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Summary: 

 

 Work objectives: Analysis of the basic rope techniques training of working  

at heights with special units of the Police Czech Republic. Content processing  

of the basic rope training techniques for special units of the Police Czech Republic.  

 

 Methods: Analysis of the basic rope techniques training of working at heights  

with special units of the Police Czech Republic were carried out in the research section.  

The analysis used qualitative methods of collecting data namely group discussions  

with instructors of special units of the Police Czech Republic working at heights. 

Within the qualitative research I also searched internal regulation  

for the implementation of the work of the special police units of the Czech Republic.  

When writing the theoretical part of theses I also made a search of other technical 

literature. 

  

 Results: In the submitted theses I was able to analyze content area of basic rope 

techniques of working at heights with special units of the Police Czech Republic  

and identify certain deficiencies in the training. On the basis of these findings I made  

a proposal of the training content of the basic rope techniques for special units  
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1  Úvod 
   

Práce u speciálních útvarů Policie České republiky (dále jen SÚ PČR) je založena  

na spolupráci a týmovém nasazení, avšak konkrétně v práci ve výškách (dále jen PVV) 

by měla být znalost základních lanových technik u každého jednotlivce zárukou,  

že v případě vzniku nepředvídaných událostí mu zkušenost z výcviku zvýší šance 

úspěšně splnit daný úkol.  

Práce ve výškách u SÚ PČR je velmi širokou problematikou výcviku a obsahuje 

kromě základních lanových technik i další specifické oblasti, jako je PVV za použití 

vrtulníku, výcvik v plné výstroji a výzbroji, výcvik ve ztížených podmínkách atd.  

Proto je záměrem této práce nejdříve analyzovat současný stav výcviku pouze základních 

lanových technik u SÚ PČR a na základě zjištěných skutečností podat návrh obsahu výcviku 

pro bojovníky (instruktory) - lezce, se zaměřením pouze na základní lanové techniky. 

V této práci je tedy záměrně vynechána problematika použití vrtulníku, včetně 

slaňování na tzv. rychlém laně, dále problematika techniky lezení, komunikace během 

výcviku, aspektů psychologické a fyzické přípravy, zásad pohybu ve výškách, 

bezpečnosti atd.   

 Některé teoretické aspekty související s PVV jsou v práci vysvětleny pouze okrajově 

se snahou o základní vysvětlení, lepší pochopení nebo zdůvodnění některých pravidel 

dané problematiky a tedy pouze jen jako doplnění1.  

1.1 Zdůvodnění tématu 

 

Jako téma pro zpracování své diplomové práce jsem si zvolil problematiku práce  

ve výškách ve specifických podmínkách výcviku speciálních útvarů Policie ČR. 

Toto téma jsem si zvolil, protože poslední dva roky svého působení u jednoho  

z těchto útvarů vykonávám funkci instruktor - lezec a vnímám nedostatky v některých 

oblastech výcviku práce ve výškách. 

                                                 
1Např. pádový faktor - kapitola Postupové jištění atd.     
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2 Úvodní část 

2.1 Cíle, Úkoly  
 

2.1.1  Cíle práce 
Cílem této diplomové práce je na základě studia interního předpisu pro provádění 

PVV u speciálního útvaru Policie ČR2 a na základě informací získaných kvalitativním 

sběrem dat analyzovat současný stav výcviku základních lanových technik PVV  

u speciálních útvarů Policie ČR.  

Dále je cílem na základě studia další odborné literatury a zkušeností odborníků v 

dané problematice zpracovat obsah základního výcviku lanových technik pro speciální 

útvary Policie České republiky.     

 

2.1.2  Úkoly práce 
 Prostudovat interní předpis pro provádění PVV, dostupnou literaturu a další 

materiály k danému tématu.  

 Zajistit realizaci skupinové diskuse s instruktory práce ve výškách. 

 Provést analýzu obsahu výcviku základních lanových technik PVV u speciálních 

útvarů Policie ČR.  

 Na základě výsledků analýzy navrhnout doplnění obsahové části výcviku 

základních lanových technik pro bojovníky - lezce a instruktory - lezce. 

 

                                                 
2Interní předpis ÚRN PČR č. 36/1999  pro provádění práce ve výškách a nad volnou hloubkou u ÚRN PČR. 
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2.2 Omezení a vymezení studie 
 

2.2.1  Omezení studie 
Omezení své diplomové práce vidím v tomto: 

 zvolená metoda skupinové diskuse nezaručuje anonymitu zúčastněných osob,  

což může mít vliv na ochotu některých aktivně se účastnit diskuse, 

 problematické zajištění účasti co největšího počtu instruktorů - lezců  

na skupinové diskusi z důvodu pracovního vytížení. 

 

2.2.2  Vymezení studie 
 Závěry této práce budou konzultovány s instruktory specialisty PVV speciálních 

jednotek Policie ČR za účelem případného zpracování metodiky výcviku 

základních lanových technik. 

 Tato práce může být využita jako studijní materiál pro instruktory - lezce  

a bojovníky – lezce.  

 Věřím, že tato práce najde své využití u dalších speciálních útvarů nejen  

Policie ČR zabývajících se problematikou PVV.    

 Práce může pomoci jako námět při tvorbě nového interního předpisu  

pro provádění PVV u speciálních útvarů Policie ČR. 
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2.3 Definice pojmů 
 

Z metodologického hlediska je důležité vymezit základní pojmy, které se vztahují 

k danému tématu. Pro účely této studie postačí vymezení základních pojmů  

dle interního předpisu Útvaru rychlého nasazení Policie ČR (dále jen ÚRN  PČR). 

 

Práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou - je práce nebo pohyb pracovníka,  

při kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Při této 

činnosti musí být pracovník zajištěn v nebezpečné výšce osobním zajištěním, 

s výjimkou slaňování na rychlém laně, kde z technických důvodů jištění není 

možné.3  

 

Držitel oprávnění samostatného provádění PVV (bojovník - lezec) – příslušník  

ÚRN  PČR, který absolvoval teoretickou a praktickou přípravu v požadovaném rozsahu 

a byl přezkoušen instruktorem specialistou PVV, který rozhodne, zda je schopen 

samostatně pracovat se základní lanovou technikou. Takto proškolený příslušník ručí 

v celém rozsahu za svoji bezpečnost při PVV.4  

 

Instruktor PVV (instruktor - lezec) – vybraný příslušník ÚRN  PČR (držitel 

oprávnění samostatného provádění PVV), po absolvování kursu instruktora PVV  

a úspěšném přezkoušení způsobilosti k samostatnému vedení zaměstnání PVV.5  

  

 Základní lanové techniky – takové lanové techniky, jejichž zvládnutí umožní 

pracovníkovi bezpečně vykonávat PVV v rámci speciálních útvarů Policie ČR. 

  

 Speciální útvary Policie ČR - pro účely této studie tak označujeme útvary,  

které pomocí PVV plní své úkoly v rámci zásahů proti nebezpečným pachatelům. 

                                                 
3Interní předpis ÚRN č. 36/1999  pro provádění práce ve výškách a nad volnou hloubkou u ÚRN PČR. 
4Interní předpis ÚRN č. 36/1999  pro provádění práce ve výškách a nad volnou hloubkou u ÚRN PČR. 
5Interní předpis ÚRN č. 36/1999  pro provádění práce ve výškách a nad volnou hloubkou u ÚRN PČR. 
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2.4 Rozbor literatury 
 

Při tvorbě teoretické části své diplomové práce jsem čerpal z:  

 interního předpisu řešícího problematiku PVV u ÚRN PČR: Interní předpis  

ÚRN PČR č. 36/1999  pro provádění práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou u ÚRN PČR,  

 odborné publikace: Učební texty pro pracovníky provádějící stavební práce 

ve výškách a nad volnou hloubkou s názvem Průmyslový lezec (učební texty 

školícího centra Lanex),  

 odborné publikace:  Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 

v podmínkách požární ochrany (učební texty Hasičského záchranného sboru),         

 odborných metodických textů Vladimíra Procházky a Marka Cermana 

vycházejících v časopise Lidé a Hory v rubrice Metodika.  

  

 V otázkách problematiky metodologie a výzkumu jsem čerpal z publikací: 

 Stručný úvod do metodologie (Kovář, Blahuš, 1973)  

 Úvod do kvalitativního výzkumu (Hendl, 1999) 

 Úspěšný návrh výzkumu (Keith, Punch, 2008) 

 Kvalitativní výzkum (Hendl, 2008) 

 

Jako velmi zdařilou a podnětnou hodnotím publikaci Riziko na skále, ledu a sněhu 

od Pitha Schuberta díl I. a II., ze které jsem čerpal zejména v otázkách bezpečnosti.  

V seznamu použité literatury je uvedena zbývající literatura, ze které bylo čerpáno. 
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3 Úvod do problematiky  

 

Pod pojmem práce ve výškách se v podmínkách speciálních útvarů Policie ČR 

skrývá jeden z významných druhů činnosti, který má jak ryze praktické využití tak své 

tréninkové a výcvikové opodstatnění. 

Praktické využití této činnosti spočívá ve schopnosti týmu i jednotlivce zdolávat  

za použití horolezecké techniky určité druhy překážek, zpravidla vertikálního 

charakteru, popřípadě si zajistit transport na těžko dostupná místa. Konkrétně  

to předpokládá dokázat si vytvořit kotvící bod, vybrat si vhodný horolezecký materiál, 

slaňovat do požadovaného prostoru či při postupu zezdola nahoru umět využít 

přírodních překážek a možností, které skýtají člověkem vytvořené objekty. Předpokládá 

to zároveň schopnost jistoty pohybu při vertikálním postupu a dovednost dosáhnout 

požadovaného prostoru lezením po překážkách. To vše se provádí v určitém časovém 

limitu, vždy však za dodržování základních prvků bezpečnosti a při neustálém 

sebejištění nebo vzájemném jištění. 

       Na rozdíl od klasického horolezectví nebo lezení po skalách se při PVV využívá 

prvků tzv. průmyslového a užitého lezení, jako je pohyb po vnějších částech budov, 

pronikání okny, balkony a jiné výstupy jako je lezení po hromosvodech, balkonech, 

římsách, okapových rourách, mřížích, světlících apod. Této činnosti musí odpovídat  

i způsoby lanové a lezecké techniky a vybavení slaňovacím i dalším materiálem. 

Vzhledem k tomu, že PVV patří k velice rizikovým činnostem, jsou požadavky  

na kvalitu používaného materiálu – zejména na lana, bezpečnostní postroje a slaňovací 

pomůcky – velmi vysoké. 

       Lanové a jiné techniky se rovněž využívá ve spojení s leteckou, konkrétně 

vrtulníkovou technikou. Jde zpravidla o transport týmu nebo jednotlivce do těžko 

přístupného terénu, na střechy budov a na jiné omezené plochy. Zkrátka do míst,  

kde není možné s vrtulníkem přistát nebo provést tzv. vysazení z nízkého průletu  

či vysazení z režimu visu vrtulníku. Při tomto druhu transportu se využívá  

jak slaňování po horolezeckých lanech, tak speciální druh slanění, jímž je sestup  

po rychlém laně. Ten se běžně používá v praxi speciálních jednotek celého světa,
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třebaže představuje značné riziko. Prakticky totiž jde o sestup, který se bez jakýchkoli 

jiných jistících prostředků děje pouhým sevřením tlustého lana končetinami. Riziko, 

které tu bezesporu existuje, však vyvažují mnohé výhody, za všechny jmenujme 

rychlost, jednoduchost, operativnost a také nenáročnost na materiál.  

       Na spolupráci s Leteckou službou Policie ČR navazuje spolupráce se složkami 

integrovaného záchranného systému, jako jsou Hasičský záchranný sbor a Horská 

záchranná služba.  

       Tato spolupráce má i jinou dimenzi, uplatňuje se při případné pomoci policistů 

v rámci záchranných akcí, zejména při živelných pohromách. Zkušenosti z těchto akcí 

se pak zpětně promítají do vlastní organizace výcviku.  

       Práce ve výškách je nedílnou součástí taktické přípravy i celkového taktického 

postupu týmu v bezpečnostní akci. Právě vhodné použití uvedených technik,  

které umožňují dopravit zásahový tým na inkriminovaná místa, často rozhoduje o jejím 

úspěchu. Při této činnosti se leckdy používají i specifické prostředky zahrnující v sobě 

jak taktické prvky, tak prvky lanové a horolezecké techniky.  

       Výcvik v oblasti PVV posiluje morálně volní vlastnosti jako je zdravá odvaha, 

překonávání přiměřených rizik, sebedůvěra a sebekontrola, ale též smysl pro kolektiv  

a kamarádství.  

       Práce ve výškách vyžaduje fyzicky i psychicky odolné osobnosti,  

které bez zaváhání dokáží čelit rizikům i nástrahám ve ztížených podmínkách6. 

 

                                                 
6S rozumem a odvahou – Kniha o Útvaru rychlého nasazení Policie České republiky – vydáno jako reprezentativní 
publikace. 
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4 Teoretická část - Návrh obsahu výcviku základních 

 lanových technik 

  

 Při tvorbě teoretické části své diplomové práce jsem vycházel z vlastních zkušeností  

instruktora - lezce, dále pak z bohatých zkušeností vedoucího diplomové práce, 

zkušeností instruktora specialisty a ostatních instruktorů pro PVV u SÚ PČR, 

zkušeností dlouholetého pracovníka Horské záchranné služby Krkonoše, svých 

zkušeností z kurzů lezení na UK FTVS a dále pak z poznatků získaných studiem 

odborné literatury. 
 

4.1 Materiál využívaný při výcviku základních lanových        
   technik u speciálních útvarů Policie ČR 

 

Ne všechen níže uvedený materiál pro PVV je pravidelně využíván pro výcvik  

(např. vklíněnce, frendy, kladky). Výcvik práce ve výškách v podmínkách SÚ PČR je 

zaměřen převážně na nácvik dovedností, které jsou nejčastěji používány v podmínkách 

reálného zásahu. Jedná se zejména o vstupy do oken, vstupy přes balkony, budování 

jistících stanovišť na střechách atd. Naopak výcvik lezeckých technik na skalách a 

v přírodních podmínkách je pouze okrajovou záležitostí a zpravidla slouží k seznámení 

s materiálem a pravidly použití materiálu (např. friendy, vklíněnce atd.). Proto materiál, 

který považuji za nezbytný a je často používaný (např. lana, karabiny atd.), je popsán 

podrobněji a ostatní méně používaný materiál je jen zmíněn bez bližšího popisu.  

 Obecně lze pro PVV použít materiál, který má platnou českou normu nebo normu 

jiného státu uznávanou pro horolezecký materiál. Výjimku v použití materiálu  

pro potřebu SÚ PČR povoluje instruktor specialista PVV. Každý pracovník je povinen 

udržovat přidělený materiál v dobrém technickém stavu a používat ho v souladu 

s pokyny výrobce7. 

                                                 
7Interní předpis ÚRN PČR č. 36/1999  pro provádění práce ve výškách a nad volnou hloubkou u ÚRN PČR. 
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4.1.1 Lana 
Pro PVV u SÚ PČR se používají statická i dynamická horolezecká lana. Používají 

se výhradně lana s jádrem a opletem o průměrech 9 mm až 11 mm. Obvyklá délka 

používaných lan je 60 m u lan dynamických a 15 m, 20 m, 50 m u lan statických.   

 

Lana statická – používají se pro plnění specifických úkolů v podmínkách zásahu,  

pro nácvik těchto činností a všude tam, kde nejsou žádoucí dynamické vlastnosti lana. 

Jejich užití je tedy na místě v případech, kdy nesmí dojít ke změně délky lana vlivem 

jeho zatížení, jako je např. slanění do oken a přesné slanění z vrtulníku, nebo budování 

jistícího stanoviště na střechách, kde by mohlo vlivem průtažnosti lana po zatížení dojít 

k posunutí jistícího bodu za hranu budovy atd.  

  

Lana dynamická – používají se při činnostech, kde hrozí riziko pádu (výcvik lezení  

na skalách, budovách). V případě pádu dojde po zatížení k protažení délky lana  

a pohlcení pádové energie. V kombinaci s dynamickým způsobem jištění dojde 

v ideálním případě k minimálnímu přenosu pádové energie na tělo padajícího8.  

 

Dělení používaných lan z hlediska užití: 

   

 Pro jednoduchou a přehlednou manipulaci s lanem je při výcviku lezení využíváno  

tzv. jednoduché lano. Domnívám se však, že pracovník na pozici instruktor – lezec by 

měl znát a umět v praxi použít i lana poloviční a dvojitá pro případ zásahu v členitém 

terénu, kde je  pro lezce nevýhodné vést pouze jeden pramen lana.  

 

jednoduché lano, tzv. “singl, jednička” - značíme jej pomocí symbolu jedničky 

v kroužku (Obr.  1a). Jeho použití je vhodné tam, kde nehrozí poškození lana o hranu, 

terénní nerovnosti atd. Jedná se o lana o průměru 10 mm až 12,5 mm. Dle norem UIAA 

se též nazývají lana samostatná. Přes karabiny kotevních bodů je veden jen jeden 

pramen lana, který je nutné vést co nejpříměji a tím maximálně snížit jeho tření 

                                                 
8 Viz kapitola Způsoby jištění. 
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v karabinách. V současné době se již vyrábí i jednoduchá - odlehčená lana o rozměrech 

okolo 9,5 mm splňující příslušné normy pro lana jednoduchá. 

poloviční lano, tzv. “půlka” - lano se značí symbolem zlomku 1/2 v kroužku (Obr. 1b). 

Jedná se o lana o průměru 8 mm až 9,5 mm. Prameny vedeme odděleně a každý 

prochází svými karabinami postupového jištění. Můžeme je tak snadněji vést   

v přímé linii. Tím snížíme drhnutí lana o terénní či jiné nerovnosti a karabiny jištění. 

Tento způsob téměř vylučuje možnost současného přeseknutí obou pramenů padajícím 

kamenem. Spojíme-li obě lana vhodným uzlem, můžeme využít celou jejich délku ke 

slanění. "Půlky" nepoužíváme jako "dvojče", protože hrozí příliš tvrdé zachycení lezce 

v případě pádu. Samotný pramen polovičního lana se k zachycení pádu nesmí používat. 

dvojité lano, tzv. “dvojčata, twin” - značí se symbolem dvou překřížených kroužků,  

pod nimiž je nápis Twin (Obr. 1c). Jedná se lana o průměru 7 mm a 8,5 mm.  

Oba prameny cvakáme do karabiny postupového jištění společně. U tohoto způsobu je 

nejmenší pravděpodobnost přeseknutí lana o ostrou hranu. Samotný jeden pramen 

dvojčete se k zachycení jakéhokoliv pádu nesmí používat.  

 

Obr. 1a, b, c: Symboly pro označování lan (zleva jednoduché, poloviční a dvojité lano). 

 

Způsoby balení lan u SÚ PČR: 

Před vlastním sbalením lana s nímž bylo pracováno, ale i před použitím nového, 

musíme lano tzv. prozvonit. Lano několikrát napneme za oba konce po celé své délce a 

následně volně upustíme na zem. Takto odstraníme poslední zbytky tvarové paměti. 
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Balení lana do vaku pro slanění - na konec lana uvážeme vždy uzel (vůdcovský, 

osmičkový), který vsuneme na dno vaku a dále lano stáčíme do malých závitů. Tyto 

klademe postupně ode dna nahoru na sebe. Občas vakem poklepeme o zem, aby se lano 

ve vaku usadilo. Na posledním metru lana uvážeme vhodný kotvící uzel (zpravidla 

osmičkový) a položíme jej do vaku tak, abychom jej snadno nalezli i po hmatu9.  

 

Balení lana na panenku (Obr. 2a, b, c, d) - abychom zamezili zauzlování při dalším 

rozvinutí, balím lano tzv. střídavě do smyček. Není podstatné, zda lano budeme balit od 

prostředku, od obou konců, nebo jako jeden pramen od jednoho konce. Taktéž není 

podstatné, zda jej namotáváme ve smyčkách na ruku, kolem krku  

nebo v kleče přes stehno. Je ale důležité, abychom lano namotávali ve smyčkách 

střídavě vlevo a vpravo a nikoli je stáčeli.  Poté smyčky podržíme uprostřed a několikrát 

je obtočíme lanem. Provlékneme jednu smyčku lana skrz „oko“, které se vytvoří, a dále 

přes „hlavu“ panenky a utáhneme. Takto smotané lano můžeme nosit v batohu, zabalit 

jej do obalu, nebo jej nosit na zádech jako batoh. Následné rozvinutí takto stočeného 

lana je bezproblémové. 

Obr. 2 a, b, c, d: Balení lana na panenku 

                                                 
9Lanex, Průmyslový lezec: Učební texty pro pracovníky provádějící stavební práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou.  
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4.1.2 Smyčky 

 

Smyčka (Obr. 3) -  popruh, pomocná šňůra nebo část lana spojená sešitím nebo jiným 

způsobem. Použití smyček je různorodé a záleží na uživateli, jak je dokáže použít 

(jistící body, prusíky atd.) Smyčky lze vyrábět pouze z nového materiálu, nikdy ne  

z vyřazeného po pádu10.  

 

Popruhy (Obr. 3) - popruh je plochý textilní 

pás určený ke statickému namáhání nikoli 

k absorbování dynamické energie. Plochý 

popruh musí mít vyznačenou pevnost pomocí 

barevné značkovací nitě na jedné straně 

popruhu a uprostřed. Jedna nit znamená 

pevnost 5 kN.  Obr. 3: Smyčky 

 

Pomocné šňůry (Obr. 3) - lano nebo šňůra o určité délce s jádrem a opletem. Pro výcvik  

SÚ PČR se používají pomocné šňůry o průměru od 4 mm do 8 mm. Jsou určeny pouze 

ke statickému namáhání, nikoli k absorbování dynamické energie. Nesmí být použity 

k zachycení pádu. Používáme je např. při prusíkování.  

 

4.1.3 Úvazy 
 

Pro výcvik PVV u SÚ PČR se používá celotělový úvaz, kombinovaný sedací a prsní 

úvaz, nebo pouze sedací úvaz. Postroje musí být přizpůsobitelné tělesným rozměrům 

uživatele. Musí mu poskytovat dostatečnou volnost pohybu k provádění pracovních 

úkonů11. 

                                                 
10Interní předpis ÚRN PČR č. 36/1999 pro provádění práce ve výškách a nad volnou hloubkou u ÚRN PČR.  
11Interní předpis ÚRN PČR č. 36/1999  pro provádění práce ve výškách a nad volnou hloubkou u ÚRN PČR.  
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Bederní sedací úvaz (Obr. 4) – tam, kde nehrozí riziko nekontrolovaného pádu, se 

používá i samostatný sedací úvaz (tzv. sedák). Jeho samostatné použití lze doporučit pro 

začátečníky při lezení s horním jištěním, nebo 

v pozici druholezce. Pro jištění prvolezce jej 

doporučit nelze, protože bod připojení těla k lanu 

a tělesné těžiště se nacházejí ve zhruba stejné 

výšce a v případě pádu tak může dojít k převážení 

lezce dozadu a možnému zranění. 

                                                

Obr. 4: Bederní sedací úvaz 

 

Prsní úvaz („prsák“ - Obr. 5) - používáme jej 

vždy v kombinaci se sedacím úvazem. Jeho 

úkolem je zabránit převážení trupu dozadu 

v případě pádu nebo visu na laně  

a držet trup ve vzpřímené pozici. Při samotném 

použití prsního úvazu hrozí v případě pádu již 

během několika minut tzv. ortostatický šok12. 

Samotné použití se proto nedoporučuje. Obr.5: Prsní úvaz 

 

Kombinovaný úvaz (Obr. 6) - jedná se o současné použití sedacího 

a prsního úvazu. Spojení sedacího a prsního úvazku se provádí 

spojovací smyčkou13.  

             

 

Obr. 6: Kombinovaný úvaz 

 
12Ortostatický šok - krev se vlivem zaškrcení hromadí v dolních končetinách, její přívod do srdce je nedostatečný, 
dochází k odkysličení životně důležitých orgánů a pomalé smrti. (Pit Schubert – Bezpečnost a riziko na skále, sněhu  
a ledu)  
13Viz kapitola Způsoby navazování na lano. 
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Celotělový úvaz (Obr. 7) – při výcviku SÚ PČR se používá v situacích, 

kdy je výcvik prováděn v kompletním tzv. těžkém vybavení, tj. 

s těžkou balistickou vestou, taktickou vestou, balistickou přilbou, 

zbraněmi, municí atd. Po navázání do ok k tomu určených výrobcem, 

je zajištěna správná poloha bojovníka - lezce ve visu. Při slanění je 

eliminováno nebezpečí přetočení.  

               Obr. 7 Celotělový úvaz 

 

4.1.4 Karabiny 
  

 Pro účely PVV jsou u SÚ PČR používány jen některé typy karabin z mnoha 

dostupných na trhu. Domnívám se, že instruktor - lezec by měl mít přehled  

o používaných typech karabin, způsobu jejich použití, jejich značení a požadavcích  

na karabiny.    

Značení karabin (Obr. 8) - na každé karabině musí být vyznačeny základní údaje - 

pevnost v podélném a příčném směru a pevnost s otevřeným zámkem. Číslo udávající 

pevnost je vlastně mez pevnosti,  

při které karabina praská (tedy nikoliv 

hodnota běžného zatížení). Hodnota má být 

celočíselná (v kN) zaokrouhlená dolů. Obr. 8: Značení karabin 

 

Obecné požadavky na karabiny - vzhledem ke značným silám, které na karabiny 

působí, požadujeme minimální statickou pevnost 22 kN ve směru podélné osy.  

Nejmenší příčná pevnost karabiny je 6 kN. Šířka otevření západky je minimálně 15 mm, 

většinou 21 mm, ale u speciálních typů karabin to může být i podstatně více. Kromě 

požadavků na vysokou pevnost je žádoucí i nízká hmotnost a konstrukce umožňující 

snadnou a bezpečnou manipulaci. 

 

22 



 
 

Materiál karabin – karabiny jsou vyráběny z legované oceli, hliníkových slitin (letecký 

dural) nebo slitin titanu. Ocelové karabiny z legovaných ocelí nejsou určeny 

k zachycení volného pádu. Vyznačují se velkou pevností 30 – 50 kN a funkční 

spolehlivostí. Jsou méně náchylné na destrukci při namáhání přes hranu nebo při zkrutu. 

Mají dobrou odolnost proti vodě a oděru. Jsou vhodné pro kotvení.  

 

Dělení karabin:  

 dle tvaru těla karabiny – „O“ (ovál), „D“ (déčko), tvar ledviny, hrušky atd., 

 dle tvaru západky karabiny – západka rovná, prohnutá, drátěná atd., 

 dle tvaru pojistky – maticová (šroubovací), automatická převlečná (Twist Lock), 

 dle norem:  

 typ B – základní tvar karabiny, používá se k postupové jištění, 

sebejištění atd. (používané SÚ PČR),  

 typ A – samočinně uzavírací karabina určená ke spojení se 

speciální skobou,  

 typ H – tvar HMS14 (hruškovitý tvar) určená přednostně  

pro dynamické jištění pomocí poloviční lodní smyčky (používané 

SÚ PČR), 

 typ X – tvar ovál – je určen pro menší zatížení, v případě pádu 

nezaručuje plnou ochranu lezce, 

 typ K – (karabina typu Klettersteig) – určená pro pohyb  

po zajištěných cestách jištěných ocelovými lany,   

 typ Q – (zvaná Quckklink) – známá též jako maticová karabina 

(maillonka) (používané SÚ PČR), 

 typ D – karabina se zajištěnou polohou lana15. 

 

 

 

 

                                                 
14HMS - z německého názvu způsobu  jištění – Halbmastwurfsicherung. 
15Lanex, Průmyslový lezec: Učební texty pro pracovníky provádějící stavební práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou. 
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Důvody vyřazení karabiny: 

 po pádu na tvrdý předmět nebo po úderu, 

 při mechanickém poškození nebo stopách oxidace, 

 při nesprávné funkci zámku a pojistky. 

 

Expreskový set - jsou speciální sady, tedy dvě karabiny bez pojistky spojené speciálně 

prošitou smyčkou. Jedna karabina má rovný zámek a je určena pro zapínání do jistícího 

bodu, druhá pak má zámek prohnutý a je určena pro snadnější zapnutí lana. Expreskové 

sety se používají především k postupovému jištění prvolezce.  

 

4.1.5 Slaňovací a jistící prostředky 
Slaňovací prostředek je zařízení, pomocí kterého může osoba v omezené rychlosti 

slaňovat z místa vyššího na místo nižší buď sama nebo pomocí druhé osoby. Slaňovací 

prostředky fungují na systému tření a přeměny energie v teplo, proto je nutné použití 

rukavic.  

 

V podmínkách PVV u  SÚ PČR se používají tři prostředky k slanění: 

 

Slaňovací osma (Obr. 9) - slouží k slaňování a k jištění. Vyrábí se v různých tvarech 

(kruhová, hranatá, ušatá nebo rohatá). Materiál je dural, 

eventuelně ocel. Má vysokou statickou pevnost  

30 – 50 kN. 

 

Obr. 9: Slaňovací osma 

 

Karabina typu H (karabina HMS) (Obr. 10) – pomocí této 

karabiny a poloviční lodní smyčky lze bezpečně jistit, 

spouštět lezce nebo slaňovat.  

 

            Obr. 10: Karabina 

HMS 
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Automatická brzda GRI-GRI (Obr. 11) - pracuje na principu automatického sevření 

lana segmentem, který umožňuje jeho prokluz, a tím snižuje přenos rázové síly  

na člověka. Tyto prostředky pracují na systému samoblokování. Ovládají se oběma 

rukama, kdy jedna drží lano a druhá reguluje rychlost spouštění, eventuálně jištění 

tahem za ovládací páku. Používá se pro slaňování a jištění prvolezce i druholezce.  

 Ve výcviku SÚ PČR je GRI-GRI hlavním slaňovacím prostředkem při taktickém 

způsobu slanění (např. slanění do oken). 

Používá se vždy tam, kde víme, že slanění 

bude přerušeno a slaňující bude na laně plnit 

další úkol. Hlavní výhodou tohoto prostředku 

je možnost kdykoli přerušit slanění, okamžitě 

mít volné ruce a přitom neztrácet drahocenný 

čas zajišťováním slaňovacího prostředku proti 

pohybu.              

                 Obr. 11: Slaňovací brzda Gri – Gri 

 

4.1.6 Prostředky pro výstup po laně 
Tibloc (Obr. 12) - je určený pro použití na lanech o průměru 9 - 11 mm. Na tenčích už 

může prokluzovat. Po nasazení na vhodný průměr lana jej lze 

v jednom směru lehce posouvat a ve druhém směru se  

na laně blokuje. Velkou výhodou je jeho váha, malý rozměr  

a univerzální použití. Proto jej doporučuji zařadit do vybavení 

každého jednotlivce.  

Obr. 12: Tibloc 
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4.1.7 Další materiál méně využívaný k výcviku základních lanových     
   technik u SÚ PČR 
Další Prostředky pro výstup po laně – jedná se o různé lanové svěry – typu Jumar atd. 

 

Vklíněnce - používají se při klasickém lezení a zakliňují se do spar. Těchto 

mechanizmů se vyrábí mnoho druhů v různých velkostech. Dělí se na mechanické - 

 aktivní (např. Friend) a pevné - pasivní (např. hexentric a další).  

 

Záchranné kladky - používají se při vytahování zraněných osob, lezců, materiálu, 

slouží k transportu po lanovém přemostění, jsou využívány při budování kladkostrojů, 

dopínání lanového přemostění atd. 

 

4.2 Uzly  
 

Pro bezpečné zvládnutí PVV u SÚ PČR je pro bojovníka - lezce nezbytné ovládat 

několik základních uzlů. Domnívám se však, že instruktor - lezec by měl ovládat  

i několik méně známých uzlů, které nejsou ve výcviku zařazeny a jsou nezbytné  

pro zvládnutí pokročilejší činnosti, vyžadující delší zkušenost s danou problematikou16. 

Proto je součástí této kapitoly i část nazvaná Doplnění uzlů pro instruktory lezce. 

4.2.1 Základní uzly pro SÚ PČR  
  Je důležité používat pouze takové uzly, které si bojovník - lezec při bezpečném 

nácviku dokonale osvojil a zná jejich výhody i nevýhody. Proto je třeba klást velký 

důraz při výcviku právě na práci s lanem a uzlovou techniku, aby každý pracovník 

dokázal vybrané uzly uvázat i ve ztížených podmínkách.17  

                                                 
16 Pokročilejší činností je myšleno zvládnutí základních záchranářských technik, konstrukce lanového přemostění atd. 
17 Ztíženými podmínkami je myšleno vázání uzlu ve tmě, pod vodou, zvládnutí činnosti pouze jednou rukou apod.  
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4.2.1.1 Vůdcovský uzel stejnosměrný  – uzel UIAA (Obr. 13) 

Nejjednodušší kotvící uzel, který však není při výcviku pro kotvení a sebejištění 

používán, protože se po silném utažení zvláště za mokra 

a u měkkých lan velmi těžko rozvazuje. Používá se ke 

spojení lana a úvazu nebo vytvoření smyčky pro 

karabinu tam, kde nepředpokládáme větší zatížení uzlu.  

 

Obr. 13: Stejnosměrný vůdcovský uzel 

 

Uzel můžeme vyvázat v délce lana stejnosměrně nebo prokopírovaný na konci. Je 

výhodný pro zaklínění do skalních spár. Každý bojovník - lezec by jej měl umět vyvázat 

jednou rukou. Uzel je dále výhodný pro svazování lan při slanění18. 

 

4.2.1.2 Vůdcovský uzel protisměrný (Obr. 14) 

Uzel lze výhodně použít ke spojení lan  

nebo popruhů. Nebezpečím u tohoto uzlu je 

riziko zachycení a uvolnění vnějšího pramene 

lana o členitý podklad a jeho následné 

rozvázání. Při velkém zatížení má tendenci se 

hodně zatahovat. 

Obr. 14: Uzel vůdcovský protisměrný 

                                                 
18 Při svázání lan pro slanění je nezbytné nechat volné konce v délce odpovídající cca dvacetinásobku průměru lana 
(rámcově 20 – 30 cm). 
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4.2.1.3 Osmičkový uzel stejnosměrný (Obr. 15) 

Velmi pevný uzel, který lze po zatížení dobře rozvázat. V podmínkách výcviku PVV 

se využívá pro kotvení lan a pro spojení úvazu s lanem. Můžeme jej také využít  

pro smyčky určené k zakládání do spár. Uzel 

vyvazujeme kopírováním, nebo vyvázáním v délce 

lana tak, že na vytvořené smyčce vyvážeme 

osmičkový uzel. Jedná se o jeden z nejčastěji 

používaných uzlů a je nutné se jej naučit uvázat  

i jednou rukou.  

Obr. 15: Uzel stejnosměrný osmičkový 

 

4.2.1.4 Osmičkový uzel protisměrný (Obr. 16)  

Má shodné vlastnosti s předešlým uzlem, ale výhodou 

je snazší rozvázání i po velkém zatížení a nižší riziko 

rozvázání po zachycení o nerovný podklad. 
  

 Obr. 16: Osmičkový protisměrný uzel 

 

4.2.1.5 Lodní smyčka (Obr. 17) 

Velkou výhodou tohoto uzlu je možnost snadné změny délky jednotlivých pramenů 

lana. V podmínkách výcviku PVV je používán zejména při budování jistících stanovišť 

na střechách. Výhodně jej lze použít při sebezajištění 

na stanovišti, při potřebě rychlého kotvení kolem 

stromů nebo při potřebě rychlé ale pevné fixace lana v 

karabině. 

 

Obr. 17: Lodní smyčka  

 

Uzel nejjednodušším způsobem uvážeme tak, že dvě smyčky lana přeložíme v ruce a  

navlečeme na závěs. Pro bojovníka - lezce je nezbytné zvládnutí tohoto uzlu jak za 

ztížených podmínek19, tak i jeho postupné vyvázání kolem objektu, nejčastěji zábradlí, 

                                                 
19 Ztížené podmínky – tma, pod vodní hladinou, uvázání jednou rukou. 
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střešního trámu, kmene stromu atd. Tento uzel má za určitých okolností sklon 

k prokluzování, který však klesá s rostoucím průměrem a drsností ovázaného kotvícího 

bodu. Při vázání kolem pevného bodu, je třeba vždy uvázat alespoň dva pojistné uzly20. 

 

4.2.1.6 Devítkový uzel (Obr. 18)  

Uzel s nejnižším snížením nosnosti lan u pevných ok21. 

Je proto zcela nezbytný pro kotvení lan o průměru 9 mm  

a 10 mm. Ve výcviku PVV se tento uzel často využívá  

při kotvení lan pro slanění, protože se rozvazuje snadněji 

než osmičkový uzel. Stejně tak jako u osmičkového uzlu jej 

lze vázat na konci nebo uprostřed lana.          Obr. 18: Devítkový uzel

    

4.2.1.7 Beznapěťový uzel (Obr. 19) 

Nejedná se o uzel v pravém slova smyslu, jedná se 

pouze o oviny lana. Tento uzel využíváme při kotvení 

statických lan a vážeme jej okolo kulatého místa 

kotvení. Konec lana musíme pojistit na jiném bodě 

například osmičkovým uzlem. Výhodou tohoto uzlu 

je rozložení zatížení do více bodů a snadné rozvázání 

i po velkém zatížení. Tento uzel prakticky nesnižuje 

pevnost lana.                Obr. 19: Uzel beznapěťový 

 

4.2.1.8 Ambulanční uzel (Obr. 20)  

Tento uzel způsobuje jen minimální pevnostní ztráty a je výhodný pro spojení 

popruhu ale i dvou smyček kulatého průřezu. Používáme jej též ke spojení dvou konců 

lana například u improvizovaného sedacího úvazu. 

                                                 
20Interní předpis ÚRN PČR č. 36/1999  pro provádění práce ve výškách a nad volnou hloubkou u ÚRN PČR. 

 
21 Lanex, Průmyslový lezec: Učební texty pro pracovníky provádějící stavební práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou - Tabulka pevnosti uzlů (podle G. Marbacha) - devítkové oko - pevnost lana s uzlem oproti pevnosti 
nominální  činí u tohoto uzlu cca. 70%. Je nutné však podotknout, že výsledky autorů jednotlivých výzkumů se liší, 
jelikož autoři volili vlastní testovací podmínky.   
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Obr. 20: Uzel ambulanční spojka 

 

4.2.1.9 Jednoduchá rybářská spojka 

 Jedná se sice o spojovací uzel, ale ve výcviku SÚ PČR se z bezpečnostního hlediska 

využívá pouze jako pojišťovací u jiných uzlů. Relativně snadno se rozvazuje i po 

zatížení.  

 

4.2.1.10 Dvojitá rybářská spojka (Obr. 21)  

 Nejvhodnější uzel pro spojení dvou lan o 

nestejném průměru. Po zatížení se snáze rozvazuje. 

Z uzlu musí vždy vycházet desetinásobek průměru 

lana. V podmínkách použití u SÚ PČR doporučuji 

z bezpečnostního hlediska používat ke spojení dvou 

lan vždy pouze formu dvojitou.         

                  Obr. 21: Dvojitá rybářská spojka 

 

4.2.1.11 Poloviční lodní uzel  

Ve výcviku  SÚ PČR se uzel používá k jištění prvolezce i druholezce, ale zejména ke 

slaňování. Lze jej použít pro zachycení pádu při dynamickém způsobu jištění, protože  

zajišťuje optimální tření lana v karabině. Tento uzel je doporučován mezinárodní 

horolezeckou asociací UIAA.22 

 Jelikož se jedná o jeden ze základních uzlů, je nutné zvládnout jeho uvázání i jednou 

rukou. (Obr. 22) 

 

 

 

 
22Viz kapitola Způsoby jištění - dynamické jištění. 
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Obr. 22: Postup vázání polovičního lodního uzlu jednou rukou 

 

4.2.1.12 Zadrhovací klička (Obr. 23) 

Pomocí tohoto uzlu zabráníme prokluzu lana v jistících pomůckách.  

V podmínkách výcviku SÚ PČR je tento uzel často využíván při slaňování pomocí 

karabiny HMS, jako způsob zajištění polovičního lodního uzlu.  

Pomocí tohoto uzlu můžeme také zajistit zatížené lano a uvolnit si tak ruce pro další 

činnost. Po provedení potřebných 

činností pouhým zatáhnutím  

za volný konec lana uzel 

povolíme. 

Vznikne-li riziko uvolnění, 

vždy tento uzel zajistíme  pomocí 

karabiny nebo pomocí pojistného 

uzlu.  

Obr. 23: Zadrhovací klička 

 

4.2.1.13 Prusíkův uzel (Obr. 24 a, b)  

Ve výcviku SÚ PČR se tento uzel často využívá k výstupu po laně. Velkou výhodou  je, 

že jej můžeme snadno posunovat a spolehlivě drží v obou směrech zatížení. Každý 

bojovník - lezec by jej měl zvládnout vázat pouze jednou rukou. Uzel při zatížení lano 

svírá a po odlehčení jej opět lze po laně posouvat. Vytvoříme jej pomocnou šňůrou o 

průměru cca 1/3 - 1/2 průměru lana. Podle počtu omotání smyčky kolem lana 

rozeznáváme prusík jednoduchý a dvojitý. Potřebujeme-li zvýšit spolehlivost 
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sevření23, můžeme vytvořit i trojitou nebo čtvernou 

formu uzlu.  Pro běžné použití při výcviku však 

dostačuje forma dvojitá24. V případě potřeby jej lze 

uvázat pouze z jednoho konce, ale volný konec 

zajišťujeme jednoduchou nebo dvojitou rybářskou 

smyčkou25.Uzel vážeme nejčastěji ze středu smyčky. 

 

Obr. 24 a, b: Prusíkův uzel 

 

4.2.1.14 Excentrický prusík (Machardův) (Obr. 25)  

Ve výcviku SÚ PČR se používá v případě užití ploché smyčky jako šplhadla  

při výstupech na laně. 

Jedná se o asymetrický prusík a v opačném směru zátěže 

prokluzuje. Proto jej používáme pouze ve směru zatížení. 

Velmi špatně se váže jen jednou rukou. Drží perfektně 

i na širokých dutých popruzích a tlustých smyčkách 

kulatého průřezu o průměru až 9 mm, které se však musí 

okolo lana ovinout vícekrát.  

 Obr. 25: Excentrický prusík 

 

4.2.1.15 Dvojitý prusík na dvojitém laně (Obr. 26) 

Ve výcviku SÚ PČR se tento uzel používá  

při výstupu na dvojitém laně. Vážeme jej stejně  

jako dvojitý koncentrický prusík, ale na dva prameny 

lana zároveň, nebo smyčkou příčně obtočíme oba 

prameny lana, a konce smyček pak vedeme horem 

mezi oběma prameny.  

Obr. 26: Dvojitý prusík na dvojitém laně 

                                                 
23V případě mokrého nebo zmrzlého lana nebo lana s menším průměrem. 
24Za použití lana průměru min. 10 mm a smyčky průměru 6 mm. 
25Uzly pro provozování horolezectví a lanových technik - Skripta ČHS.  
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4.2.2 Doplnění uzlů pro instruktory - lezce  
 

4.2.2.1 Otevřená garda (Obr. 27) 

V případě nouze můžeme uzel použít při dobírání spolulezce, ale i při konstrukci 

kladkostroje. Lano v jednom směru zatížení snadno prochází s minimálním třením,  

ale v druhém směru je blokováno. Zablokované lano můžeme v případě potřeby snadno 

uvolnit i bez odlehčení. Zavěšené břemeno nebo lezce tak lze spustit zpět dolů. 

Pro správné blokování lana je nezbytné, 

aby byly karabiny v bodě závěsu sevřeny 

těsně u sebe. Lze použít i karabiny  

s pojistkou zámku. Nepoužíváme však 

karabiny s kulatým průřezem, protože lano 

má pak tendenci prokluzovat. 

 

 Obr. 27: Otevřená garda 

 

4.2.2.2 Vyvazovací vánočka (Obr. 28) 

 Pomocí tohoto uzlu můžeme přenést zavěšené břemeno do jiného závěsu  

bez předchozího odlehčení. Do výcviku PVV instruktorů-lezců jej 

navrhuji zařadit pro jeho využití při záchranných technikách26.  

Výhodou tohoto uzlu je, že lze snadno rozvázat i pod zatížením. 

Po třech až čtyřech překříženích zakončujeme na zvolené straně 

ambulantním nebo vůdcovským uzlem a dotáhneme. Váže se 

z pomocné šňůry o průměru 4 – 6 mm. 

 

Obr. 28: Vyvazovací vánočka 

 

4.2.2.3 Dračí smyčka (Obr. 29)  

Jedná se o kotvící uzel, který se ve výcviku SÚ PČR ke kotvení nepoužívá.27 Své 

nezastupitelné místo však má při improvizovaném navazování přímo  

                                                 
26 Viz kapitola Záchranné techniky. 
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na lano.28 Výhodou tohoto uzlu je možnost 

navázání pouze jednou rukou, je-li druhá 

zraněná. Lze snadno rozvázat i po  velkém 

zatížení.      

               

Obr. 29: Dračí smyčka jednou rukou 

 

4.2.2.4 Osmičkový uzel s dvojitou smyčkou (Obr. 30)  

Je to ideální uzel pro kotvení lan při výcviku slaňování 

z vrtulníku, protože i po velmi velkém zatížení jej lze 

snadno rozvázat a minimálně snižuje nosnost lana. Uzel 

vážeme z již uvázaného dvojitého osmičkového uzlu, jehož 

smyčka je dvojnásobná oproti plánované délce ok.  

 

Obr. 30: Osmičkový uzel s dvojitou smyčkou 

 

4.2.2.5 Uzel osmičkový nedokončený (Obr. 31 a, b)  

 Využití tento uzel najde při napínání nebo 

kotvení lan. Lze jej uvázat na konci i uprostřed 

lana. Nezanedbatelnou výhodou tohoto uzlu je, 

že se snadno povoluje i po značném zatížení, 

které vzniká při napínání lana.  

 

Obr. 31 a, b: Uzel nedokončený osmičkový 

                                                                                                                                               
27 V případě zatížení ve špatném směru se rozvazuje. Je řazen mezi nejnebezpečnější uzly. Použijeme-li jej, tak vždy 
s pojistným uzlem. 
28 Viz kapitola Navazování. 
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4.2.2.6 Vánočkový prusík (Obr. 32)  

Největší výhodou tohoto uzlu je, že jej lze posunout po laně i rozvázat  

pod zatížením. Dále jej lze použít na sebezajištění při slanění, ale zejména  

na převěšování břemen.  

Nevýhodou je, že se téměř nedá použít jako šplhadlo a lze jej použít 

pouze v optimálním směru zatížení.  

Uzel vážeme na smyčce kulatého průřezu uzavřené do okruhu. 

Spojovací uzel vlastní smyčky umisťujeme dole před karabinou,  

aby nezasahoval do vzájemných křížení pramenů. Čím více ovinů okolo 

lana uděláme, tím lépe bude držet i silnější smyčka. Jednotlivé prameny 

smyčky při ovinutí kolem lana střídáme jako horní a dolní při svém 

vzájemném křížení. Zlepšíme tak zadrhovací schopnost uzlu.   

 Obr. 32: Vánočkový prusík 

4.3. Způsoby navazování na lano u SÚ PČR 
 

Domnívám se, že instruktor – lezec by měl být schopen poradit si i v situaci,  

kdy bude mít k dispozici pouze své vybavení jednotlivce a lano. Proto je součástí této 

kapitoly i část nazvaná Doplnění způsobů navazování na lano pro instruktory - lezce.  

4.3.1  Navázání na celotělový úvaz 
 Spojení lana a celotělového úvazu je prováděno pomocí stejnosměrného 

osmičkového uzlu, kdy pramen lana prochází přes oka celotělového úvazu. 

 U činností, které jsou spojené s následným plněním taktických úkolů, je spojení lana 

a úvazu provedeno pomocí karabiny29. Lano s karabinou spojujeme stejným způsobem. 

Tento způsob umožňuje bojovníku - lezci kdykoli reagovat na vzniklou situaci  

a v případě potřeby se rychle odpoutat od lana.     

                                                 
29 Pro tuto činnost je používána karabina s automatickou  pojistkou zámku TWIST - LOCK, kterou lze snadno 
ovládat dvěma prsty i v taktických rukavicích. K otevření karabiny dojde pootočením o čtvrt otáčky (1. úkon)  
a tlakem na západku (2. úkon).  
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4.3.2  Navázání na sedací úvaz (Obr. 33) 
Spojení lana a sedacího úvazu provádíme osmičkovým stejnosměrným uzlem.  

U standardních sedáků se doporučuje provléct lano 

uzlu přes oko nohavic a oko bederního pásu. 

Centrální oko by mělo zůstat volné pro případné 

umístění karabin, apod. Volný konec lana jdoucí 

z uzlu se používá k vytvoření pojistného uzlu.  
 

           Obr. 33: Navázání pomocí osmičkového uzlu 

 

4.3.3 Doplnění způsobů navazování na lano pro instruktory – lezce 
 
4.3.3.1 Navázání na kombinovaný úvaz (Obr. 34) 

 Ve výcviku SÚ PČR lze kombinovaný úvaz použít jako náhradu celotělového úvazu. 

Kombinovaný úvaz vytvoříme spojením úvazu sedacího a prsního. V podmínkách 

výcviku je toto provedeno tzv. alpským způsobem navázání. 

 Spojení prsního a sedacího úvazu se provádí plochou smyčkou přiměřené dálky. 

Smyčku provlečeme přes horní a dolní oko sedacího úvazu a uvážeme vůdcovský uzel. 

Dále volné konce provlečeme přes obě oka prsního úvazku a spojíme protisměrným 

vůdcovským uzlem. Úhel, který by mělo svírat tělo vůči lanu při 

visu v tomto úvazu je asi 20o. Abychom tohoto docílili, dělá se oko 

smyčky procházející prsním úvazem lehce volnější30. Středový 

uzel musí být dotažen tak, aby se nacházel v 1/3 od prsního a 2/3  

od sedacího úvazku a aby se při vzpažení rukou napínal. Spojení 

s lanem provádíme osmičkovým stejnosměrným uzlem přes 

středový uzel nebo - v případě potřeby rychlého odpojení od lana - 

karabinou.                        Obr. 34: Navázání na kombinovaný úvaz 

                                                 
30 Při jakémkoliv navázání na kombinovaný úvaz je nutno dosáhnout toho, aby zatížení během visu působilo na oba 
úvazy. V případě pádu prvolezce musí být nejdříve zatížen sedací úvaz. Prsní úvaz má být zatížen, až když se trup 
těla mírně zakloní dozadu. 
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V nouzových situacích je možné vytvořit pro navázání se na lano několik druhů 

improvizovaných úvazků.  

 

4.3.3.2 Improvizovaný prsní úvaz (Obr. 35) 

Tento způsob navázání je vrcholem improvizace a lze jej použít při lezeckých 

činnostech, při kterých je z materiálu a výstroje k dispozici pouze lano. Uvážeme jej 

přímo z lana pomocí dračí smyčky. Koncem lana ovážeme hrudník a vytvoříme dračí 

smyčku. Zbytek lana vedeme přes 

rameno, vzadu překřížíme přes 

lano vedené kolem těla. Dále lano 

vedeme přes druhé rameno, na 

hrudníku spojíme s lanem 

vůdcovským uzlem a konec 

pojistíme rybářským uzlem.  

 

 

Obr. 35 a, b: Improvizovaný prsní úvaz 

 

4.3.3.3 Improvizovaný sedací úvaz (Obr. 35 a, b, c) 

Nejjednodušším způsobem je 

uvázání sedacího úvazu pomocí 

ploché smyčky spojené 

karabinou.  

 Obr. 35 a, b, c: Improvizovaný sedací úvaz  

4.4 Jištění  
 

4.4.1  Způsoby jištění u SÚ PČR 
Jak již bylo v úvodu řečeno, je podstatou PVV u SÚ PČR naučit tým i jednotlivce 

zdolávat za použití horolezecké techniky určité druhy překážek, zpravidla vertikálního 

charakteru. Předpokládá to zároveň schopnost jistoty pohybu při vertikálním postupu  
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a dovednost dosáhnout požadovaného prostoru lezením po překážkách za dodržování 

základních prvků bezpečnosti a při neustálém sebejištění nebo vzájemném jištění. 

Smyslem jištění je snížit riziko poranění padajícího lezce nárazy o okolní terén  

a omezení nebezpečí zranění padajícího vlivem rázové síly při pádu do lana. Správným 

způsobem jištění snižujeme riziko případného poranění i u jistícího. 

 

4.4.1.1 Statické jištění 

Statické jištění použijeme tam, kde je nejdůležitější zabránit prodloužení délky 

pádu31. Statického účinku při jištění pomocí jistících pomůcek docílíme vědomým 

zablokováním lana v lanové brzdě. 

 

4.4.1.2 Dynamické jištění  

Nácvik dynamického jištění v podmínkách výcviku SÚ PČR doporučuji provádět  

za použití karabiny HMS a poloviční lodní smyčky (dále jen PLS). Karabina svým 

hruškovitým tvarem bez ostrých ohybů zajišťuje spolehlivou funkci pro PLS, která musí 

volně procházet karabinou oběma směry, tzn. že smyčka se musí při povolování  

a dobírání lana v karabině volně přesmykat.  

V karabině s ostřejšími ohyby by mohlo dojít k nežádoucímu zaseknutí uzlu  

na odvrácené straně právě v okamžiku pádu a ke ztrátě dynamického prokluzu. 

Tento způsob jištění pomocí PLS dostatečně splňuje požadavek na dobré dynamické 

jištění. Brzdná síla se automaticky výhodně mění při změně směru zatížení. V případě 

pádu prvolezce do postupového jištění a tahu karabiny HMS vzhůru je PLS v karabině 

méně ovinuta a brzdná síla je na dolní hranici optimálního rozsahu brzdění. Šetří se tak 

body postupového jištění. Naopak v případě pádu do stanoviště a tahu karabiny HMS 

dolů je PLS v karabině ovinuta více, tření a brzdná síla je větší než v předchozím 

případě, tedy uprostřed optimálního rozsahu brzdění. U slaňovací osmy je působení sil 

opačné.  Při tahu vzhůru je brzdná síla větší a při tahu dolů menší, což je nevýhodné. 

V naprosté většině případů karabinu HMS zavěšujeme do jistícího stanoviště. Zátěž 

tak nepůsobí přímo na jistícího. Nehrozí tak případná ztráta jeho stability a narušení 

průběhu zachycení pádu. Umístění karabiny HMS na sedacím úvazu můžeme během 
                                                 
31 Všude tam, kde by hrozil pád až na zem, nebo v členitém terénu kde je nebezpečí poranění a hrany atd. 
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výcviku připustit pouze při jištění ze země na cvičných skalách. Jistící se pak ovšem 

musí sám zajistit proti přílišnému tahu vzhůru a možnosti vlastního zranění o překážku. 

Karabinu nezapínáme přímo do skoby. Při změně zatížení by mohlo dojít k jejímu 

páčení. Do fixního bodu umístíme smyčku a teprve do ní zapneme karabinu HMS,  

která tak má potřebnou volnost pohybu do stran. Smyčku použijeme jen tak krátkou, 

aby umožňovala volný výkyv karabiny, ale neprodlužovala zbytečně pád. 

 

4.4.2 Styly jištění při postupu  
 Jedná se o styly jištění, které je možno využít pří postupu bojovníka  

nebo instruktora - lezce lezeckým terénem. 

 

4.4.2.1 Dolní jištění 

V podmínkách výcviku nebo zásahu SÚ PČR je tento styl jištění použitelný při 

lezení po vnější konstrukci budov, balkonech, hromosvodech ale i skalách atd. Jistící 

stanoviště se nachází pod jištěným lezcem, který při svém výstupu buduje tzv. 

postupová jištění. Tento styl nese podstatné riziko možnosti pádu pro prvolezce. Pouze 

dobré postupové jištění a bezpečné stanoviště spolu s dynamickým způsobem 

jištění tvoří zajišťovací systém schopný zadržet pád a snížit jeho následky na 

minimum. 

4.4.2.1.1 Postupová jištění (PJ) 

Postupové jištění může být tvořeno umělými i přirozenými body a mnohdy záleží  

na zkušenosti lezce, aby dokázal tyto body využít. 

Umělé jistící body jsou skoby, fixní body, vklíněnce a smyčky.  

Jako přirozené jistící body mohou sloužit tzv. skalní hodiny, hroty a hlavy, vklíněné 

kameny a bloky, stromy, nosníky, kotvení hromosvodů, zábradlí balkonů a schodišť 

apod. Na jistící body poté instalujeme smyčky, řetězy atd. a do jejich karabin vkládáme 

lano. 
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První bod PJ by měl být zřízen co nejblíže jistícímu stanovišti. Směrem dál se 

mezery mezi PJ mohou z hlediska pádového faktoru32 zvětšovat. Stále však platí, že 

čím blíže PJ vytvoříme, tím kratší bude případný pád. 

Z hlediska úspory sil lezce je vhodné budovat postupové jištění tak, aby lano vedlo 

co nejvíce v přímém směru s minimálním třením.  

 

4.4.2.2 Horní jištění 

4.4.2.2.1  Spodní stanoviště 

V podmínkách výcviku SÚ PČR je tento styl jištění vhodný pro nováčky při lezení 

krátkých úseků v cvičných terénech.  

Podstatou jištění je umístění lana do kotvícího bodu (KB) vrcholového jištění33. 

Lano do KB vkládáme přeložené, tedy na zem vedou dva prameny. Lano nevkládáme 

přímo  

do KB, ale do karabiny. Zabráníme tak zbytečnému opotřebení KB.   

KB musí být velmi kvalitní. I tak je dobré se nespoléhat jen na jeden jistící bod.  

Na jednom pramenu lana je lezec a přes druhý pramen lana provádíme jištění. 

4.4.2.2.2  Horní stanoviště (sebejištění)  

Při PVV musíme být vždy zajištěni. Pokud nás nejistí další osoba, musíme se vhodně 

zajistit proti pádu, vymrštění nebo stržení.  

Sebejištění provádíme do KB buď pomocí jistící smyčky na 

úvazu, nebo pomocí lana na kterém jsme navázaní.  

Na konci lana, které vychází z lodního uzlu v karabině KB, 

vytvoříme před sebou ve vzdálenosti natažené ruky další lodní 

uzel. Do tohoto založíme další karabinu HMS, dobereme 

dynamické lano na jištění a do karabiny založíme půllodní uzel, 

přes který jistíme dalšího lezce. (Obr. 36).                           Obr. 36: Horní stanoviště 

 

                                                 
32Pádový faktor f, je poměr délky pádu ku činné délce lana (to je délka lana, která se aktivně podílí na zastavení 
pádu), h je výška pádu a l je činná délka lana, vzorec  f = h / l. Čím větší úsek lana je v relaci k výšce pádu zapojen, 
tím jsou poměry výhodnější. Proto je nutné zřizování postupných zajišťovacích bodů. 
33Obvykle se jedná o kruh nebo řetězy na skále či cvičné stěně.  
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4.4.2.3 Fixní lano 

 V podmínkách výcviku SÚ PČR lze tohoto způsobu jištění využít při nácviku 

pohybu v lehčím lezeckém terénu. Jedná se o lano, které je minimálně za svůj horní 

konec pevně ukotveno ke KB v terénu. Počet ukotvení ale může být i větší, než jen 

jeden. Fixní lano se tedy nijak neposunuje, nedobírá, je pouze natažené v terénu. Jištění 

za fixní lano můžeme provádět následujícími způsoby. 

4.4.2.3.1  Lanové zábradlí 

Lano se ke skále, konstrukci atd. pevně ukotví za několik bodů. Lezci se jistí pomocí 

dvou smyček s karabinami, které na jednotlivých KB postupně přecvakávají. 

4.4.2.3.2  Šplh po laně 

Lano je za horní konec ukotvené a volný konec lana je zatížen. Při výstupu podél 

lana jsme jištěni pomocí šplhadla34, se kterým jsme spojeni smyčkou.  

 

4.5 Budování jistícího stanoviště 
  

 V podmínkách výcviku SÚ PČR je řešena zejména problematika budování jistících 

stanovišť (JS) na plochých střechách, ve schodišťových šachtách, na půdách staveb, 

v bytech atd. Z uvedených prostor je zpravidla provedeno slanění do cílového místa.    

 Správné zbudování JS vyžaduje především zkušenosti s hledáním nebo vytvořením 

vhodných kotevních bodů (KB).      

Obecně je JS místo, ze kterého provádíme jištění, nebo z tohoto místa slaňujeme. 

Proto musí být zřízeno se stoprocentní jistotou. Obvykle se zřizuje z více KB, 

minimálně však ze dvou.  

 

4.5.1  Základní pravidla pro budování jistícího stanoviště 
Budujeme-li JS, kde předpokládáme zatížení pouze směrem dolů, tak jak je  

ve většině případů při výcviku nebo zásahu SÚ PČR, používáme vždy dva nezávislé 

                                                 
34 Jumar, Tibloc. 
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jistící body. V případě, že potřebujeme, aby JS odolalo i zatížení směrem vzhůru a tyto 

dva jistící body nejsou schopny tah vzhůru zachytit, vkládáme do JS ještě třetí bod, 

který je určen právě pro tah vzhůru35.  

Do JS zapojujeme karabiny, smyčky, případně lano. Smyčku či lano vedeme  

ze zajišťovacích bodů tak, aby v centrálním bodu svírala optimální úhel zhruba  

60 stupňů. Čím je větší úhel, tím větší síly působí na zajišťovací body36.  

Využití lana je obecně pro tvorbu JS určeného k jištění lezce nevýhodné zejména  

pro omezení využitelnosti lana v případě nehody. Z tohoto důvodu jsou v praxi  

v současné době nejoblíbenější a nejpoužívanější JS vytvořená ze smyček, jimiž jsou 

jednotlivé body provázány do centrálního bodu, který je tvořen buď uzavřenou smyčkou 

nebo centrální karabinou.  

4.5.2  Zvláštnosti budování jistícího stanoviště u SÚ PČR 
V podmínkách budování JS pro slanění zásahového týmu na střechách, půdách atd. 

jsou naopak používána místo smyček lana. Jednotlivé KB se ve valné většině případů 

nachází ve větší vzdálenosti od karabiny centrálního bodu, do které je vkládán pramen 

lana pro slanění. V takovém případě jsou pro budování JS používána statická lana. 

 Důvodem je skutečnost, že centrální bod se nachází nejméně 1m od hrany budovy, 

okna apod. V této vzdálenosti každý bojovník - lezec do svého centrálního bodu vkládá 

své lano ke slanění, zakládá do lana svůj slaňovací prostředek a teprve poté  

ve stanovenou dobu překonává taktickým způsobem hranu budovy, parapet okna  

atd. V této chvíli přechodu do slanění by v případě použití dynamického lana mohlo 

dojít vlivem jeho průtažnosti k posunutí centrálního bodu za hranu budovy a tím 

k dočasné ztrátě plné kontroly nad slaněním. Tento stav je zpravidla provázen 

netaktickým přepadnutím slaňujícího přes hranu a nežádoucím hlukem. Ze stejného 

důvodu jsou statická lana používána i k taktickému slanění.  

 

                                                 
35 Příklad: Děje se tak v případě, kdy jistíme druholezce, který dolézá na jistící stanoviště, ze kterého hned pokračuje 
vzhůru v pozici prvolezce.  
36 Při optimálním úhlu 60 stupňů působí na každý zajišťovací bod 58 % z celkového zatížení centrální karabiny,  
při úhlu 90 stupňů je to již 71 % a při 120 stupních je to plných 100 %. Z toho vyplývá, je-li úhel větší než 120 
stupňů, mění se sestava v nevýhodnou a zatížení každého bodu bude větší než zatížení centrální karabiny. 
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4.5.3  Varianty jistícího stanoviště pro SÚ PČR 
 

4.5.3.1 Jistící stanoviště v jednom bodě  

V případě, že nelze rozložit sílu do více bodů, může být zřízeno jistící stanoviště 

pouze v jednom bodě, ale tento bod musí mít garantovanou minimální pevnost 22 kN. 

Tak vysokou zátěž vydrží pouze některé druhy expanzivních nýtu, masivní skalní 

hodiny, masivní stromy, světlíky na plochých střechách atd.  

 

4.5.3.2 Vyvázání jistícího stanoviště lanem pomocí lodních uzlů 

 Tato netradiční varianta je určena pro vyvazování JS všude tam, kde se kotevní body 

nachází ve větší vzdálenosti od bodu centrálního. Hlavní využití je pro budování JS  

pro slanění z plochých střech, schodišťových šachet, z oken bytů atd.  

 K vyvázání JS se používá statické lano. Na minimálně dva kotevní body umístíme 

smyčku s karabinou. Do jedné z karabin upevníme lano pomocí lodního uzlu,  

který volným koncem lana pojistíme rybářským uzlem. Lano dále vedeme k místu,  

kde chceme mít centrální bod a od bodu zpět k druhému kotevnímu bodu, kde jej opět 

upevníme pomocí lodního uzlu. Velmi důležité je nechat na jedné straně alespoň 1,5 m 

volný kus lana pro korekci vzdálenosti a polohy centrálního bodu. Toto provedeme 

zkrácením nebo prodloužením lana pomocí dotažení nebo uvolnění v lodním uzlu. 

V místě centrálního bodu vytvoříme na laně smyčku pomocí osmičkového uzlu.  

Dojde-li vlivem uzlu ke změně polohy centrálního bodu, shora popsaným způsobem 

provedeme korekci.  

 V případě dostatečného počtu kotevních bodů můžeme tímto způsobem z jednoho 

lana vytvořit více centrálních bodů na různých místech. Důležité je, vždy nechat  

u jednoho ze dvou kotevních bodů volný kus lana pro korekci vzdálenosti. Největší 

výhodou této varianty je možnost upravit polohu centrálního bodu. Toto je nezbytné  

při potřebě slanění z jednoho konkrétního místa. Stejným způsobem můžeme vytvořit 

jistící stanoviště i ze třech a více kotevních bodů.      
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4.5.3.3 Vyvázání dvou (třech) bodů smyčkou (lanem) s překrutem (Obr. 37) 

 Vyvázání smyčkou s překrutem splňuje zcela ideálně požadavek z hlediska nosnosti, 

neboť zde není uzel snižující nosnost. Jistící pomůcka ve smyčkách volně klouže  

a zatížení je za všech okolností vždy dokonale rozkládáno na oba body. Nevýhodou 

tohoto systému je poměrně velký posun jistící karabiny při selhání jednoho ze dvou 

bodu stanoviště. Důsledkem tohoto posunu může být výraznější nárůst rázové síly a 

vyšší zatížení zbývajícího 

bodu. Použít tuto variantu 

můžeme na cvičných stěnách, 

nebo skalách s dostatkem 

vhodných kotevních bodů.                        

 

               Obr. 37 a, b: Princip vyvázání bodů smyčkou s překrutem 

4.6 Slaňování  
 

Jedná se o činnost, která je v podmínkách výcviku SÚ PČR nejčastěji využívána. Je 

nezbytné, aby tuto činnost každý bojovník - lezec perfektně zvládal  

i ve ztížených podmínkách37. Nelze dlouho přemýšlet, jak nastoupit do slanění,  

jak se při slanění jistit, nebo jak slanění přerušit v podmínkách ostré akce. 

Cílem je zpravidla transport týmu nebo jednotlivce do těžko přístupného terénu, na 

střechy budov, do oken a na jiné omezené plochy. Takovýto způsob slanění je zpravidla 

doprovázen plněním dalších taktických úkolů již v průběhu slanění, bezprostředně po 

jeho přerušení nebo ukončení. Takovou činnost nazýváme taktické slanění. 

 

Obecně je slaňování činnost, která nám umožňuje bezpečně sestupovat po laně. 

Základní podmínkou bezpečného slanění je spolehlivé ukotvení lana. Lano je nutné 

ukotvit ke KB se zaručenou pevností38. Budeme-li se na místo upevnění lana vracet, 

nebo zajistíme-li jiný způsob jeho odvázání, můžeme lano ke KB přivázat  

                                                 
37 Ztížené podmínky – slaňování s kompletní výstrojí a výzbrojí do zákroku, ve tmě, v časové tísni, slaňování  
na omezená místa atd.  
38 Kotvící bod se zaručenou pevností – strom od průměru 25 cm, na cvičné věži dvě tyče zábradlí, pevný kruh atd. 
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na jednoducho např. lodním uzlem, nebo použít stejnosměrný osmičkový uzel uvázaný 

okopírováním. Před koncem lana vždy uvážeme ve vzdálenosti cca 1,5 m kontrolní 

uzel, který nás při slaňování upozorní, že lano končí. Nebudeme-li se na místo  

upevnění již vracet, slaníme na poloviční délce tzv. na dvojito. Lano v půlce 

provlékneme kolem KB nebo karabinou  kotevního bodu a oba konce spustíme dolů. 

Kontrolní uzel uvážeme na obou lanech společně.  

 

4.6.1  Způsoby slaňování u SÚ PČR 
 

4.6.1.1 Slaňování pomocí slaňovací osmy 

 

Ve výcviku SÚ PČR je tento způsob používán při dlouhých slaněních,  

kde potřebujeme, aby slanění bylo z taktického hlediska provedeno co nejrychleji39. 

Velkou výhodou tohoto způsobu je jednoduchá manipulace se slaňovací osmou. 

V případě potřeby také můžeme slanit pomocí jedné ruky a druhou rukou držet zbraň,  

nebo můžeme slanit hlavou dolů atd.  

Slaňovací osma se používá vždy ve spojení s uzamykatelnou karabinou nejčastěji 

typu HMS. V menším otvoru je zapnuta karabina a větším otvorem je provlečeno lano. 

Potřebujeme-li ve slanění zastavit a mít ruce volné pro vykonání další činnosti, můžeme 

slaňovací osmu tzv. zaseknout (Obr. 38 a, b, c, d, e, f). Nebezpečí hrozí v případě 

odlehčení lana40, kdy může dojít k uvolnění zaseknutí. Tomuto lze předejít tím,  

že pod osmou na laně utvoříme oko, které provlečeme velkým okem osmy a nad vlastní 

osmou vytvoříme jednoduchý rybářský uzel.  

                                                 
39 Např. dlouhé slanění z vrtulníku. 
40 Např. odstoupení na ližinu vrtulníku. 
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Obr. 38 a, b, c, d, e, f: Zaseknutí slaňovací osmy  

 

4.6.1.2 Slaňování pomocí polovičního lodního uzlu 

Ve výcviku SÚ PČR se tento způsob slanění používá pouze na cvičných stěnách 

nebo skalách, nikdy k taktickému slanění. Důvodem je obtížný způsob zajištění 

karabiny proti pohybu, který provádíme uzlem tzv. zadrhovací kličkou41. 

 Karabinu HMS připneme k úvazu a poloviční lodní uzel založíme tak, aby lano 

nešlo přes zámek karabiny. Tento způsob slanění lze použít na jednoduchém i dvojitém 

laně. V případě nutnosti je možné nouzově použít i jiný druh karabiny s pojistkou 

zámku. 

                                                 
41 Viz kapitola Uzly – Zadrhovací klička. 
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4.6.1.3 Slaňování pomocí GRI-GRI 

Pro taktické slanění je nejčastěji používána automatická brzda GRI-GRI, kde brzdící 

efekt vyvolává palec uvnitř pomůcky. Rychlost spouštění je regulována silou stisku 

volného konce lana. V případě puštění blokovací páčky se slaňovací pomůcka 

automaticky zasekne a tím zastaví pohyb lezce. 

Hlavní výhodou tohoto způsobu slanění je, že ihned po puštění slaňovací pomůcky 

má slaňující obě ruce volné a může okamžitě plnit další úkoly. Z tohoto důvodu je 

nenahraditelná pro taktické slanění do oken.   

 

4.6.2  Slaňování se sebezajištěním (Obr. 39)  

Ve výcviku se tento způsob slanění nepoužívá, proto jeho znalost doporučuji 

zejména pro instruktory - lezce. Tento způsob umožňuje v případě slanění pomocí 

slaňovací osmy nebo pomocí karabiny HMS kdykoli přerušit slanění a mít obě ruce 

volné pro plnění dalších úkolů. Lze říci, že nahrazuje samoblokovací funkci GRI-GRI. 

Použití tohoto způsobu je na místě tam, kde nás při slanění nikdo dole nejistí, tedy 

nemůže v případě problému zastavit naše slanění tahem za lano.  

Sebejištění zhotovíme tak, že na laně pod slaňovacím prostředkem uvážeme pomocí 

dvojitého prusíkového uzlu smyčku z pomocné šňůry (prusík) a založíme jej  

do karabiny HMS v sedacím úvazu. Délka prusíku musí být taková, aby nedosahoval  

při slanění do osmy, nebo půllodního uzlu. Toto je nutné naměřit před nástupem  

na slanění.  

Samotné slanění provádíme tak, že jednou rukou 

posouváme prusík po laně a bráníme tak jeho zatížení naší 

vahou. Druhou rukou regulujeme rychlost slanění. V případě, 

že prusík pustíme, dojde k jeho zatížení, prusíkův uzel se 

utáhne kolem lana a dojde k zastavení pohybu.    

                   

 

Obr. 39: Slaňování se sebejištěním 
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4.6.3  Slaňování s materiálem 
Ve výcviku SÚ PČR je případný materiál zpravidla zavěšen pomocí karabin  

nebo smyček na taktické vestě bojovníka - lezce.    

Jednou z dalších praktických možností slanění s materiálem je slaňování přes 

slaňovací osmu. Materiál můžeme zavěsit pomocí smyčky pod sebe a smyčku další 

karabinou zajistit do menšího oka slaňovací osmy. Při nástupu do slanění držíme 

v jedné ruce lano pod slaňujícím prostředkem a druhou ukládáme materiál pod sebe.  

Vhodné je slaňovat na dvojitém laně, z důvodu menšího prokluzu. 

 

4.6.4  Improvizovaný způsoby slanění 
 Ve výcviku SÚ PČR není tomuto způsobu slanění věnována velká pozornost. 

Nicméně jeho znalost může být každému ku prospěchu v případě vzniku 

nepředvídaných událostí, kdy nebude dostatek materiálu. Jedná se o způsob slanění,  

kdy brzdný efekt vzniká třením mezi lanem a tělem. 

 

4.6.4.1 Slaňování Dülferovým sedem (Obr. 40) 

Při tomto způsobu slanění lano vedeme od ukotvení mezi nohama pod stehno,  

přes prsa, na protější rameno, a dále za zády do ruky na straně, kde vedeme lano  

pod stehnem. Pohybem ruky s lanem vpřed vytvoříme kolem těla osmičku. Vzniklým 

třením mezi lanem a tělem můžeme zastavit pohyb na laně. Během slanění je nezbytné 

se druhou rukou přidržovat lana, abychom z Dülferova sedu 

nevypadli. Při slanění vzniká třením velké teplo. Proto je 

rychlost slanění omezena a je závislá na kvalitě oblečení, 

použití rukavic atd. Je nezbytné se při slanění vyvarovat toho, 

aby se lano dostalo na nechráněná místa - nebezpečí spálení. 

Při nácviku je nezbytné dynamické jištění. Nejistíme však 

přes sedací úvazek z důvodů velkého tření, ale pouze  

přes úvaz prsní. 

Obr. 40: Dülferův sed 
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4.7. Výstupy po laně 
Výstup po laně provádíme tam, kde nelze provést výstup po konstrukci nebo jiném 

terénu, nebo tam, kde je to výhodnější.  

 Ve výcviku SÚ PČR je výstup po laně prováděn hlavně za využití svíracích uzlů, 

popřípadě za použití Tiblocu.  

Jestliže nepoužíváme při výstupu po laně nezávislé jištění, vždy se zajišťujeme 

dvěma stoupacími prostředky.  

 

4.7.1  Způsoby výstupu po laně u SÚ PČR  
 

4.7.1.1 Výstup po laně pomocí svíracích uzlů (Obr. 41) 

Tento způsob používáme jako nouzový prostředek pro výstup. Základním uzlem je 

uzel Prusíkův dvojitý nebo excentrický. Výstup provádíme pomocí dvou smyček, 

vytvořených zpravidla z pomocných šňůr  tzv. prusíky. Prusíky mají mít  

asi 1/3 průměru lana.42  

       Vrchní prusík je kratší, ten ukotvíme do karabiny na sedacím 

úvazu. Spodní prusík je delší a jeden pramen prusíku se protáhne 

druhou karabinou v sedacím úvazu. Do této smyčky stoupáme 

nohou. Obě karabiny zajistíme uzamčením zámku. Střídavým 

stoupáním a přitahováním vystupujeme po laně. Při nácviku je 

nutné být jištěn nezávislým dynamickým lanem. Po ukončení 

výstupu se nahoře nejdříve zajistíme a teprve poté rušíme prusíky.  

 

Obr. 41: Výstup pomocí svíracích uzlů      

 

4.7.1.2 Výstup po laně pomocí blokantu Tibloc  

Použití blokantu Tibloc značně ulehčuje výstup po laně. Nahrazuje prusíkův uzel  

a nedochází k jeho zasekávání na laně. Úlohu palce blokantu zde hraje  

karabina (Obr. 42), která se do blokantu vkládá, a kterou se k blokantu připíná i lezec. 

                                                 
42 Slabší se na laně zasekávají, silnější kloužou. Optimální průměr je 5 mm. 
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Při šplhání je nutné se chytat za karabinu nikoli za blokant. 

Postup šplhání je stejný jako u předchozího způsobu. 

  

 

                                                                  Obr. 42 Použití Tiblocu 

 

 

4.7.2  Metody výstupu po laně u SÚ PČR 
 

4.7.2.1 Metoda ruka - sedačka, ruka - noha 

Délku smyček volíme tak, abychom při nastoupání spodní prusík mohli posunout 

těsně pod horní. Výhodou této metody je, že v sedu máme obě ruce volné k manipulaci 

s druhým prusíkem a naopak při našlápnutí lze prusík spojený s úvazem posunout 

jednou rukou, protože lano je při našlápnutí zatíženo plnou vahou lezce. Proto je tato 

metoda výhodná pro výstupy pomocí svíracích uzlů. 

 

4.7.2.2 Metoda ŽÁBA 

Jedná se obdobu předchozí metody. Přidáme pouze smyčku pro druhou nohu téže 

délky jako první. Je to nejvýhodnější metoda pro výstup ve vertikále, jelikož šetří síly  

a umožňuje pohodlný odpočinek.  

Před započetím vlastního výstupu po laně je z důvodu snazšího posouvání šplhadel 

vhodné konec lana zatížit, aby bylo napnuté.  

 

4.8 Přesedání z lana na lano 
 

Ve výcviku SÚ PČR je tato činnost prováděna v rámci psychologického výcviku 

k odbourání přílišného respektu z velké výšky a nabití jistoty při manipulaci  

s materiálem. Během nácviku této činnosti je pracovník samozřejmě jištěn vhodným 

způsobem.  
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Při přesedání z lana na lano je zásadou, že jsme stále zajištěni dvěma způsoby. 

Postup:  

1. Lezec se nachází na výchozím laně na slaňovací brzdě či jiném zajištěném 

slaňovacím prostředku. 

2. Na druhé cílové lano nasadí dva prusíky43, které spojí se svým úvazem.  

3. Zvolna uvolní slaňovací brzdu. Dojde ke kyvadlovému pohybu a regulovanému 

přenosu váhy lezce z lana výchozího na lano cílové. 

4. Po odlehčení slaňovací brzdy se tato z výchozího lana sejme.  

5. Podle potřeby lezec přejde do výstupu pomocí prusíků, nebo pod prusíky nasadí 

slaňovací brzdu, omotá si lano pod slaňujícím prostředkem kolem chodidel tak, 

aby se mohl postavit, horní prusíky stáhnout dolů, posadit se do zajištěného 

slaňujícího prostředku a po sundání prusíků pokračovat v sestupu44. 

 

4.9 Překonávání uzlu na laně 
 

Stejně jako v předchozí kapitole, je tato činnost prováděna v rámci psychologické 

přípravy bojovníka - lezce. Cílem je získání jistoty při manipulaci s materiálem a být 

připraven na vznik nepředvídané události.   

 

Při výstupu: 

1. Po vyprusíkování k uzlu založíme další prusík nad překážku, postavíme se  

do spodního prusíku, spojíme horní prusík s karabinou na sedacím úvazu  

a posadíme se do tohoto prusíku nad uzlem.  

2. Předěláme nožní prusík nad překážku. 

3. Poté zrušíme poslední prusík pod překážkou a pokračujeme ve výstupu. 

 

Při sestupu: 

                                                 
43Respektování zásady dvou zajištění během činnosti.  
44Lanex, Průmyslový lezec:Učební texty pro pracovníky provádějící stavební práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou. 
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1. Slaníme do těsné blízkosti uzlu tak, abychom mohli následně slanit  

do sebezajištovacího prusíku a slaňovací prostředek se nám nedostal až do uzlu.  

2. Nad slaňovací prostředek uvážeme prusík, zajistíme ho do karabiny na sedacím 

úvazku a slaníme do něj.  

3. V případě, že jsme slaňovali bez pojistného prusíku, tak nad slaňující prostředek  

založíme další prusík na sebezajištění.  

4. Přendáme slaňovací prostředek pod uzel.  

5. Omotáme si lano pod slaňujícím prostředkem kolem chodidel tak, abychom se 

mohli postavit, horní prusíky stáhnout dolů a posadit se do zajištěného 

slaňovacího prostředku.  

6. Horní prusíky zrušíme a pokračujeme v sestupu. 

 

4.10 Doplnění témat PVV pro instruktora lezce 
 K tomu, aby každý instruktor - lezec byl schopen samostatně pracovat i mimo rámec 

svého prvotního určení jako plnohodnotný partner v Integrovaném záchranném 

systému, je nezbytné, aby ovládal některé specifické dovednosti, které nejsou v rámci 

výcviku SÚ PČR běžně prováděny. 

 

4.10.1 Lanová přemostění  
Lanové přemostění (traverz) slouží k horizontální přepravě jak bojovníků - lezců,  

tak zachraňovaných osob nebo materiálu. Budovat lanová přemostění by měli lezci 

s dostatečnou praxí. Zejména určení kotevních bodů a jejich zatížení je klíčová 

záležitost.  

 Po takovém přemostění je možné sjet na dvou karabinách zacvaknutých na lano proti 

sobě, připevněných na ploché smyčce k sedacímu úvazku, nebo se po laně přeplazit45. 

Při plazení po laně se ovšem také jistíme karabinou zacvaknutou na lano, připevněnou 

přes smyčku k sedacímu úvazu.  Pro napnutí lana se využívá kladkostroje vytvořeného 

z karabin a prusíků. (Obr. 43, 44) 

                                                 
45 Tzv. na Francouze. 
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Obr. 43, 44: Příklady kladkostrojů 

 Požadavky na lanové přemostění - lano musí být dobře nataženo. Čím bude větší 

průvěs, tím se přemostění bude hůře lezcům překonávat. U jednolanové techniky 

dodržujeme optimální průvěs lana v metrech 1/10 délky přemostění násobené počtem 

současně přepravovaných osob. Je nutné si uvědomit, že lano a kotvící body jsou 

zatěžovány vahou lezce mnohem více, než při pohybu ve vertikále. Proto průvěsem lana 

vytvoříme odchylku od vodorovné roviny a podstatně tak snížíme zatížení kotevních 

bodů i lana.  

4.10.2 Lanová zábradlí 
 Hlavním zaměřením instruktora - lezce v PVV by mělo být řízení a příprava 

zaměstnání PVV. Proto je důležité, aby vhodným způsobem zajistil bezpečnost všech 

účastníků práce ve výškách. Jedním z prostředků jak toho docílit je i vybudování 

lanového zábradlí.   

 K jeho vytvoření potřebujeme fixní lano, které musí být na koncích upevněno tak, 

aby byla soustava maximálně bezpečná. Nepředpokládá se sice větší statické zatížení, 

protože lezci nepostupují po laně, ale po stavební konstrukci či jiném terénu. Rizikem je 

zde dynamický ráz při uklouznutí lezce a zachycení jeho pádu lanem. V těchto 

případech musí být na koncích zábradlí minimálně dvojité kotvení. Při delším lanovém 

zábradlí budujeme tzv. mezikotvení, ke kterému uvážeme lano pomocí vůdcovského 

uzlu. Mezi dvěma kotevními body může být zajištěna vždy pouze jedna osoba.  

 Při budování lanového zábradlí používáme nízko průtažná lana. Každá osoba musí 

být vybavena dvěma smyčkami s karabinami pro bezpečné přepínání na mezikotvení. 

Vždy přepínáme pouze jednu ze dvou smyček, abychom byli stále zajištěni46.  

                                                 
46Buřič, P., Franc, R. a kol., Práce ve výškách a nad volnou hloubkou v podmínkách požární ochrany.  
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4.10.3 Vytahování břemen 

 Podle váhy závaží můžeme využít několik způsobů.  

Pomocí uzlu „Garda“ - je možné pohodlně vytahovat lehčí břemena např. batohy 

s výstrojí47.  

Pomocí Straussovy metody (Obr. 45) - která se používá k vytažení zraněného 

druholezce, ale je ji možné využít i k vytahování břemene. Princip 

spočívá v tom, že působíme také vlastní hmotností na vytažení 

břemene. Zelený prusík na obrázku slouží k zabránění zpětnému 

posouvání již vytaženého lana a pomocí červeného prusíku 

působíme vlastní váhou na vytahované lano48.  

 

Obr. 45: Straussova metoda 

 

4.10.4 Svépomocné  záchranné techniky 

 Pokud to podmínky dovolí, je nejjednodušší, spustíme-li zachraňovaného  

do schůdného terénu nebo na místo, kde je schopen získat oporu a následně sám 

odlehčit zatížené lano. Poté k němu co nejrychleji sestoupíme či vystoupíme  

a poskytneme první pomoc. Při volbě záchranné techniky je samozřejmě důležité, zda je 

zachraňovaný schopen aktivní spolupráce či nikoliv. V případě, že budeme muset 

nejdříve k zachraňovanému vhodným způsobem vystoupit či sestoupit a poskytnout mu 

potřebnou pomoc, budeme jej také muset dostat do bezpečí. 

4.10.4.1 Záchrana směrem dolu 

Slaňování se zraněným - metodou Hoi (Obr. 46) 

 

                                                 
47Viz kapitola Uzly - Otevřená garda. 
48Dále viz kapitola Záchranné techniky. 
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Postup: 

 Vhodným způsobem zafixujeme zatížené lano49.  

 Založíme na lano bezpečný prusík a zavěsíme jej do jistícího stanoviště pomocí 

uzlu vánočka. Povolíme jistící lano a zraněný se tím převěsí do prusíku 

s vánočkou.  

 Zrušíme jištění a lano založíme do karabiny, kterou budeme muset na stanovišti 

zanechat.  

 Na volný pramen jistícího lana založíme slaňovací prostředek a zapneme jej  

do svého úvazu. V případě použití slaňovací osmy založíme na lano krátký prusík 

a připneme jej k sedacímu úvazu. Zrušíme své sebejištění na jistícím stanovišti.  

 Sedneme si do slanění, krátký prusík nás drží na místě a máme obě ruce volné. 

 Pomalu rozvážeme vánočku a sundáme prusík. Vlastním tělem nyní vyvažujeme 

zraněného.  

 Slaníme k zraněnému, poskytneme mu první pomoc.      

 Na lano nad zraněného založíme „vlečný“ prusík dlouhý asi 1 - 1,5 m a připneme 

jej ke svému úvazu. 

 Slaňujeme se zraněným tak, že posouváme krátký sebejistící prusík a volnou 

rukou a případně i tělem se jej snažíme chránit před případnými nárazy.  

 Pokud nedosáhneme schůdného terénu na jedno slanění, nejpozději 2 až 3 m  

před koncem lana zbudujeme nový bezpečný štand. 

 K úvazu zraněného přivážeme delší smyčku, jejíž oba prameny vedeme karabinou 

v jistícím stanovišti a přicvakneme ji ke svému úvazu pomocí vánočky.  

Poté zatížíme jistící stanoviště spojeni vánočkovou smyčkou  

a lano je odlehčeno.  

                                                 
49V případě použití poloviční lodní smyčky a karabiny HMS zajistíme zatížené lano zajišťovací kličkou. 
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 Zachránce se odváže z lana, stáhne jej, vloží jej  

do štandovací karabiny a znovu na ně založí osmu  

i krátký prusík pod ní.  

 Pomalu rozváže vánočku a oba se bez nežádoucího 

dynamického rázu vyvěsí do slanění. Tímto způsobem 

slaňujeme, dokud nedosáhneme schůdného terénu. 

Obr. 46: Slaňování se zraněným (metoda Hoi) 

Slaňování na jedné osmě 

Postup: 

 Zachránce se musí dostat ke zraněnému, zde vybudovat jistící stanoviště  

a zraněného do stanoviště zavěsit pomocí pevné smyčky s vánočkou. 

 Lano v polovině zavěsí do jistícího stanoviště. 

 Zachránce na oba prameny lana založí slaňovací osmu, ke které se oba lezci 

připnou pomocí delších smyček (délka asi 70 - 100 cm) a zachránce pod osmu 

založí bezpečnostní prusík a připne jej ke svému sedacímu úvazu. Lano v osmě 

dotáhne a posadí se do slanění.  

 Pomalu rozváže vánočku a zraněného tak plynule převěsí do slanění. 

 Posouváním prusíku pod osmou oba slaní do schůdného terénu.  

4.10.4.2 Záchrana směrem nahoru 

Vytahování zraněného pomocí protiváhy (Straussova metoda) 

Tato metoda spočívá v tom, že zachránce do vytahování kromě vlastní síly účinně 

zapojí také hmotnost svého těla jako protiváhu zraněného. 
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Postup: 

 Jistící zafixuje zatížené lano delším prusíkem, nejlépe správně směrově 

orientovaným šplhadlem50.  

 Zachránce zruší jištění a lano volně založí do karabiny ve štandu. 

 Na svůj pramen lana pod karabinou založí krátký prusík nebo šplhadlo, které 

spojí se svým úvazem a posadí se do něho.  

 Zachránce dostatečně prodlouží své sebejištění, aby síla tahu nepůsobila  

na jistící stanoviště ale na zachraňovaného. 

 Zachránce vytahuje pramen lana s visícím vzhůru přímo nebo pomocí dalšího 

šplhadla a současně na své straně klesá vlastní vahou. Musí se do sedáku 

pořádně vyvěsit a odtlačovat se nohama od karabiny. 

 Za střídavého posouvání prusíků vytahujeme zraněného vzhůru, až se napne 

sebejištění. Potom posuneme prusík nad zraněným dolů51, přitáhneme se  

ke štandu, posuneme svůj prusík nahoru, posadíme se do něj a opět stejným 

způsobem vytahujeme zraněného nahoru.  

                                                 
50 V našem případě uvažujeme Tibloc. 
51Prusíky musí být správné délky, aby se zachránce nedostal tak nízko, že by nedosáhl na průsík zraněného. Použití 
Tiblocu vše zjednoduší.  
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5 Výzkumná část 

 

5.1 Výzkumná metodologie 
 

 Získat data kvalitativní povahy lze mnoha způsoby. Mezi základní metody patří: 

 metoda pozorování, 

 metoda dotazování. 

 

5.1.1  Pozorování 
 Tuto metodu získávání dat jsme nepoužili z důvodu časové náročnosti. Pro zjištění 

současného stavu výcviku PVV u jednotlivých speciálních útvarů Policie ČR by  

pro účely této  diplomové práce bylo nezbytné dlouhodobé systematické sledování  

a s ním spojené zaznamenávání a vyhodnocení obsahu výcviku PVV. Bylo by třeba 

delší dobu pravidelně sledovat jednotlivá zaměstnání PVV abychom zmapovali celou 

obsahovou náplň výcviku základních lanových technik, což je v podmínkách 

specifického výcviku speciálních jednotek pro jednotlivce nemožné. Nebylo by možné 

zajistit přítomnost pozorovatele na každém zaměstnání PVV z důvodu zákroků, účasti 

na zahraniční misi, nemoci či jiného objektivního důvodu.   

 

5.1.2  Dotazování  
 Pro účely této diplomové práce se metoda dotazování jeví jako výhodný způsob 

zjištění informací potřebných k analýze současného stavu výcviku PVV u speciálních 

útvarů Policie ČR. Technik dotazování existuje celá řada. Jedná se zejména  

o (Hendl, 2008): 

 kvalitativní rozhovor,  

 strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami, 

 rozhovor pomocí návodu, 

 neformální rozhovor, 
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 narativní rozhovor, 

 fenomenologický rozhovor, 

 skupinová diskuse, 

 skupinové interview, 

 vyprávění, 

 další techniky dotazování (dotazníky atd.). 

 

Z uvedených technik byla jako nejvhodnější vybrána technika skupinové diskuse 

(rozhovor).    

 

5.1.2.1 Skupinová diskuse (rozhovor) 

 Dle Hendla52se během skupinové diskuse uvolňují racionalizační schémata  

a psychické zábrany a diskutující snadněji odhalují své postoje a způsoby jednání,  

své myšlení a pocity v běžném životě. Skupinová diskuse je vhodná pro odhalení 

obsahů veřejného mínění a kolektivních postojů.  

 Velkou výhodou této techniky je možnost získání fundovaných informací relativně 

během krátké doby od většího počtu osob a možnost aktivně usměrňovat diskusi 

zamýšleným směrem. V našem případě se jedná o usměrňování diskuse formou 

podnětových argumentů, které umožňuje relativní pružnost v procesu získávání 

informací. Během tohoto kvalitativního způsobu dotazování dotazovanému 

nepředkládáme předem určené formulace odpovědí nebo jejich kategorie,  

což dotazovanému umožňuje vyvíjet své zcela subjektivní pohledy a názory, samostatně 

navrhovat možné vztahy a souvislosti a moderátorovi diskuse kdykoliv přezkoušet, 

zda dotazovaný otázkám porozuměl.    

 

5.2 Zkoumaný soubor  
 Jako dostačující zdroj informací byl vybrán soubor respondentů z řad  

instruktorů - lezců Útvaru rychlého nasazení Policie ČR v počtu šesti osob. Tento 

soubor zčásti zároveň reprezentoval i další speciální útvary Policie ČR, u kterých dva  

                                                 
52 Kvalitativní výzkum (Hendl,2008). 
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z celkového počtu  respondentů v nedávné době působili a jsou s kolegy instruktory 

stále v aktivním kontaktu. Všichni respondenti vykonávají funkci instruktora PVV již 

delší dobu a dle mého názoru jsou v dané problematice kompetentní.  

 

5.3 Pilotní studie  
 Diplomová práce je pojata jako pilotní studie v problematice výcviku základních 

lanových technik PVV u speciálních útvarů Policie ČR a řeší detailně pouze obsahovou 

část této problematiky. K vypracování kompletní metodiky výcviku PVV u speciálních 

složek Policie ČR je zapotřebí dalších navazujících výzkumů v jednotlivých 

problematikách specifického výcviku. Tato práce je sice pilotní studií v dané 

problematice, avšak již navazuje na diplomovou práci Petra Bernarda53 z roku 2008, 

který provedl kritickou analýzu stávajícího interního předpisu pro provádění PVV  

u ÚRN PČR54, avšak svou prácí pojímá komplexně celou problematiku metodiky 

výcviku PVV u speciálních složek Policie ČR.   

 

5.4 Sběr dat  
 Pro úspěšné provedení skupinového rozhovoru byla nutná předchozí důkladná 

organizace a příprava podnětových argumentů z hlediska jejich formy, pořadí i taktiky 

vedení diskuse.  

 Sklad podnětových argumentů byl záměrně proveden s ohledem na časovou 

posloupnost. První podněty moderátora navozující téma hovoru byly krátce směřovány 

od nedávné minulosti s důrazem na přítomnost. Záměrem bylo zjistit názor 

zúčastněných na současný stav výcviku základních lanových technik.V druhé polovině 

rozhovoru byly podněty směřovány do budoucnosti se snahou zjištění kolektivního 

názoru na ideální skladbu obsahové části výcviku základních lanových technik  

u speciálních útvarů Policie ČR.  

                                                 
53Analýza a návrh doplnění metodiky výcviku ve výškách a nad volnou hloubkou u speciálního útvaru Policie ČR. 
54 Interní předpis ÚRN PČR č. 36/1999 pro provádění práce ve výškách a nad volnou hloubkou u ÚRN PČR.  
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5.5 Úprava, zobrazení a analýza dat 
 V kvalitativním výzkumu existuje celá řada metod úpravy a zobrazení dat. Některé 

metody úpravy dat mají již analytický charakter a jsou v úzkém vztahu  

k vyhodnocování kvalitativních dat. Redukce dat se děje spojitě během jejich analýzy55. 

 Pro účely této diplomové práce jsem zvolil metodu úpravy a zobrazení dat technikou 

transkripce, která může být provedena několika základními způsoby. 

 

5.5.1 Techniky transkripce 
 Doslovná transkripce, 

 komentovaná transkripce, 

 shrnující protokol, 

 selektivní protokol. 

 

Z výše uvedených způsobů jsem jako nejvhodnější vybral shrnující protokol,   

který byl vytvořen přepisem písemného záznamu skupinové diskuse. Výhodou této 

techniky je, že vynecháváme zbytečná místa záznamu a nepřepisujeme tak celý text.  

Při zpracování písemného záznamu skupinové diskuse jsem provedl shrnutí obsahu 

technikou kvalitativní obsahové analýzy.   

 

5.6 Řešení zvláštních situací  
 Možnost vzniku zvláštních situací vidím zejména v otázce etiky, kdy v některých 

oblastech mohlo dojít k neochotě respondentů vyjádřit se k dané problematice z důvodu 

obavy z negativního hodnocení kolektivu popřípadě dalších odborníků. Z tohoto důvodu 

nejsou nikde uváděna jména účastníků diskuse.    

 Další zvláštní situací, která mohla negativně ovlivnit výsledek diskuse, bylo 

nebezpečí, že dojde k necílenému hovoru o tématech, která nejsou předmětem výzkumu 

a týkají se problematiky taktiky a dalších interních postupů, u kterých není vhodné,  

aby došly zveřejnění. Z tohoto důvodu nebyl proveden audio, video ani jiný podobný 

                                                 
55 Kvalitativní výzkum (Hendl, 2008) 
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záznam, nebyl použit ani další tichý pozorovatel. Byl pořízen pouze písemný záznam 

moderátora, jehož znění však není ze stejného důvodu v této práci uvedeno.  

 

5.7 Specifické procedury  
 Při zpracování diplomové práce jsem postupoval v několika etapách. Mezi 

jednotlivými částmi i v průběhu jejich zpracování jsem průběžně spolupracoval  

s vedoucím diplomové práce. Při tvorbě teoretické části jsem spolupracoval s odborníky 

v daných problematikách.  

 Před vlastním zahájení diplomové práce záměr, cíle a úkoly studie konzultovány  

s vedoucím diplomové práce.   

 Poté jsem započal se studiem odborných písemných materiálů k dané problematice. 

Současně jsem začal pracovat na realizaci skupinové diskuse s instruktory PVV  

u ÚRN PČR za účelem analýzy současného stavu výcviku základních lanových technik 

u speciálních útvarů Policie ČR. Zpracoval jsem tematické okruhy a podnětové 

argumenty pro diskusi. Zajistil jsem místnost a účast souboru šesti instruktorů. 

 Po provedení diskuse jsem zvolil metodu zpracování a analýzy dat. 

Na základě výsledků studie jsem zpracoval návrh doplnění obsahové části výcviku 

týkající se lanových technik prováděných s předepsaným materiálním vybavením 

jednotlivce  pro bojovníka - lezce a instruktora - lezce. 

 V další části jsem všechny výsledky studie znovu konzultoval s odborníky v daných 

problematikách, abych tak předešel chybám a nepřesnostem. 

V závěrečné části jsem veškeré zjištěné poznatky, návrhy a doplnění zpracoval  

do písemné formy pro účely této diplomové práce.  

 

5.8 Souhrn 
 V předešlé části jsem uvedl, jakým způsobem byla zpracována výzkumná část této 

diplomové práce. 

 Pro získání dat kvalitativního charakteru byla použita metoda dotazování formou 

skupinové diskuse a následná obsahová analýza písemného záznamu, kdy záznam byl 

technikou transkripce přepsán do shrnujícího protokolu.  
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 Soubor respondentů byl záměrně vybrán z řad instruktorů speciálního útvaru  

Policie ČR. 
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6 Diskuse  

  

 Před vlastním výzkumem jsem provedl rešerši interního předpisu pro provádění PVV 

u speciálního útvaru Policie ČR56. V této fázi jsem navázal na diplomovou práci  

Petra Bernarda57 z roku 2008, který provedl kritickou analýzu stávajícího interního 

předpisu z roku 1999.  

 Zjištěné poznatky jsem poté v rámci kvalitativního výzkumu přednesl jako první  

z témat skupinové diskuse. Výsledkem bylo zjištění, že předpis již v řadě oblastí 

neodpovídá požadavkům na výcvik PVV u speciálních útvarů PČR, jelikož je zastaralý, 

některé problematiky neřeší vůbec a některé důležité problematiky jen povrchně.  

 Dalším zjištěním bylo, že speciální útvary se potýkají s problémem jasné koncepce 

výcviku po stránce obsahové, což má za následek skutečnost, že instruktor nemá 

přesnou osnovu ani kvalitní metodický podklad pro svou činnost. Kvalita výcviku se 

často odvíjí od: 

 osobnosti instruktora, jeho osobního vztahu k PVV a jeho znalostí, zkušeností  

a iniciativy,  

 vztahu skupiny k dané problematice a její ochotě plánovat výcvik ostatních 

zaměstnání v kombinaci s PVV, 

 pracovního vytížení jednotlivých útvarů58. 

 V druhé části diskuse jsem přednesl druhé stěžejní téma týkající se obsahu výcviku 

základních lanových technik.  

 Výsledkem bylo zjištění, že obsahová část výcviku základních lanových technik by 

měla být rozdělena na dvě části. První část určená pro bojovníky - lezce by měla 

zahrnovat základní znalosti a dovednosti potřebné pro plnění hlavních úkolů speciálních 

útvarů Policie ČR, jako jsou zásahy proti nebezpečným pachatelům.  

 Druhá část určená pro instruktory lezce by měla zahrnovat složitější techniky  

a hlubší znalosti dané problematiky předurčující instruktory k provádění činnosti  

                                                 
56Interní předpis ÚRN PČR č. 36/1999  pro provádění práce ve výškách a nad volnou hloubkou u ÚRN PČR.   
57Analýza a návrh doplnění metodiky výcviku ve výškách a nad volnou hloubkou u speciálního útvaru Policie ČR. 
58 Pracovním vytížením je myšlena např. účast na zahraničních misích, velký počet zásahů speciálních útvarů atd. 
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v rámci integrovaného záchranného systému, ale zejména k bezpečnému plnění svého 

prvořadého úkolu a tím je příprava a realizace jednotlivých zaměstnání PVV. 

 Současně s organizací skupinové diskuse jsem prováděl rešerši další odborné 

literatury. 

  V další fázi jsem na základě výsledků kvalitativního výzkumu začal pracovat  

na tvorbě návrhu obsahové části výcviku základních lanových technik pro speciální 

útvary Policie ČR. Při psaní této části jsem kromě rešerše odborné literatury vycházel  

z vlastních zkušeností z výcviku a kurzů na UK FTVS VT59, zkušeností ostatních 

instruktorů PVV, bohatých zkušeností vedoucího diplomové práce a zkušeností 

dlouholetého člena Horské záchranné služby Krkonoše. 

                                                 
59 Univerzita Karlova Fakulta tělesné výchovy a sportu – studijní obor: Vojenská tělovýchova. 
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7 Závěr  

 Cílem této diplomové práce bylo na základě rešerše interního předpisu  

pro provádění PVV u speciálního útvaru Policie ČR a na základě informací získaných 

kvalitativním sběrem dat analyzovat současný stav obsahu výcviku PVV u speciálních 

útvarů Policie ČR týkající se základních lanových technik. Dále na základě  studia další 

odborné literatury a výsledků analýzy navrhnout obsah základního výcviku lanových 

technik pro speciální útvary Policie České republiky.   

Mohu konstatovat, že postupným plněním stanovených úkolů se podařilo naplnit 

cíle.   

Analýzou současného stavu části výcviku PVV u speciálních útvarů Policie ČR 

týkající se základních lanových technik byly zjištěny některé nedostatky. 

Prvním zásadním nedostatkem je zastaralý stávající interní předpis, který lze jako 

metodiku pro výcvik PVV použít velmi omezeně. 

Druhým zjištěným nedostatkem je, že většina speciálních útvarů se potýká  

s problémem jasné koncepce obsahové části výcviku PVV. Instruktor má tedy omezené 

možnosti při plánování výcviku, jehož kvalita se často odvíjí od osobnosti instruktora, 

jeho osobního vztahu k PVV, jeho znalostí, zkušeností a iniciativy. 

Na základě výzkumu bylo navrhnuto řešení,  že obsahová část výcviku základních 

lanových technik by měla být rozdělena na dvě části. První část určená  

pro bojovníky - lezce by měla zahrnovat základní znalosti a dovednosti potřebné  

pro plnění hlavních úkolů speciálních útvarů Policie ČR, jako jsou zásahy proti 

nebezpečným pachatelům. Druhá část určená pro instruktory - lezce by měla zahrnovat 

složitější techniky a hlubší znalosti dané problematiky předurčující instruktory  

k provádění činnosti v rámci integrovaného záchranného systému, ale zejména  

k bezpečnému plnění svého prvořadého úkolu a tím je příprava a realizace jednotlivých 

zaměstnání PVV. 

 Vyvrcholením diplomové práce je vlastní návrh obsahu výcviku základních lanových 

technik pro speciální útvary Policie ČR, uvedený v teoretické části diplomové práce.  
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8.5 Přehled zkratek 
AČR  Armáda České republiky 

JS Jistící stanoviště 

KB Kotevní bod 

PČR Policie České republiky 

PJ Postupové jištění 

PVV Práce ve výškách 

SÚ Speciální útvar 

ÚRN                  Útvar rychlého nasazení 

PLS                  Poloviční lodní smyčka 
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Příloha 1   Příprava skupinové diskuse 
 
 
Den konaní: dne 3.9.2009  
 
 
Předpokládaný začátek diskuse: 16:15 hod. 
 
 
Předpokládaný konec diskuse: 18:15 hod. 
 
 
Místo konání: kulturní místnost v areálu PČR Praha - Zbraslav  
 
 
Počet osob účastnících se diskuse: 6 + moderátor 
 
 
Způsob záznamu: písemný záznam 
 
 
Další osoby (nezúčastněný pozorovatel atd.): nebudou přibrány z důvodu možné 

nedůvěry účastníků diskuse a jejich následné neochotě aktivně se účastnit diskuse 

 
 
Složení skupiny: dlouholetí instruktoři práce ve výškách u speciálních útvarů  
Policie ČR   
 
 
Plánovaný průběh diskuse:  

 přivítání účastníků, poděkování, 

 usazení účastníků, 

 navození neformální atmosféry,  

 vysvětlení záměru diskuse,  

 uvedení do problému, navození námětu diskuse, 

 ve vhodnou dobu použití podnětových argumentů, 

 upozornění na blížící se závěr diskuse, 

 závěr diskuse, 

 poděkování a rozloučení s účastníky diskuse. 
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Námět diskuse: 
 Práce ve výškách v podmínkách specifického výcviku u speciálních útvarů  

Policie ČR je velmi obsáhlou problematikou. Kromě znalosti a dovednosti základních 

lanových technik musí každý bojovník (instruktor) - lezec zvládat problematiku práce 

ve výškách za použití vrtulníku, za současného použití výstroje a výzbroje do zásahu 

atd.  

Aby každý bojovník (instruktor) - lezec mohl bezpečně svou činnost provádět  

i ve ztížených podmínkách, je nezbytné, aby byla kvalitním výcvikem PVV zajištěna 

požadovaná úroveň znalostí  a dovedností dané problematiky.   

 
Podnětové argumenty:  

1. Současný předpis pro provádění práce ve výškách u ÚRN je z roku 1999.  
 Bylo do současné doby podle tohoto předpisu postupováno?  
 Jaká je jeho kvalita?  

 
2. K výcviku PVV je zajisté potřeba funkční koncepce.  

 Podle jaké koncepce je veden současný výcvik PVV u speciálních útvarů 
Policie ČR? 

 
3. Z hlediska dlouhodobého plánování výcviku je zapotřebí jakási osnova  

nebo předloha, podle které bude instruktor postupovat.  
 Podle čeho plánujete svůj výcvik?  
 Podle čeho volíte obsah výcviku? 

 
4. Speciální útvary Policie ČR jsou součástí integrovaného záchranného systému  

a v rámci tohoto by měly být schopné v dané problematice samostatně pracovat.  
 Co si myslíte o skladbě výcviku PVV s ohledem na spolupráci v rámci IZS? 

 
5. Základem celé PVV u speciálních útvarů PČR je zvládnutí základních lanových 

technik.  
 V jakých oblastech této problematiky vidíte největší potřebu změny  

nebo doplnění?    
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