 2007) 
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Slaňovací brzdy slouží k sestupu na laně. Jsou to pomůcky, které jsou připnuté k úvazu  

a jimiž prochází lano. Při průchodu lana brzdou se vytváří tření, díky němuž je možné 

korigovat sestup. (Belica, 2014a) 

 

3.4.6 Vodící šňůra 

Spolehlivý prostředek potápěče, kterým se lze dostat zpět z uzavřených prostor je právě 

vodící šňůra odvíjející potápěčem z bubnu, nebo v případě zásahových složek HZS ČR 

je vodící šňůrou lano dodávané návodčím z povrchu. Nejlepší šňůra je složena z jádra a 

opletu, která je odolná vůči prodření a v případě překročení zatížení se trhá nadvakrát. 

Vhodným materiálem je polyamid. Šňůra je namotána na buben, ze kterého se odvíjí a 

zpětně navíjí. Na použitelném bubnu (vzhledem k jeho velikosti) je namotáno 100 až 200 

metrů šňůry. (Sládek, 2016)  
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4. Specifikace pracovního vybavení při přístupu k vodě a pod vodu 

V této kapitole jsou popsány pomůcky, které je potřeba znát k pochopení popisu lanových 

technik v dalších kapitolách této práce a pomůcky, které se při těchto technikách 

používají.  

 

 Lana 

Podle doporučení zkušeného potápěče, záchranáře a instruktora Milana Roučky se na 

přístup k vodě a pod vodní hladinu používají lana typu A (EN 1891 A), která jsou více 

odolná k  použití v nepříznivých podmínkách, než lana typu B (EN 1891 B). Každý lezec 

používá lana o průměru, na který je zvyklý. Ale podle doporučení specialisty M. Roučky 

je ideální používat lana o průměru 10,5 až 11 mm. A to jako při použití lana pod vodou, 

tak při použití lana pro přístup k vodě. V lanové technice pod vodou je lano nazýváno 

termínem vodící lano. 

 

 Karabiny 

Pro lanovou techniku při přístupu k vodě je použit typ karabiny „D“ nebo „O“ (lze využít 

i jiné druhy), ale důležitým prvkem, který musí karabiny splňovat je přítomnost pojistky. 

Díky pojistce lano nemůže vypadnout z karabiny a tím zajistí větší bezpečí pro lezce. 

V lanové technice pod vodou je také použit klasický typ karabiny D nebo  (také lze využít 

jiné druhy). Ale s tím rozdílem, který vzniká při upevnění karabiny k potápěči, že tato 

karabina nebude mít pojistku. Toto opatření je zavedeno kvůli případné potřebě rychlého 

odpojení potápěče vznikem možného nebezpečí. 

 

 

Obrázek 8: D karabina (Singing Rock) 
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 Blokanty 

Existuje více druhů blokantů, ale v případě lanových technik, které jsou obsaženy v této 

práci, jsou použity tři druhy. Jsou to ruční blokanty JŰMAR, BASIC a TIBLOC od firmy 

Petzl.  

 

Obrázek 9: JŰMAR (Petzl, 2017) 

 

 Smyčky 

Jak v lanové technice pod vodou, tak v lanové technice při přístupu k vodě, jsou použity 

smyčky otevřené dvojího druhu. A sice popruhové smyčky a lanové smyčky. 

 

 Sedací úvazy 

V lanové technice pod vodou je použit sportovní sedací úvaz, kvůli jeho jednoduchosti  

a lehkosti. U lanové techniky při přístupu k vodě je použit celotělový úvaz, kvůli jeho 

zvýšeným možnostem (více kotevních bodů, lepší manipulaci, atd.), které sportovní úvaz 

neposkytuje. 

 

 

Obrázek 10: Celotělový úvaz (Singing Rock) 
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 Jistící pomůcky a slaňovací brzdy 

Jistící pomůcky a slaňovací brzdy jsou použity v  popsaných lanových technikách.  Ze 

slaňovacích brzd je to kompaktní samoblokovací slaňovací zařízení RIG a slaňovací 

zařízení s integrovanou kladkou s blokantem. (Petzl, 2017) Z jistících pomůcek je použita 

jistící pomůcka s názvem Locker od firmy Singing Rock. Je to zachycovač pádu, který je 

v případě sestupu pomocí dvojlanové techniky připevněn na jistícím laně a v případě 

pádu se sám tzv. kousne a zachytí padajícího lezce.  Další jistící pomůckou používanou 

při slaňování, je  „kýbl“ Singing Rock BUDDY (dále jen „kýbl“). Tato pomůcka slouží 

k jištění lezce. V našem případě je použita jako pomůcka při lanové technice pod vodou. 

 

 

Obrázek 11: LOCKER (Singing Rock) 

  

 

 Závaží 

Jak říká potápěč Oldřich Švirk, tak při potápění se používají různé druhy závaží. Jednou 

z možností je použití závaží na opasku určené pro zlepšení ponoru potápěče. Druhou 

možností je použití čehokoliv co je těžké a hodí se, při vzniklé situaci. A třetí možností 

je použití závaží z činek, které mají uprostřed díru a velice pohodlně se na ně připevňuje 

lano pomocí uzle nebo pomocí smyčky. Tuto třetí možnost využívají všechny dále 

popsané lanové techniky, při kterých je použito závaží.  

 

 Kotvící zařízení 

Pří přístupu k vodní hladině jsou použity dvě kotvící zařízení. Prvním je trojnožka, která 

v této práci slouží k spouštění a vytažení potápěče. Druhým kotvícím zařízením je PAW. 

Je to kotvící deska určená pro organizování pracovního stanoviště a budování složených 

kotvících systémů. (Petz catalog, 2017) 
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Obrázek 12: PAW (Petz catalog, 2017) 

 

 Kladky 

Kladky jsou použity pro systémy sestupování a vystupování. Jsou to Prusíkové kladky 

TWIN a MINDER, které slouží k sestavování lehkých vytahovacích systémů. Dále je 

použit  JAG SYSTEM. Je to vytahovací sada, tvořena z kladek a dalších prvků. (Petzl, 

2017) 

 

 

Obrázek 13: Kladky MINDER a TWIN (Petz catalog, 2017) 
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5. Obtížný přístup k vodní hladině za pomoci lanové techniky 

Situací, kdy je zapotřebí použít lanovou techniku pro spuštění a vytáhnutí potápěče na 

místa s obtížným přístupem je mnoho. Při práci ve visu je potřeba mnohem více dbát na 

bezpečnost, než u použití lanových technik pod vodou, kde potápěč nikam nemůže 

spadnout. V této kapitole jsou popsány kotvící body, systémy spouštění a vytahování  

a několik konkrétních situací, při kterých je lanová technika potřebná. Stejně jako existuje 

mnoho situací, tak existuje také mnoho lanových technik a metod v přístupu k vodní 

hladině. Do situací, kdy je potřeba přiblížit se k vodní hladině za ztížených podmínek, 

nejčastěji dostávají především složky z IZS. 

 

 Kotvení  

Kotvení je jeden ze základů lanové techniky, protože bez kotvení není možno lanovou 

techniku provést. V první řadě je potřeba si uvědomit rozdíl mezi kotevním bodem  

a kotvícím zařízením.  Kotevním bodem se rozumí místo nebo bod, který slouží jako 

osobní ochranný prostředek proti pádu z výšky. Kotvící zařízení je vyrobeným 

prostředkem sloužícím k účelu umožnění kotvení ve vertikále uživateli. (Belica, 2014b) 

 

5.1.1 Kotevní body 

Kotevní body jsou místa, která slouží ke kotvení jako např. stromy, krokve, různé 

nosníky, mostní konstrukce, atp. Kotevní bod by měl být odolný a pevný. V případě 

nesplnění těchto požadavků je zapotřebí více kotevních bodů propojených mezi sebou.  

O těchto bodech najdeme zmínku v 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. Toto nařízení umožňuje uživateli vybrat si kotevní bod 

libovolně s podmínkou splnění účelu svými parametry. (Belica, 2014b) 

 

5.1.2 Kotvící zařízení 

Kotvící zařízení upravována normou EN 795 se dělí se na typy A, B, C, D, a E. V případě 

použití lanové techniky v této situaci jsou použity typy A a B. Typy A (EN 795 A) jsou 

prostředky, které mají jedno nebo více kotevních ok a potřebují konstrukční upevnění 

nebo kotvení prvku k upevnění na konstrukci. V lanovém systému spouštění a vytahování 
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je z kotvících zařízení typa A použit PAW od firmy Petzl. V případě kotvících zařízení 

typů B (EN 795 B) se jedná o prostředky, které mají jedno nebo více kotevních ok  

a nepotřebují žádné konstrukční upevnění nebo kotvení prvku k upevnění na konstrukci. 

V lanovém systému spouštění a vytahování pomocí tohoto typu je použita trojnožka. 

(Belica, 2014b) 

 

 Lanové systémy spouštění a vytahování 

Lanové systémy spouštění a vytahování slouží k dopravení potápěče na místo s obtížným 

přístupem z důvodu vyzkoušení funkce nových pomůcek (JAG SYSTEM, MAESTRO). 

 

5.2.1 Kombinovaný systém pro spouštění a vytahování 

U tohoto systému je výhodou rychlá změna mezi spouštěním a vytahováním. Naopak 

nevýhodou je délka potřebného lana, rovnající se čtyřnásobku překonané výšky. Systém 

se skládá ze slaňovací brzdy MAESTRO, kladek MINDER a TWIN a tří karabin. Použití 

a sestavení systému viz obrázek. (Petzl catalog, 2017) 

 

 

Obrázek 14: Kombinovaný systém pro spouštění a vytahování (Petz catalog, 

2017) 
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5.2.2 Nezávislé systémy pro spouštění a vytahování 

Výhodou těchto systémů je délka potřebného lana, rovnající se překonané výšce. 

Nevýhodou je manipulace nutná pro změnu mezi spuštěním a vytahováním. Proto se 

systém na spouštění liší od systému vytahovacího. Spouštěcí systém se skládá z kotvícího 

prvku PAW, slaňovací brzdy RIG a třech karabin. Systém vytahovací se skládá 

z kotvícího prvku PAW, slaňovací brzdy RIG, blokantu BASIC, kladkového systému 

JAG a pěti karabin. Použití a sestavení viz obrázek. (Petzl catalog, 2017) 

 

 

Obrázek 15: Nezávislé systémy pro spuštění a vytahování (Petzl catalog, 2017) 

 

 Příklady obtížných přístupů k vodní hladině 

Zde jsou uvedeny dva příklady situací, ve kterých lze použít lanové systémy spouštění  

a vytahování. Na každý z příkladů obtížných přístupů k vodní hladině se více hodí jeden 

ze systémů. Zdroje uvedených lanových technik jsou získány především z Petrl catalogu 

(2017) a od záchranáře a výškového pracovníka Milana Roučky. 

5.3.1 Přístup potápěče z mostní konstrukce 

Systém spouštění a vytahování potápěče je proces, který si vyžaduje odbornou pomoc 

profesionálních lezců, kteří připraví potřebnou lanovou techniku na následný proces. 

Lezci jako první najdou vhodný kotevní bod (mostní konstrukce, závěsné zařízení auta, 

vozidlo HZS). Na kotevní bod se upevní popruhová smyčka ke které je připevněno 
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karabinou kotvicí zařízení PAW. Po ukotvení nezávislého systému kotvení do pomůcky 

PAW dvěma karabinami je založeno lano, které má na spouštěcím konci uvázanou 

osmičkovou smyčku s karabinou uvnitř připravenou na spuštění potápěče. 

 

Potápěč je vybaven celotělovým úvazem, který má oblečený na neoprenovém obleku pod 

potápěčským vybavením. Bezpečně za dozoru lezců se přiblíží k místu spuštění. 

V případě nebezpečí pádu, lze potápěče nejdříve ukotvit ke konstrukci. Poté je potápěč 

připevněn k prsnímu kotevnímu bodu karabinou a je spouštěn lezcem. V případě kontaktu 

lana s nějakou hranou je možné použít kryt na lano nebo hranovou kladku. 

 

Po spuštění do vody potápěč odepne karabinu s lanem a provede potřebnou činnost. Při 

provádění potápěčské činnosti lezci vymění spouštěcí systém za vytahovací. Po ukončení 

činnosti si potápěč připne karabinu s lanem a je dvěma lezci vytahován vzhůru. Po 

vytažení na mostní konstrukci bezpečně opustí prostor. 

5.3.2 Přístup potápěče do studny 

Pro lanový přístup potápěče do studny je použito kotvící zařízení trojnožka, na které je 

zavěšen pomocí karabiny kombinovaný systém pro spouštění a vytahování. Potápěč má 

oblečený celotělový úvaz na neoprenovém obleku pod potápěčskou výstrojí. Po 

bezpečném přiblížení ke studni je lanem s uvázanou osmičkovou smyčkou a karabinou 

připevněn na zmíněný systém profesionálním lezcem, který zodpovídá za bezpečné 

provedení sestupu a výstupu, do prsního kotevního bodu. Po klidném spuštění se potápěč 

odepne od kombinovaného systému, vykoná naplánovanou činnost, znovu se připojí na 

systém a je vytažen na povrch. Na tuto činnost lze také použít nezávislé systémy pro 

spuštění a vytahování nebo pomůcku EVAK 500 od firmy Singing Rock, často 

používanou složkou HZS při podobných situacích. 

 



33 

 

6. Lanová technika při potápění 

V této kapitole se pojednává o použití lanové techniky při pátrání, podvodní archeologii, 

potápění pod ledem a při speleologii a potápění ve vracích. Popsané způsoby pohybu pod 

vodní hladinou lze různě přizpůsobit k použití u jednotek IZS. 

 Použití lanové techniky při pátrání  

Pátrání nebo v tomto případě vyhledávání předmětů pod vodou je běžnou činností  

u potápěčů PČR. (příloha č. 7 k ZPPP č. 83)  

6.1.1 Kruhové pátrání 

Při této metodě pátrání potápěč může pátrat zrakem a také hmatem. Tento systém je 

založen na pátrání v soustředěných kružnicích kolem pevného bodu, který je nějakým 

způsobem připevněn ke dnu prohledávané oblasti. Na tento bod je upevněno vodící lano, 

které si potápěč po opsání kružnice zkracuje či prodlužuje. Použití metody kruhového 

pátrání je vhodné na menší plochy. (ZPPP č. 83, 1999) 

 

 

Obrázek 16: Kruhové pátrání (Pácl, 2007) 

 

6.1.1.1 Lanová technika při kruhovém pátrání  

V případě této techniky se použije 15 metrové vodící lano, které se upevní na kotevní bod 

pomocí smyčky a karabiny. Smyčka je použita kvůli lepší možnosti manipulace při 

otáčení okolo kotevního bodu. Úkolem karabiny je spojení smyčky a lana, na kterém je 
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uvázána osmičková smyčka. Připevnění potápěče k lanu je možné provést více způsoby. 

Prvním způsobem je volné držení lana. Potápěč v jedné ruce svírá lano rukou a druhou 

rukou provádí pátrání. Druhým způsobem je připevnění potápěče smyčkou a Prusíkovým 

uzlem k lanu a pomocí karabiny spojit smyčku s D kroužkem na jacketu. Pak potápěč 

může provádět pátrání oběma rukama.  

6.1.2 Pátrání síťovou metodou 

Tato metoda je založena na vytvoření sítě, která pokryje prohledávanou plochu. Síť se 

roztáhne na určené místo a zatíží potřebným závažím. V každém rohu sítě se zhotoví bóje, 

pro orientaci pátrací oblasti. Velikost rozměrů jednotlivých ok sítě závisí na viditelnosti. 

Při pátrání potápěč postupuje podél natažené sítě pomoci zraku a hmatu. (ZPPP č. 83, 

1999) 

 

 

Obrázek 17: Pátrání síťovou metodou (Pácl, 2007) 

 

 

6.1.2.1 Lanová technika při pátrání síťovou metodou  

Při této metodě samotný potápěč k žádnému lanu či smyčce není připevněn. Prvkem pro 

použití lan je síť. Existuje mnoho způsobů, jak lze síť vytvořit. Vzhledem k tomu, že síť 

se jednou vytvoří a pak ji lze používat opakovaně, tak metoda vytvoření není popsána. 
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6.1.3 Sledování pobřeží 

U této metody je zapotřebí dvou osob, potápěče a návodčího. Jsou spojeni vodícím lanem. 

Návodčí jde v určitém úseku podél břehu souběžně s potápěčem, který pátrá pod vodou. 

Lano musí být vždy napjaté, tím pádem mezi sebou udržují stejnou vzdálenost. Při změně 

směru návodčí zkrátí vodící lano a potápěč prohledává novou oblast. Komunikace mezi 

návodčím a potápěčem probíhá pomocí lanových signálů. (ZPPP č. 83, 1999) 

 

 

Obrázek 18: Sledování pobřeží (Pácl, 2007) 

 

6.1.3.1 Lanová technika sledování pobřeží  

U této techniky je použito lano potřebné délky. Návodčí je vybaven sedacím úvazkem, 

na kterém má připevněnou karabinu. Na karabině je připevněn „kýbl“. Ten slouží 

k dobírání lana, na kterém je potápěč připevněn a také k pohodlnému přesouvání 

návodčího na břehu. Upevnění potápěče s lanem je možné dvěma způsoby, které jsou 

stejné jako při kruhovém pátrání. Prvním způsobem je volné držení lana. Potápěč v jedné 

ruce svírá lano rukou a druhou rukou provádí pátrání. Druhým způsobem je připevnění 

potápěče smyčkou a Prusíkovým uzlem k lanu a pomocí karabiny spojit smyčku  

s D kroužkem na jacketu. Pak potápěč může provádět pátrání oběma rukama. 

6.1.4 Překládání lana 

Potápěč umístí vodící lano (10-15 m dlouhé), které bude na obou koncích zatížené 

závažím, do určeného prostoru pod vodou. Poplave podél lana a bude pátrat. Po dosažení 

konce lana přesune závaží o vzdálenost jeho dosahu při pátrání a postupným pátráním se 
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přesune na druhý konec lana, kde obdobně přesune závaží stejně jako na druhém konci 

lana. Tímto způsobem pokračuje až do konce prostoru pátrání. Tato metoda slouží 

k hledání malých předmětů, protože prostor je prohledán velice podrobně a každé místo 

se prohledá dvakrát. Pokud je na dně prohledávané oblasti členitý terén nebo jsou tam 

překážky, je použití této metody nevhodné. (ZPPP č. 83, 1999) 

 

 

Obrázek 19: Překládání lana (Pácl, 2007) 

 

6.1.4.1 Lanová technika při překládání lana  

Na tuto metodu je použito lano dlouhé 10-15 metrů. Na obou koncích se připevní stejně. 

Pro představu jsou zde uvedeny dva způsoby spojení lana a závaží. Prvním je navázání 

lodního uzle na závaží. Druhým způsobem je provlečení smyčky závažím a tu karabinou 

přicvaknout na konec lana, na kterém je navázána osmičková smyčka. 

6.1.5 Pátrání v proudech 

Při pátrání v proudu jsou zapotřebí, kromě potápěče, ještě další dva pomocníci. Přes vodní 

tok je nataženo vodící lano, které drží pomocníci. Potápěč díky lanu může provádět 

pátrání. Při každém zdolání délky lana potápěčem se na opačném břehu pomocník posune 
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o určitou vzdálenost, nejlépe proti proudu kvůli viditelnosti, a potápěč pokračuje dále. 

(ZPPP č. 83, 1999) 

 

 

Obrázek 20: Pátrání v proudech Pácl, 2007) 

 

 

6.1.5.1 Lanová technika při pátrání v proudech  

K docílení této metody je použito lano o potřebné délce, vzhledem k šířce vodního toku. 

Na jednom konci vodícího lana je uvázaná osmičková smyčka, druhý konec vodícího lana 

je bez uzlu. Pomocníci jsou oblečení do sedacích úvazů. První pomocník na jednom břehu 

má ukotven konec vodícího lana s uvázaným uzlem k sedacímu úvazu napevno, to 

znamená spojené přímo karabinou. Druhý pomocník má vodící lano podle správné 

techniky vložené do „kýblu“ který je k úvazu připevněn karabinou, protože je potřeba 

aby druhý pomocník mohl neustále korigovat délku vodícího lana podle šířky vodního 

toku. Potápěč má sedací úvazek a jeho připevnění k vodícímu lanu je možné provést více 

způsoby. První způsob je jeho připevnění systémem karabina – smyčka – karabina. První 

karabina je připevněna na úvaz potápěče, druhá karabina je volně připevněna na vodící 

lano (z důvodu volného pohybu potápěče po vodícím laně) a smyčka je ukotvená v obou 

karabinách. Další způsob je podobný jako ten předcházející, až na použití JŰMARU nebo 

LOCKERU místo karabiny na vodícím laně. 
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 Lanová technika v podvodní archeologii 

6.2.1 Podvodní archeologie 

Podvodní archeologie se zabývá archeologickými místy nacházejícími se pod hladinou 

oceánů, řek a jezer. Kromě vraků v moři, podvodní archeologové studují zatopené 

lokality, ve kterých se nacházejí zájmové objekty, jako jsou například vraky letadel, 

zbytky historických objektů a další podmořské kulturní dědictví. Podvodní archeologie 

sdílí stejnou metodiku a zásady provedení jako je použita při archeologii na souši. 

Veškerá archeologie zahrnuje pečlivé studium artefaktů, struktur a rysů k rekonstrukci 

vysvětlení života lidí v minulosti. Vzhledem k tomu že podvodní archeologie je  

prováděna v náročnějším prostředí, tak jsou terénní práce složitější než při archeologii na 

suchu. (Parks Canada, 2017 )  

 

6.2.2 Podvodní archeologie v Čechách 

Když člověk zaslechne pojem podvodní archeologie, tak často spojuje tento spojem 

s přímořskými oblastmi. Ale v dnešní době je populární i v zemích, které nemají moře. 

Také v České republice si podvodní archeologie získává příznivce. Nejvíce se u nás 

podvodní archeologií zabývá Barbora Machová, která pro podvodní archeologii dělá 

maximum. Z volnočasové aktivity se pro ni stala profesní specializace i při výběru tématu 

na doktorandské studium. Od té doby co si sestavila tým, se kterým se podvodní 

archeologii věnuje. Potápěčka Machová popisuje podvodní archeologii u nás: „V našich 

tocích to totiž není žádné relaxační potápění v azurové ploše, ale pátrání ve tmě, chladu 

a kalu říčních usazenin. Potápěči si vždy musí pomocí lan vytyčit plochu, uvnitř níž se 

budou pohybovat a také důkladně zaměřovat. V tom se jejich metody od těch 

„suchozemských“ archeologických neliší, nálezy se musí zaměřit a zakreslit, ať už jsou 

kdekoli. Obtížnější je to však přímo s odkryvem, pod vodou vám samozřejmě nestačí 

běžná škrabka, ale hodí se třeba i takový sací bagr, s jehož pomocí se zbavíte vířících 

nánosů bahna. Potřebné jsou také různé druhy sonarových zařízení nebo speciálně 

upravené podvodní detektory.“ (Mikešová, 2016) 
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6.2.3 Lanové techniky sladkovodní podvodní archeologie 

Většina informací k lanové technice pod vodou jsou získány od výškového pracovníka  

a zkušeného potápěče i při podvodní archeologii Ondřeje Švirka a z časopisu BUDDY 

Potápění. Je zde uveden jeden z možných způsobů podvodní archeologie, ke kterému je 

použití lanové techniky popsáno níže.  

 

Průběh tohoto archeologického výzkumu je následující. Po zajištění mnoha plánovacích 

a organizačních věcí a přípravě potápěčů se může vyrazit. Na předem zaměřeném místě 

totální stanicí jsou rozmístěny tzv. sondy. Sonda se skládá z lana, dvou závaží a dvou 

potápěčských bójí. Tyto sondy se rozmístí podélně ke směru proudu, z důvodu lepších 

podmínek pro potápěče. Rozmístění bójí se provádí ze člunu. Potom přichází na řadu 

potápěči. Ti se pomocí člunu nebo sami dostanou k sondě, u které provedou zanoření 

podél potápěčské bóje a můžou začít s průzkumem, který je možno provádět po i proti 

proudu a za pomoci detektoru kovu a svých rukou. Nevýhodou pohybu po proudu jsou 

zakalená místa hledání, kvůli předchozímu hledání. (Vondrášek, Bažant, Schuster, 2015) 

 

Lanovou techniku při sladkovodní archeologii lze rozdělit na tři možnosti. Je to lanová 

technika na klidné vodě, v mírném proudu a v silném proudu. Tyto tři možnosti se od 

sebe liší v upevnění potápěče na lano, jinak jsou stejné. 

 

6.2.3.1 Lanová technika v klidné vodě 

Na sondu použijeme vodící lano příhodné délky, které je možné uvázat na obě závaží 

dvěma způsoby. Prvním způsobem je pomocí lodní smyčky, kterou přivážeme rovnou 

k závaží. Druhým způsobem je použití smyčky, která se provleče závažím a karabinou se 

přichytí ke konci vodícího lana, na kterém je uvázaná osmičková smyčka. Na obou 

stranách vodícího lana je k závaží připevněna potápěčská bóje pomocí karabiny. 

V případě lanové techniky v klidné vodě potápěč není připevněn na vodící lano, to slouží 

k orientaci pod vodou a k případnému přidržení.  

 

6.2.3.2 Lanová technika v mírném proudu 

Zavedení sondy je stejné jako u lanové techniky v klidné vodě. Rozdílem je způsob 

připevnění potápěče. Na upevnění potápěče leze použít více technik. První technikou je 

volné upevnění pomocí chycení lana rukou a následné hledání archeologických předmětů. 

Druhou, jistější metodou vzhledem k proudu, použití lanové smyčky přichycenou 
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karabinou na D kroužek na jacketu. Na opačné straně smyčky může být použito více 

variant pomůcek. Jedna z variant je použití Prusíkova uzle navázaným na vodící lano  

a po prohledání určité části se po vodícím laně posunout v potřebném směru. Další 

variantou je použití JŰMARU nebo LOCKERU, který je na smyčku připevněn 

karabinou. V mírném proudu se lze pohybovat po i proti proudu, avšak je doporučeno se 

pohybovat proti proudu. 

 

6.2.3.3 Lanová technika v silném proudu 

U této lanové techniky je zavedení sondy obdobné jako u předchozích dvou technik. 

Obtížnou částí je připevnění potápěče tak, aby ho proud neodnesl od místa hledání. 

Technika připevnění potápěče k vodícímu lanu je stejná jako u lanové techniky v mírném 

proudu, až na rozdíl použití jen JŰMARU nebo LOCKERU a na rozdíl použití 

sportovního. A to z důvodu větší pevnosti úvazu než „D“ kroužku na jacketu. Nutné je 

také použití závaží, aby byla sonda schopna zůstat na místě při připevnění potápěče. 

Pohyb na sondě lze provádět oběma směry, ale proti proudu to je velice náročné. 

 

 Použití lanové techniky při potápění pod ledem 

Potápění pod ledem je buď koníčkem potápěčů, kteří touží zažít dobrodružství a poznat 

krásu vodního prostředí pod ledem, nebo je to povinnost složek IZS, které musí provést 

zásah vyžadující potopení pod led. V této kapitole je popsán postup manipulace s vodící 

šňůrou, která je při potápění pod ledem neodmyslitelným prvkem, popis záchranné 

situace potápěči HZS ČR a záchranná situace výjezdovými složkami HZS ČR. 

6.3.1 Postup manipulace vodící šňůrou 

Před vstupem do vody si potápěč uváže na nějakou konstrukci nebo případně na 

horolezecké ledové skoby konec vodící šnůry. Tento kotevní bod je nutno hlídat, pro 

případ manipulace „kolemjdoucím“. Prvním potápěčem při vstupu do vody je potápěč  

s vodící šňůrou, který následně tvoří cestu použitím vodícího lana pro další potápěče. Při 

rozvíjení vodící šňůry ji potápěč v nejlepším případě sleduje očima. Za špatné viditelnosti 

potápěč vytvoří z prstů a palce tunýlek, kterým volně prochází vodící šňůra. Velkou 

chybou potápěče je připevnění se k vodící šnůře karabinou. (Sládek, 2016) 
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První potápěč tvořící cestu musí udržovat vodící šňůru neustále mírně napnutou. Další 

důležitým prvkem je vyvazování vodící šňůry, bez tohoto aktu by se potápění pod ledem 

mohlo stát posledním momentem v životě. Vodící šnůra se vyvazuje nejprve v blízkém 

okolí otvoru pod ledem, pro případ poškození kotevního bodu. A dále se vyvazuje 

každých 10 – 20 metrů. Do ledu je vyvazování provedeno pomocí horolezecké ledové 

skoby a do prostředí pod vodou je vyvazováno na místa, kde se dá uvázat lodní či jiný 

k tomu vhodný uzel (např. větev, čouhající předmět ze dna), nebo kde lze šňůru bez 

poškození vést okolo vhodného předmětu (kmen, kamen). Vodící šňůru není vhodné 

vázat přímo na dno kvůli víření sedimentu a případnému poškození vodící šňůry. (Sládek, 

2016) 

 

Při cestě na povrch je potápěč s vodící šňůrou jako poslední a postupně navíjí šňůru zpět 

na buben za pomoci potápěče před ním, který odvazuje vodící šňůru z předmětů kde je 

navázána. (Sládek, 2016) 

 

Důležitou součástí vodící šňůry je značení, kterých je více druhů. Jedním z nich jsou 

uzlíky navázané na šňůře, ve které značí směr ponoru (dovnitř nebo ven). Druhou 

možností jsou různé druhy plastových šipek směřujících k východu, které jsou 

namontovány na vodící šňůru (viz obr. 21). (Sládek, 2006) 

 

 

Obrázek 21 šipka (Sládek, 2006) 

 

6.3.2 Ztráta vodící šňůry 

První možností a nejlepším řešením, pokud šňůra neočekávaně zmizí, je zachytit ji jedním 

pohybem ruky v předpokládaném směru její trajektorie. Následně je dobré pokusit se najít 

buddyho (partnera) podle světla. Toho je docíleno tím, že na okamžik zakryto světlo, 
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avšak se nezhasíná. Jestliže se najít partnera nepodaří, je důležité jednat v poklidu  

a systematicky. Dalším krokem může být vyjmutí cívky a její následné upevnění na 

začátek šňůry nejlépe na potápěčem vybraný pevný bod. Pokud se takovýto bod 

nenachází v bezprostřední blízkosti, je dobré zůstat na místě a použít jako pevný bod 

dvojitou „psí karabinu“ (double-ender), kterou lze spustit na dno nebo zabodnout do 

bahna. Poté je možné pokračovat v systematickém hledání opětovným zakrýváním světla 

a rozhlížením se po světle partnera. Partner mezitím taktéž využívá k hledání svou osobní 

cívku, kterou má připevněnou na šňůře a svítilnou svítí do všech směrů. (Sládek, 2006) 

 

Druhou možností je pokud se při návratu šňůra přetrhne nebo vede k bodu, kde byla 

ukotvena a dále nepokračuje, je důležité také zachovat klid k správnému řešení následné 

situace. Při vypadnutí z polohy trimu hrozí totiž zkalení vody a dále celkové zhoršení 

situace a orientace v prostoru. V takovéto situaci je správným krokem vyndání cívky  

a následně začátek šňůry z cívky uvázat na konec přetržené šňůry (pokud se jedná o špatně 

vodícící šňůru průběžnou, lze využít uvázání prusíkem) a poté dle znalosti trasy hledat 

systematicky její pokračování. Při ponoru v širokých prostorách, které jsou pod leden 

typické, je nutné využití kompasu a také zapamatovat (popřípadě zakreslit) si při přípravě 

alespoň přibližný plánek prostoru pro správnou orientaci. (Sládek, 2006) 

6.3.3 Řešení záchranné situace potápěči HZS 

Potápěči složek HZS ČR častěji využívají jinou metodu potápění pod led, než tu která je 

popsána výše. Tato metoda se používá při záchraně tonoucího, nebo v situacích kdy je 

potřebná.  Potápěč je vybavený potápěčskou výstrojí, vysílačkou (funguje pod vodou na 

principu ultrazvuku) a pracovním úvazem, na který je vodícím lanem připevněn k úvazu 

pomocí karabiny. Potápěč při zásahu je jištěn dalším členem složky (návodčím), který je 

na ledové ploše připraven na pokyny potápěče a jehož úkolem je spouštění, vytahování  

a komunikace s potápěčem pomocí vysílačky. (ČT24, 2010) 

6.3.4 Záchrana tonoucího pod ledem složkami HZS ČR 

Složky HZS ČR jsou podrobovány výcvikům záchrany tonoucího pod ledem. V jednom 

z nich byly podrobeny výcviku složeného ze dvou částí. První část sloužila pro nácvik 

orientace pod vodou záchranáře. Probíhala vytvořením několik děr do ledu, mezi kterými 

byla natažena vodící lana. Jak lze vidět na videu (HZS Jihomoravského kraje, 2017) 

připravený člen složky, jištěný lanem (členem složky z ledové plochy) připevněným na 
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pracovním úvazu, vybavený ochrannými pomůckami a maskou na potápění, pod vodou 

ručkuje po vodícím laně a v průběhu této cesty se snaží orientovat ve vodě. Druhá část 

výcviku se zabývala samotnou záchranou. Provedení situace proběhlo následovně: Po 

vytvoření otvoru do ledu, člen záchranné složky jištěný a vybavený jak je popsáno 

v situaci výše, se potopí do hloubky 2 – 3 metrů kde hledá tonoucího znázorněného 

figurínou. Po nalezení „tonoucího“ dává vědět lanovým signálem ostatním členům na 

ledové ploše, aby tahali. V tu chvíli zachraňujícího hasiče s tonoucím vytahují ven. 

(Mikoška, 2017) 

 

Touto metodou záchrany se podařilo HZS ČR zachránit tonoucího v Brně. (Týdeník 

Policie, 2017) 

 

 Speleopotápění a potápění ve vracích 

Odborný název Speleologie, vznikl z řeckých slov spelaion (jeskyně) a logos (věda). 

Tento obor se zabývá výzkumem jeskyní (speleologický výzkum). (Česká speleologická 

společnost, 2014). Speleologii pod vodou se říká speleopotápění a tím se rozumí, jak říká 

server speleo.cz: „potápění v jeskyních, ponorech či vyvěračkách a jiných krasových či 

nekrasových vodách, brání-li v některém okamžiku potápění strop či jiná překážka 

přímému výstupu na hladinu vertikálním směrem, nebo hrozí-li možnost vynoření 

v nedýchatelném prostředí.“  

 

Zásady používání lanové techniky tzn. vodícího lana ve speleopotápění jsou velice 

podobné, jako u potápění pod ledem a též jako u potápění ve vracích jen s několika 

rozdíly. Jak říká specialista Milan Roučka, tak při potápění ve vracích je nutné dávat 

veliký pozor na ostré hrany vraku, které by mohli způsobit přeříznutí. 

 

Ve spoleopotápění je však důležité vyvazování vodící šňůry. V případě kdy je šňůra 

omotávána kolem vyvazovacího bodu,  je nutné překřížení šňůry (viz obr. č. 22), které ji 

zachovává napnutou. (Sládek, 2006) 
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Obrázek 22 uzel v speleopotápění (Sládek, 2006) 

 

Vodící šňůru lze vyvázat více způsoby. Jedním je pouhé omotání vyvazovacího bodu 

 a pokračování v ponoru. Tento způsob ale není podle zkušených potápěčů správný, 

protože by mohl lehce vyklouznout z bodu. Výrazným zlepšením je předchozí omotání 

uzamknout překřížením a v nejlepším často používaném případě je použití způsobu  

s dvojím omotáním a uzamknutím (viz obr. 22). (Staight, 2016) 
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7. Závěr 

Při zpracovávání práce bylo snahou nashromáždit co nejvíce dostupných informací, které 

by přispěly svými poznatky k jejímu vytvoření. Literatura byla využita, jak v knižních 

tak v elektronických podobách. K vytvoření lanových technik při obtížném přístupu 

k vodní hladině a lanových technik při použití pod vodou, byl v největší míře využit sběr 

informací z neformálních rozhovorů, bez kterých by bylo obtížné práci vytvořit.  

 

V dnešní době existuje nespočetně lanových technik a systémů, které by mohly být 

použity na lanové techniky popsané v této bakalářské práci. Jsou zde jak v praxi 

zaběhnuté techniky a systémy, tak novinky na trhu jako například systémy spouštění  

a vytahování, u kterých jsou použity nové lanové pomůcky.  

 

Přínosem hlavní části je vytvoření lanových technik v situacích psaných v práci a také 

jejich možné využití u potápěčů IZS nebo u potápěčů kteří se dostanou do situace, kdy 

bude příhodné tyto techniky použít.  

 

Na tuto bakalářskou práci by v budoucnu mohla navázat práce diplomová, v níž by 

všechny zde popsané techniky byly již vyzkoušeny v praxi a zároveň by byla zhodnocena 

funkčnost všech těchto lanových technik.  

 

Doufám, že bakalářská práce „Použití lanových technik v potápěčské praxi složkami IZS 

poslouží k účelům, ke kterým byla vytvořena.  
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