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1 Úvod 

S rozvojem technické úrovně dopravních prostředků a zvyšování nároků na 

přepravu vojenských i civilních objektů bylo třeba zlepšit i tzv. technickou záchranu, 

respektive schopnost nalezení a zachránění objektu nebo osoby v nouzi 

i v komplikovaných podmínkách. K tomuto účelu byly v celosvětovém měřítku 

vytvořeny jednotky SAR (z anglického Search And Rescue - "vyhledej a zachraň"), 

které jsou schopny tyto úkoly plnit na pevnině, moři či poušti. Postupem času se začaly 

tyto jednotky využívat např. nejen při vyhledávání osob, ale i k jejich záchraně pomocí 

vrtulníku). 

V České republice je tato služba zajišt'ována Leteckou službou Policie ČR, která 

spolupracuje s leteckými záchranáři Hasičského záchranného sboru ČR, a Annádou ČR, 

respektive s její složkou, Leteckou pátrací a záchrannou službou SAR. 

Hlavním úkolem Letecké pátrací a záchranné služby SAR je pátrání po letadlech 

v nouzi a poskytování pomoci posádkám a cestujícím na jejich palubě v havarijních 

situacích v nepřetržitém provozu na území ČR. Mezi další úkoly patří využití pro plnění 

úkolů v rámci IZS a posílení kapacity LZS. 1 

Jelikož se záchrana osob (resp. zvířat, materiálu) za pomoci vrtulníku často 

odehrává na špatně přístupných místech, ve výškách nebo nad volnými hloubkami 

(např. horský terén, skalní útvary, lidmi vytvořené výškové stavby), je třeba cvičit 

záchranáře těchto jednotek pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami. 

V Annádě České republiky je tento výcvik systémově řešen "speciální tělesnou 

přípravou" vojáka, přesněji její částí, která se nazývá vojenské lezení. Při výcviku 

leteckých záchranářů je důležité, aby osoby vedoucí výcvik, a tedy i tito záchranáři, 

měly přístup k novým informacím, které se týkají záchrany zraněného ve výšce a nad 

volnou hloubkou, a výcvik rozšířily o nové poznatky v tomto oboru. 

Cílem mé diplomové práce je poskytnout objektivní informace z oblasti záchrany 

osob v podmínkách letecké záchranné služby, a to konkrétně technikami lezecké 

záchrany vytažením zraněného. 

1 Směrnice pro provádění LZS a SAR 223. vrtulníkové letky bojových jednotek, kapitola 2. 
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2 Teoreticko - metodologická část práce 

2.1 PROBLÉM 

2.1.1 Zdůvodnění, význam a potřeba studie 

Pohyb ve skalnatém terénu je pro soudobé vojenské složky jednou z velmi 

důležitých dovedností jak při plnění bojových, tak i humanitárních úkolů. Rovněž 

i civilní osoby se více a častěji vydávají do hor a tím zvyšují pravděpodobnost vzniku 

život ohrožující události vyžadující rychlý zásah vrtulníku se záchranným týmem 

znalým záchrany ve výškách a nad volnými hloubkami. Můj zájem o tuto problematiku 

ještě vzrostl po zjištění, že chybí literatura vhodná pro výcvik armádních složek 

v lezecké záchraně. Výcvik záchrany je tedy nesystémově řešen pouze předáváním 

vlastních zkušeností instruktora jinému instruktorovi. V současné době se v AČR touto 

otázkou zabývá, a to jen okrajově, pouze pomůcka Těl 51- 12
• 

2.1.2 Teoretický rámec navrhované studie 

2.1.2.1 Odborně technický rámec navrhované studie 

Pro odborně technickou část své diplomové práce jsem využil svých zkušeností, 

dále zkušeností vedoucích instruktorů vojenského lezení, hlavních instruktorů lezení 

v HZS ČR, leteckých záchranářů- examináto~ a leteckých záchranářů jak v resortu 

AČR, tak i HZS ČR. 

V současné době se v armádě používá systém metodických příruček a listů, které 

problematiku záchrany ve skalnatém terénu shrnují obvykle do jednoho pododstavce. 

Z těchto důvodů bylo potřeba vyhledat literaturu z jiných zdrojů. 

Navštívil jsem proto HZS v Kladně a Rakovníku, kde mi odborníci z lezeckých 

skupin specializovaní pro práci s vrtulníkem nastínili problematiku lezecké záchrany 
. . 

v podmínkách hasičských sborů (resp. ministerstva vnitra) a poskytli mi směrnice 

a materiály sloužící ke školení hasičů - lezců, kterými je řešena práce ve výškách a nad 

volnými hloubkami a práce se záchranným vrtulníkem. Jedná se konkrétně o učební text 

2 KVAKA, Z. & JEBAVÝ, M.: Těl 51- 1 Vojensko- praktické lezení. 
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s názvem Práce ve výškách a nad volnou hloubkou v podmínkách požární ochran/, 

který hodnotím jako velmi povedený, účelný, názorný a dostatečně obsáhlý i pro 

odborníka. Je zaměřen především na teorii, ukázky lezeckého materiálu a zásady jeho 

používání a ve stručnosti i na specifika práce s vrtulníkem. 

Co se týče materiálů řešících práci s vrtulníkem v podmínkách Armády České 

republiky, získal jsem směrnice týkající se slaňování z vrtulníku4
, plán kurzu speciální 

přípravy lezeckých družstev záchranných výcvikových základen s využitím vrtulníku 

AČR a směrnice řešící jeřábování a transport na bočním závěsu vrtulníku a směrnice 

pro provádění záchranných prací letadly AČR5 • Výše jmenované směrnice obsahují 

učební plány, profily absolventů těchto kurzů a zásady a způsoby provádění záchrany 

pomocí vrtulníku, což jsou postupy, které navazují na předcházející záchrannou akci 

nad volnou hloubkou anebo ve výškách, která je předmětem mé práce. 

Nemohu zapomenout ani na diplomové práce svých kolegů Michaličkl 

a Pevného 7 zabývající se též lezeckou záchranou. 

Z civilního sektoru pro mě byla velkým přínosem série asi deseti knih o pohybu 

v horách, která je stále rozšiřována novými tituly. Pro tuto práci jsem čerpal poznatky 

především z následujících tří svazků: Nebezpečí v horách8
, Pohyb po ledovcích9 

a Pohyb v neledovcových velehorách10
. Podnětné informace poskytuje Manuál 

horolezce a horského vůdce11 , který se věnuje mimo jiné i záchraně na skalách. 

3 BUŘIČ, P. & FRANC, R. a koL: Práce ve výškách a nad volnou hloubkou v podmínkách požární 

ochrany. 
4 Směrnice pro provádění slaňování z vrtulníků Mi- 17 a W- 3A Sokol. 

5 Směrnice pro provádění záchranných prací letadly AČR provozovanými Letkou letecké pátrací a 

záchranné služby (slaňování, jeřábování, lanové podvěsy). 

6 MICHALIČKA, V.: Záchrana spouštěním a slaněním v podmínkách vojenského lezimí. 
7 PEVNÝ, J.: Technika improvizovaných záchranných akcí ve Vojensko- praktickém lezení. 
8 HEJL, I.: Nebezpečí v horách. 
9 BUREŠ, L.: Pohyb po ledovcích. 
10 SIMM, 0.: Pohyb v neledovcových velehorách. 

11 HILL. P. & JOHNSTON. S., Manuál horolezce a horského vůdce. 
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Odborníkem v oblasti lezení je i firma Petzl, jejíž materiály12 ukazují konkrétní 

příklady záchrany na skále. Některé tyto obrázky jsem s mírnými úpravami použil i ve 

své diplomové práci. Citace této firmy se často objevují i v odborné literatuře, jako 

např. ve výše zmíněných publikacích HZS. Velkým přínosem jsou i materiály firem 

Kong a Singing Rock13
, které se taktéž zabývají lezeckou záchranou. 

Na oblast záchranných pomůcek a transportních prostředků se specializují fmny 

Vakuform, Zahas a HAK CS, jejichž informační zdroje jsem využil především pro 

zpracování příloh. 

2.1.2.2 Metodologický rámec navrhované studie 

Po metodologické stránce jsem ve své diplomové práci nejvíce využil literaturu 

Stručný úvod do metodologie 14
, Úvod do kvalitativního výzkumu15 a Bibliografické 

citace dokumentů ... 16
, neboť zřetelně a jasně popisují základní rozdělení výzkumných 

metod, postupy během psaní vědeckých prací a problémy, které mohou během výzkumu 

nastat. 

Na základě poznatků načerpaných studiem výše zmiňované literatury jsem dospěl 

k použití explorativní metody sběru dat pomocí techniky semistandardizovaného 

interwiev. V této technice má tazatel možnost klást po základních otázkách ještě otázky 

12 Petzl- Work solutions 2006- Pracovní techniky. 

Petz/2004. 

Petz/2005. 

Petz/2006. 
13 Kong- Climbing Catalogo. 

Kong -Rescue And Work Catalogo. 

Singing Rock- Climbing Equipment 05. 

Singing Rock- Working, Rescue, lntervention 06. 

Singing Rock -Horolezecké vybavení 06. 

Singing Rock- Working Equipment 05. 
14 KOVÁŘ, R. & BLAHUŠ, P.: Stručný úvod do metodologie. 
15 HENDL, J.: Úvod do kvalitativního výzkumu. 
16 BOLDIŠ, P.: Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690- 2 (OJ 0197) : 

Část 1 Citace: metodika a obecná pravidla. Dostupné z URL: 

<http://www.boldis.cz/citace/citacel.pd[> 
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doplňující. Využil jsem této techniky především z toho důvodu, že jsem měl možnost 

bezprostředně reagovat na informace od respondenta a zároveň nechat rozhovor 

"plynout" bez velkého přerušování, snad jen s mírným usměrňováním. Respondent také 

nebyl nucen používat formu a obsah daný tazatelem, jak by tomu bylo u interview 

standardizovaného. Doplňující otázky bylo možno upravovat podle věku, vzdělání 

a sociální úrovně respondenta tak, aby měl zájem odpovídat co nejpřesněji a nejúplněji 

a zároveň upřímně a otevřeně. 

2.1.3 Formulace problému 

Jak vyplývá ze statutu Letecké pátrací a záchranné služby SAR, jedním z úkolů 

této jednotky je i záchrana ve skalnatém terénu. Na tyto zásahy zpravidla přilétají dva 

záchranáři, neboť nelze vyloučit, že přímý zásah pomocí vrtulníku (tedy s využitím 

podvěsu nebo jeřábu vrtulníku) bude vzhledem k okolnostem nemožný. Tento stav 

může nastat například při špatných meteorologických podmínkách, jako je nižší než 

bezpečná viditelnost či vysoká rychlost větru, nebo například v prostředí, ve kterém 

není možné provést přímý zásah ze vzduchu v důsledku zaclonění místa zásahu skalním 

blokem, porostem či zástavbou. 

Tato situace je v praxi často řešena přivoláním lezeckých skupin HZS či AČR. 

Může však nastat další komplikace a tou je například nedostupnost pozemních jednotek 

k místu zásahu či nebezpečí z prodlení. Za těchto okolností přichází na řadu vysazení 

záchranářů na vhodném místě a jejich přechod, byť skalnatým terénem, k tomuto místu. 

V tuto chvíli je dvojice záchranářů odkázaná pouze sama na sebe a má jediný úkol: 

dopravit zraněného na místo, kde může dojít k vyzvednutí vrtulníkem. V těchto chvílích 

se projeví kvality, profesionální schopnosti a úročí se výcvik a zkušenosti záchranářů, 

obzvláště je-li nemožné nebo nevýhodné raněného spustit a musí-li tedy být vytažen, 

což je obtížné ve větší skupině, natož ve dvojici záchranářů. Nelze se spoléhat na 

přítomnost dalších osob, které by byly s největší pravděpodobností též zařazeny do 

procesu vytahování zraněného. 

Mechanismy vhodné k vytahování osob jsou též potřeba v situacích, kdy je nutné 

zraněného nadlehčit a uvolnit jej ze závěsu. Mechanismy popsané v kapitole 3 by měly 
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zodpovědět otázku, jakým způsobem tuto manipulaci bezpečně provést. Některé tyto 

mechanizmy jsou modifikovány a zobrazeny v příloze 8. 

Vojenské lezení se doposud nezabývalo záchrannými akcemi ve skalnatém či 

horském terénu. Vzhledem k tomu, že jednou z náplní Vojenského oboru Fakulty 

tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy je tvorba a řešení metodických příruček 

a pomůcek pro speciální tělesnou přípravu, jejíž součástí je i vojenské lezení, je snahou 

tohoto oboru rozšiřovat své znalosti a znalosti specialistů, kterých se tato problematika 

týká. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl se svým vedoucím diplomové práce, vedoucím 

instruktorem vojenského lezení, zpracovat studii, která má za úkol vytvořit přehled 

nejpoužívanějších technik záchrany vytažením právě v těchto specifických podmínkách 

s absencí těžších technických pomůcek, jakou jsou ruční jeřáby, a s využitím malého 

počtu osob. 

2.1.4 Cíle a úkoly práce 

2.1.4.1 Cíl práce 

Cílem této práce je vytvoření přehledu technik lezecké záchrany vytažením 

použitelných pro potřeby leteckých záchranářů jednotek SAR a HZS ČR. 

2.1.4.2 Úkoly práce 

- Vytvořit přehled lezeckých technik záchrany vytažením na základě studia odborné 

literatury a ve spolupráci s odborníky z oboru lezecké záchrany v resortech AČR 

aHZS ČR. 

- Vybrané záchranné techniky zdokumentovat a popsat. 

- Vybrané záchranné techniky zhodnotit z hlediska spotřeby lezeckého materiálu 

a počtu zachránců. 

- Specifikovat použití jednotlivých technik vytažení v závislosti na prostředí a na 

základě výsledků doporučit či nedoporučit jednotlivé lezecké techniky záchrany 

vytažením. 
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2.1.5 Omezení a vymezení studie 

2.1.5.1 Omezení studie 

Omezení této diplomové práce vidím zejména v těchto oblastech: 

- Relativně malý počet oslovených odborníků z tohoto oboru, který vyplývá z jejich 

celkově malého počtu v AČR a HZS. 

- Riziko zkreslení či neúplných odpovědí a návrhů těchto specialistů z důvodu 

neochoty věnovat se dostatečně této práci. 

2.1.5.2 Vymezení studie 

Vymezení studie shledávám v těchto oblastech: 

- Zvolená skupina oslovených patří ke špičce profesionálních leteckých záchranářů 

nebo instruktorů lezení v České republice. 

- Vybrané techniky budou použitelné nejen v cílové skupině leteckých záchranářů, ale 

i u záchranných lezeckých skupin AČR a HZS. 

- Jelikož je velice málo dostupné literatury zabývající se touto problematikou, 

předpokládám zájem výše jmenovaných odborníků o tuto práci. 

- Po dokončení diplomové práce budou tito specialisté seznámeni s výsledky 

a závěry, a vznikne tak prostor nejen pro zpětnou vazbu, ale i pro praktické využití 

této práce. 
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2.1.6 Definice pojmů 

Speciální tělesná příprava 

Speciální tělesná příprava je jednou ze součástí fyzické přípravy profesionálních 

vojáků. Ve speciální tělesné přípravě se příslušníci Armády České republiky 

diferenciovaně připravují k činnostem, které vyplývají ze specifických úkolů 

jednotlivých vojenských odbomostí. 17 

V oj enské lezení 

Vojensko- praktické lezení je součástí speciální tělesné přípravy vojáků z povolání 

AČR. Je to souhrn speciálních tělesných cvičení pro úspěšné plnění úkolů 

v kopcovitém, skalnatém a horském terénu nebo v budovách či při překonávání jiných 

obtížných překážek. 18 

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou je v podmínkách požární ochrany 

vymezena takto: Za práci ve výškách a nad volnými hloubkami se považují práce ve 

výškách, činnost nebo pohyb hasiče na nezajištěných konstrukcích a pracovištích, při 

kterých je ohrožen z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Nebezpečná výška 

je definována jako místo, v němž musí být hasič zajištěn proti pádu, ve kterém hrozí 

nebezpečí poškození zdraví nezávisle na výšce, a na ostatních pracovištích od výšky 

3 m.I9 

17 ' • KVAKA, Z. & JEBAVY, M.: Tel 51- I Vojensko- praktické lezení, str. 3. 
18 Rozkaz ministra obrany é. 14/1999 - výcvik vojáků a žáků vojenských škol ve speciální tělesné 

přípravě, str. 189. 
19 BUŘIČ, P. & FRANC, R. a kol.: Práce ve výškách a nad volnou hloubkou v podmínkách požární 

ochrany, str. 12. 
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Záchranná akce 

Záchrannou akci v našem smyslu lze podle Pevného20 chápat jako "organizovanou 

nebo improvizovanou činnost na záchranu ohroženého zdraví a života lidí v horském a 

jiném krizovém terénu, která vyžaduje použití horolezeckých technik". Záchranné akce 

Pevný dělí na improvizované a profesionální. 

Slaňování 

Slaňování dle směrnice pro provádění slaňování z vrtulníků21 je činnost, při které 

se záchranář omezenou rychlostí spouští po laně za pomoci slaňovacího zařízení 

z pozice vyšší k pozici nižší buď sám, nebo za pomoci druhé osoby. 

Vytažení 

Vytažení lze definovat jako pohyb zraněného, případně zraněného a záchranáře, 

směrem vzhůru za pomoci lana, které svým silovým působením tento pohyb zajišťuje. 

Vytažení provádí vždy záchranář nebo skupina osob pod vedením záchranáře, který volí 

techniku vytažení a další postupy s touto technikou spjaté. 

20 PEVNÝ, J.: Technika improvizovaných záchranných akcí ve Vojensko- praktickém lezení. 
21 Směrnice pro provádění záchranných prací letadly AČR provozovanými Letkou letecké pátrací 

a záchranné služby (slaňování, jeřábování, lanové podvěsy), str. 8. 
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2.1.7 Shrnutí problému 

LZS hraje nezastupitelnou roli v IZS. Není třeba zdůrazňovat nutnost přítomnosti 

LZS ať už organizované LS PČR ve spolupráci s HZS či Armádou ČR ve formě 

LtLPZS čili SAR. 

Jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách, tato práce je zaměřena na činnost 

těchto složek IZS, respektive na činnost záchranářů, kteří jsou nuceni opustit vrtulník, 

aby se dostali ke zraněnému. 

Specifiky v situaci vysazení záchranářů letecké záchranné služby jsou především 

dvě skutečnosti: 

1. (v kontrastu s pozemními lezeckými skupinami) nevyužíváni těžších ručních 

navijáků a podobných technických prostředků kvůli jejich rozměrům a hmotnosti, 

2. fakt, že záchranný tým tvoří pouze dva záchranáři, kteří musí být schopni provést 

zásah sami. 

Během této akce se mohou setkat s komplikací, která vyžaduje záchranu zraněného 

vytažením. Shromáždění, popis a rozbor těchto technik a jejich využitelnost 

v konkrétních situacích jsou předmětem této diplomové práce. 
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2.2 VÝZKUMNÉ METODY 

2.2.1 Výzkumná metodologie 

Pro získání dat kvalitativního charakteru se nabízí mnoho způsobů. Mezi základní 

patří: pozorování, experiment a dotazování. Z těchto metod jsme vybrali dotazování, 

neboť se nám jevilo jako nejvhodnější pro účel získání dat této povahy. 

Dotazování má několik forem, z nichž jsme ihned vyřadili anamnézu a dotazník. 

Dotazování jsem tedy prováděl formou rozhovoru. 

Jako nejefektivnější se nám jevilo použití explorativní metody sběru dat pomocí 

techniky semistandardizovaného interwiev (viz kapitola 2.1.2.2). 

2.2.2 Oslovená skupina odborníků 

Po konzultaci se svým vedoucím diplomové práce jsem se rozhodl kontaktovat 

několik konkrétních vojenských útvarů a hasičských záchranných sborů. Dospěli jsme 

k názoru, že téma rozhovoru má natolik specifický charakter, že bude třeba u těchto 

složek IZS oslovit jednotlivce, kteří se touto problematikou zabývají. 

Z možných alternativ jsme zvolili Letku letecké pátrací a záchranné služby Annády 

ČR a dva sbory HZS ČR. Zde jsme kontaktovali výkonné letecké záchranáře, kteří znají 

realitu záchranné akce tohoto typu. Z nich jsme oslovili především letecké záchranáře -

examinátory, což jsou osoby kompetentní školit a udělovat licence instruktorům v tomto 

oboru. 

Dále jsem kontaktoval odborníky, kteří mají působnost v rámci celého resortu: 

v AČR vedoucí instruktory vojenského lezení, v HZS ČR hlavní instruktory lezení. 

Tyto osoby jsou zodpovědné za výcvik a školení lezců a instruktorů lezení ve svých 

resortech. 

Z civilního sektoru jsme oslovili předevš·ím odborníky, kteří mají zkušenosti se 

speleologií a záchranou v těchto podmínkách. 
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2.2.3 Pilotní studie 

Celá výzkumná práce je pojata jako pilotní studie pro další práci v oblasti lezecké 

záchrany v podmínkách IZS, tedy hlavně HZS ČR a AČR. Předpokládáme, že teprve 

navazující výzkum bude schopen obsáhnout větší množství proměnných, které se 

v problematice záchrany vyskytují. 

2.2.4 Sběr informací 

Sběr informací (samozřejmě kromě informací získaných z literatury) jsme se 

rozhodli provést cestou pravidelných návštěv a konzultací s konkrétními odborníky. 

Nejdříve jsem nashromáždil základní informace, zpracoval je do písemné podoby a tyto 

materiály opět konzultoval, abych zamezil nepřesnostem při interpretaci původních 

informací. Také jsem konzultoval problémy, které se vyskytly během psaní této práce. 

Tento postup jsem mnohokrát opakoval, tudíž se jednotliví respondenti mohli vyjádřit 

i k informacím, které jsem získal od respondentů jiných. 

2.2.5 Řešení zvláštních situací 

Mezi zvláštní situace jsme zahrnuli problémy, veskrze etické, které by mohly 

ohrozit zdar naší výzkumné práce. Jedná se především o sběr dat od osob, které se 

obávají, že danou otázku stoprocentně nezodpoví a budou vystaveni hodnocení jiných 

odborníků v tomto oboru. Z tohoto důvodu jsme ponechali jednotlivé respondenty 

v anonymitě. 

Další překážkou se zdála být "rivalita" mezi jednotlivými složkami IZS, respektive 

otázka předávání vnitroresortních informací jinému resortu. Tento zpočátku velký 

problém se však vyřešil sám. Zatímco mladí záchranáři zastupující nižší funkce se 

obávali podávat konkrétnější informace, špičky tohoto oboru nadřízené těmto mladým 

funkcionářům byly daleko vstřícnější. Tito zkušení záchranáři a uznávaní odborníci jsou 

mezi sebou v kontaktu a jednotlivé resorty díky tomu již dlouhá léta spolupracují. Od 

nich jsem se dozvěděl mnoho důležitých informací. Jelikož jsou tito odborníci 

skutečnými profesionály, mají zájem na výměně informací a rádi je poskytnou 

i mladým instruktorům bez velkých zkušeností, jakým jsem já. 
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Dalším problémem je složité získávání informací, neboť většina směrnic 

a pomůcek je vyhrazena pro služební účely. Z mnoha směrnic jsem si musel pořídit 

opisy, což má za následek jejich neúplné citace. 

Poslední skutečností, která by mohla ohrozit zdar výzkumné práce, je vysoký počet 

nezávisle proměnných veličin, jež v naší práci nezohledňujeme. Pracujeme pouze 

s některými z nich. Řešení tohoto problému vidím v další- obšírnější výzkumné práci, 

která by zahrnula pokud možno všechny nezávisle proměnné veličiny. 

2.2.6 Metodický postup získávání a zpracovávání primárních informací 

Ve výzkumné práci jsem se rozhodl postupovat v následujícím pořadí, nutno ale 

podotknout, že během jednotlivých popsaných částí výzkumu jsem svou práci 

konzultoval jak s vedoucím diplomové práce, tak s odborníky fundovanými v oblasti 

odborně - technické části práce. O metodologických problémech jsem měl možnost 

radit se s odborníky v oblasti metodologie výzkumné práce. 

Vlastnímu výzkumu předcházela konzultace s vedoucím diplomové práce 

o celkovém záměru a směru celé diplomové práce. V této fázi jsme se také rozhodli, 

které respondenty oslovit. Vybrané záchranné útvary AČR a hasičské záchranné sbory 

byly vybrány pro svou reprezentativní funkci v záchranných pracích v rámci IZS a také 

pro snadnou dostupnost. 

Další fází ve výzkumné práci byla příprava rozhovoru, tedy sestavení souboru 

otázek a tématických okruhů důležitých k pochopení fungování LZS, např. průběh 

záchranné akce, vybavení záchranného týmu, jeho kvalifikace, výcvik apod .. 

Následovalo kontaktování jednotlivých osob a smluvení konzultace. 

V průběhu těchto kroků jsem již volil metody vhodné ke zpracování nabytých 

informací. Zpracované informace jsem dále konzultoval s odborníky, abych předešel 

chybám či nepřesnostem ve formulaci. 

Poslední fází výzkumu bylo závěrečné vyhodnocení informací a jejich popis pro 

potřeby diplomové práce. 
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2.2. 7 Souhrn metodologie 

V předešlé kapitole jsem popsal, jakým způsobem probíhala výzkumná část 

diplomové práce. 

Data byla získána prostřednictvím interview se zaměřením na lezecké techniky 

vytažení zraněného, které se dají použít nebo již použity byly. 

Výběr skupin respondentů (vojenské útvary, hasičské záchranné sbory) 

a jednotlivých respondentů byl proveden dle jejich funkce v oboru letecké a lezecké 

záchrany. 

Poslední část předešlé kapitoly byla věnována popisu jednotlivých kroků, které 

jsme v naší výzkumné práci podnikli od počáteční konzultace, přes získávání dat až po 

závěrečnou formulaci výsledků. 
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3 Analytická část práce - techniky lezecké záchrany vytažením 

Při provedení záchrany vytažením záleží vždy na podmínkách, ve kterých je nutné 

tuto záchranu provést. Důležité je, zda můžeme záchranné prostředky kotvit přímo nad 

místem vytažení nebo máme kotevní místo mimo směr vytažení a lana nám musejí 

přecházet přes hranu skály, otvoru nebo technologického zařízení. Otázku místa kotvení 

a kotevních bodů však tato práce neřeší, je zaměřena na techniky vytažení v jejich 

základní podobě. 

Vytažení zraněného v podmínkách letecké záchranné služby je realizováno pomocí 

základních prostředků, neboť zasahující jednotka nemá k dispozici speciální 

záchranářské prostředky pro vytahování, které by výrazně zjednodušily zásah. Vytažení 

však musí být vždy provedeno s kvalitními prostředky a kvalifikovaně. 

Při záchraně vytažením v těchto podmínkách navrhuji dělení technik vytažení na 

do třech skupin: 

- vytažení pomocí kladkostroje; 

- vytažení protiváhou záchranáře; 

- další způsoby vytažení. 

3.1.1 Systém jištění při záchraně vytažením 

Při vytahování musíme vždy zajistit bezpečnost záchranáře a zraněného. Vždy, 

když to je možné, provádíme druhé, nezávislé jištění, které je ukotveno do 

samostatného kotevního bodu. Dále musíme zajistit vhodným způsobem pracovní lano, 

např. blokantem, aby nemohlo dojít k prokluzu lana směrem dolů. Konce lan, jak 

pracovního, tak jistícího, zajistíme ve vzdálenosti cca 2 m vhodným uzlem. 

Nejvhodnější je konce lan upevnit ke kotevnímu bodu. Pro vytahování používáme nízko 

průtažné lano (statické), pro jištění lano dynamické nebo nízko průtažné. Je vhodné 

barevně odlišit pracovní a jistící lana. 
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3.1.2 Omezení vyplývající z pevnosti použitého lezeckého materiálu a kotevních 

bodů 

Důležité pravidlo se váže k nosnosti kladkostrojů. Při stanovení nosnosti vždy 

vycházíme z použitých typů karabin, kladek, blokantů a lan. Karabiny a kladky mají 

většinou velkou nosnost. Použijeme-li blokanty podle EN 567 a lano s nízkou 

průtažností třídy A podle EN 1891, lze obecně zatížit soustavu (tj. tah lana v blokantu) 

silou až 4 kN. Lana většinou unesou i více, ale hrozí stržení opletu palcem blokantu. 

Z bezpečnostních důvodů však lze doporučit maximální zatížení blokantu 2,5 kN, 

což např. odpovídá síle potřebné ke zvedání záchranáře a nosítek se zraněným. 22 

Lze-li předpokládat větší zatížení blokantu než 2,5 kN, umístíme nejslabší článek 

řetězce, tedy blokant, až za volnou kladku a tím snížíme sílu působící na tento blokant. 

Pozor na kvalitu a pevnost kotevních bodů. Musíme si uvědomovat, že je 

kladkostroje velmi zatěžují. Proto nikdy nespoléháme, až na jedinou výjimku, na jeden 

kotevní bod. Touto výjimkou je bezuzlové kotvení za stoprocentně zdravý strom, který 

má v místě kořenových náběhů průměr větší než 20 cm (tj. při minimálním zatížení 

stromu na ohyb-nerozumím, případně za obdobné pevné konstrukce a přírodní útvary. 

3.1.3 Zahájení záchranné akce 

Všem těmto technikám je společná podobná výchozí situace: 

- Zraněný je jištěn shora, případně po pádu do jištění visí na laně nebo leží (i bez 

jištění) na skalním útvaru či průmyslové konstrukci. 

- Předpokládáme, že se záchranáři nemohou dostat přímo ke zraněnému. Za pomoci 

vrtulníku nebo lezeckým postupem se dostanou nad zraněného. 

- Připraví kotvící bod pro vytahování a kotvící bod pro jištění nezávislým lanem. Při 

jištění nezávislým lanem je možné využít kladku s blokantem (viz příloha 6- obr. 

3). Velkou nevýhodou je, že dobrané lano touto pomůckou nelze povolit. Dojde-li 

tedy k situaci, v níž je třeba raněného kousek spustit, s tímto zařízením to není 

možné. Z tohoto důvodu je výhodnější využít pomůcku, která umožňuje povolení 

přítlačného palce, a tudíž bezpečný a kontrolovaný prokluz lana pomůckou 

22 MA TÝSEK, R. & MATÝSKOV Á, D.: Speleoalpinismus I. a II. díl, kapitola 10.2.1 Kladkostroje. 

24 



a spuštění raněného. Takovou pomůckou jsou některé typy samoblokujících 

a bezpečnostních slaňovacích brzd (viz příloha 6- obr. 7 a 8). 

Během některých technik mohou záchranáři využít, je-li zraněný při vědomí a může 

spolupracovat. V některých případech 

dokonce není nutné, aby záchranář 

sestupoval k zraněnému a stabilizoval jeho 

zdravotní stav, neboť se jeho zdravotní stav 

nezhoršuje a zraněný tento stav psychicky 

snáší bez větších obtíží. 

V ostatních případech jeden ze záchranářů, 

pro jednoduchost záchranář 1 (dále jen Zl), 

slaní ke zraněnému, stabilizuje jeho 

zdravotní stav a spojí úvazek zraněného 

(případně záchranný prostředek jako nosítka 

nebo záchranné smyčky (viz příloha 7), na 

kterém bude zraněný vytahován) s jistícím 

lanem. 

Záchranář 2 (dále jen Z2) připravuje lezecký 

materiál a sestavuje konkrétní mechanismus 

pro vytažení raněného. 

Další postup se liší dle konkrétní techniky. 

V některých případech zůstává Z 1 

u zraněného (viz obrázek vpravo), v jiných 

musí pomocí blokantů (případně prusíků) 

vystoupat po laně23 a pomoci záchranáři Z2 

vytáhnout zraněného. 

23 Metody výstupu jsou podrobně popsány v příloze 5. 
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3.2 VYTAŽENÍ POMOCÍ KLADKOSTROJE 

Přímé vytahování bez kladkostroje je nesmírně náročné, je k němu potřeba velké 

množství osob a není vždy zcela bezpečné. Kladkostroj lze použít tam, kde je možné 

ukotvit kladkostroj přímo nad místem záchrany a hloubka vytažení není velká. Pro tento 

systém je potřeba dlouhé lano s ohledem na násobek kladkostroje, který budujeme. Ve 

většině případů, ve kterých budeme používat kladkostroj, spustíme dolů pouze jedno 

pracovní lano a vlastní kladkostroj vybudujeme na vhodném místě mimo otvor 

vytahování. Pokud máme nad místem vytahování možnost pevného bodu, umístíme zde 

karabinu s kladkou, přes kterou přechází pracovní lano. Pokud tato možnost není, 

musíme provést důkladnou ochranu lana přecházejícího přes okraj otvoru nebo hranu. 

Jako vhodná ochrana se používá pulman24 nebo hranové kladky.25 

V podmínkách záchrany dvěma záchranáři se však pulmana nevyužívá, neboť 

osoba provádějící polohování lana tímto způsobem může být využita k záchraně jen 

velice omezeně. 

3.2.1 Kladka pevná a kladka volná 

V záchranářské praxi se využívá kladek buď samostatně k přesměrování tahu lana, 

nebo volné kladky ke snížení tažné síly, nebo se využívá několika volných a pevných 

kladek v kombinaci, tedy kladkostroje. 

Kladkostroje dělíme podle toho, kolikrát jsou schopny snížit tažnou sílu vzhledem 

k síle, kterou působí břemeno (zraněný) vlivem gravitace. Tuto sílu lze označit za tíhu 

břemene Q, neboť má svislý směr (shodný se směrem působení gravitačního zrychlení 

g) a její velikost je závislá na hmotnosti břemene m ( Q = m . g ). Tažnou silou F 

24 PULMAN - Jedná se o lezce, který je zajištěn na hraně, přes níž má lano přecházet, a na svém · těle 

(zachycovacím postroji) má zavěšenu kladku nebo karabinu, přes kterou lano prochází. Tím dochází 

k eliminaci namáhání lana přes hranu a pulman usměrňuje lano do požadovaného směru. Lezec musí 

být zajištěn a zapřen, aby nemohlo dojít k jeho zranění. Viz níže uvedená citace. 

25 BUŘlČ, P. & FRANC, R. a kol.: Práce ve výškách a nad volnou hloubkou v podmínkách požární 

ochrany, str. 53. 
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rozumíme sílu, kterou působíme na konec lana za kladkostrojem (část lana na straně 

obsluhy kladkostroje). 

Kladkostroj, který snižuje tažnou sílu na třetinu, tedy F = Q I 3, se nazývá třetinový 

kladkostroj. Kladkostroj snižující tažnou sílu na čtvrtinu tíhy břemene je čtvrtinový atd. 

3.2.1.1 Základní fyzikální vztahy 

Z fyzikálního hlediska rozlišujeme dva druhy kladek: kladky pevné (na obrázku 

vlevo) a kladky volné (na obrázku vpravo). Rozdíl mezi těmito kladkami spočívá 

v úspoře sil při tažení a v zátěži 

kotevních bodů. Zatímco u pevné 

kladky nemáme při tažení žádnou 

úsporu sil a teoretická tažná síla F je 

stejná jako tíha břemene Q, u kladky 

volné zvedáme břemeno silou 

odpovídající polovině tahu břemene Q. 

Nesmíme také zapomenout, že 

pevná kladka zatěžuje svůj kotevní 

bod silou, která odpovídá součtu síly 

Q = F 
Q 

Q a F. Oproti pevné kladce, u kladky volné zvedáme břemeno teoretickou silou 

odpovídající polovině tahu od břemene Q a stejnou silou také zatěžujeme kotevní bod. 

Při použití jedné volné kladky je zdvih břemene roven polovině délky lana, které 

je třeba potáhnout. Použijeme-li např. čtvrtinový kladkostroj (dvě kladky pevné a dvě 

volné), musíme pro zvednutí břemene o metr potáhnout 4 metry lana. Táhneme však 

čtvrtinovou silou. 

Při tažení silou F je v tomto případě nutné uvažovat rozklad sil, který bychom 

mohli obejít pouze v případě, budou-li prameny lana spolu rovnoběžné, čímž nevzniká 

horizontální ztrátová složka tažné síly Fh. Čím větší bude rozevření úhlu ex mezi 

prameny lana, tím větší bude ztráta na vertikální tažné síle F v, která se nejvíce podílí na 

vytahování břemene. 

Následující obrázek popisuje skládání a rozklad sil působících na volnou kladku 

kladkostroje. Obrázek vlevo znázorňuje skládání stejně velkých sil, tedy tažné síly F 
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(neboli síly působící v laně za volnou kladkou) a síly F1p působící v laně před volnou 

kladkou. Složením těchto sil vzniká výsledná síla Fvýst, kterou lze rozložit (jak 

znázorňuje obrázek vprostřed) na horizontální složku F& a vertikální složku Fv. Jak již 

bylo řečeno dříve, F& je ztrátová složka, která nenapomáhá ke zvedání břemene, neboť 

působí kolmo na směr tažení. Síla Fv je síla znázorňující účast volné kladky na 

vytahování v kladkostroji. Obrázek (vpravo) znázorňuje nejdůležitější síly působící 

v konkrétním případě třetinového kladkostroje. 

./ ,.... 
·"" _,. 

F 

F. ... .. ... ... .. . tažná síla (sua lana pusobíbí za kladkou) 
Q ..... .. . ... .. . tíha břemene 

~lp · .. ...... ... s~a lan~ pusobí.~í p~ed kladkou 
.-__ :_: ·· ········ vyslednice dvoJlC sil F, F1p a Fv, Fh 
Fv ...... ... .... vertikální složka síly Fvýsl 

Fh·· ·· · ... .... . horizontální složka síly Fvýsl 
OC .. ... ...... .. úhel v kladce mezi prameny lana 

-- . -

Důležitý je tedy úhel, pod kterým záchranář tahá lano volnou kladkou. Úhel a, 

který svírá lano ve volné kladce výrazně ovlivňuje poměry sil v kladkostroji. Závislost 

tažné síly F na úhlu a představuje koeficient x neboli míra zapojení volné kladky 

v kladkostroji. Koeficient x je vlastně relativní hodnota vertikální složky (Fv), 

výslednice sil působící na volnou kladku (F výst). Při vynásobení tohoto koeficientu 

tažnou silou F vypočteme Fv, tedy konkrétní sílu, která vytahuje volnou kladku (tudíž 
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i břemeno) kolmo vzhůru ( Fv = x . F ). Tento koeficient je funkcí úhlu a. Tato 

nelineární funkce je znázorněna v příloze 1. 

Úhel a zde může nabýt hodnot O až 180°, přičemž při velikosti úhlu 180° se volná 

kladka nezapojuje žádnou silou, x má nulovou hodnotu a výsledek tažné síly F je roven 

Q. V tomto případě byla využita pouze pevná kladka k přesměrování tahu. 

Při úhlu 0° se volná kladka zapojuje maximálně, tedy zlepšuje tažný poměr. 

Koeficient x dosahuje hodnoty 2 a jmenovatel vzorce je v případě třetinové kladky 

roven 3, což znamená, že volná kladka připnutá k lanu s břemenem snižuje tažnou sílu 

3krát. 

F= 
Q 

k+x 

F ... ....... tažná síla v N 
Q .. .. ...... tíha břemene v N 
k ..... . .... konstanta kladkostroje 
X ... . . ... .. koeficient míry zapojení 

volné kladky do tahání 

Jak již bylo řečeno, tažná síla volné kladky v kladkostroji se vlivem úhlu a mění. 

Tuto změnu vyjadřuje koeficient x, který nabývá hodnot (0;2) a je součástí dělitele síly 

Q při výpočtu tažné síly F. 

Celý dělitel (neboli jmenovatel vzorce) je součtem koeficientu x a konstanty k. 

Tato konstanta má u samostatné volné kladky26 nulovou hodnotu, nebot' tažná síla F 

může být maximálně poloviční, tudíž dělitel v ideálním případě dosahuje hodnoty 2. U 

třetinového kladkostroje (viz předchozí obrázek) je k = 1, nebot' součet k a maximální 

26 Samostatná volná kladka má jistá specifika oproti kladkostrojům, a proto ji nelze v těchto modelových 

situacích použít samostatně . Jedním z důvodů je, že v kladkostroji je pramen lana vstupující do volné 

kladky přibližně ve svislé poloze, resp. rovnoběžný se směrem vytahování břemene. V případě 

samostatné volné kladky dochází k podobnému případu jako v kapitole 3 .4.1 - Vytažení rozkladem sil. 

Kdyby však byla zajištěna svislá poloha této části lana, resp. poloha rovnoběžná se směrem vytahování 

břemene, například vodící kolejnicí rovnoběžnou s tírrito směrem a k ní by tato volná kladka byla 

připevněna, tento vztah by platil. A však při úhlu a. větším než 90° by byly poměry velmi nepříznivé 

Gak ukazuje tabulka) a při úhlu 180° by síla nebyla definována. 

Tato situace je však v záchranářské praxi nereálná, tudíž data ze sloupce "Tažná síla při použití volné 

kladky ... " jsou spíše orientační nebo mají váhu v případě, je-li třeba analyzovat působení sil ve 

složitějším kladkostroji. 
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hodnoty x musí být roven 3. U čtvrtinového kladkostroje je k= 2, u pětinového je k= 3 

atd. 

Koeficient 
Tažná síla při Tažná síla při Tažná síla při 

Úhel a použití volné použití třetinového použití čtvrtinového 
X 

kladky (k=0)27 kladkostroje (k=1) kladkostroje (k=2) 

o o 2,00 0,5 Q 0,33 Q 0,25 Q 

30 o 1,87 0,54 Q 0,35 Q 0,26 Q 

60 o 1,50 0,67Q 0,4Q 0,29 Q 

90 o 1,00 Q 0,5 Q 0,33 Q 

120 o 0,50 2Q 0,67 Q 0,4 Q 

150 o 0,13 7,5 Q 0,88 Q 0,47 Q 

180 o 0,00 - Q 0,5 Q 

Tabulka závislosti tažné síly na úhlu a, resp. koeficientu x.28 

3.2.1.2 Odporové sz1y 

V teoretické rovině nejsou uvažovány odporové síly jako tření v čepech kladky a 

odpor lana při jeho ohybu v kladce. Zde platí elementární pravidla: 

- Čím větší kladka, tím menší tažný odpor (i z tohoto důvodu je třeba použít pro 

záchranu kladky s větším průměrem a vysokou nosností, jakými jsou záchranné 

kladky - viz příloha 6 - obr. I). 

- Udržovaná valivá (např. kuličková) ložiska mají mnohem menší tření než i dobře 

mazaná kluzná (např. bronzová) ložiska. 

- Čím silnější bude lano, tím bude narůstat tažný odpor (síla). 

27 Viz předchozí poznámka. 
28 Tabulka popisuje pouze modelové příklady bez vlivu odporových sil. Způsob získání dat viz příloha I. 
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- Lano, za které táhneme, by mělo být vedeno rovnoběžně s osou pohybu břemene. 

Jinak dochází k nežádoucímu rozkladu sil, který způsobuje zbytečné ztráty na tažné 

síle (viz předchozí kapitola). 

Jak již bylo zmíněno v předchozím přehledu, jedním z vlivů, které se projevují při 

nárůstu tažné síly při použití kladky, je druh tažného lana. Čím je lano méně ohebné, 

tím narůstají odpory. Použijeme-li při zvedání břemene o hmotnosti 100 kg (tj. cca lkN) 

pomocí různých typů kladek totéž lano, zjistíme následující údaje, které byly seřazeny 

do následující tabulky.29 

druh kladky tažná síla za kladkou 

karabina 1,93 až 2,27 kN 

karabinová kladka 1,25 až 1,33 kN 

kladka Fixe (kluzné ložisko )30 1,30 kN 

kladka Rescue (valivé ložisko)31 1,05 kN 

29 MATÝSEK, R~ & MATÝSKOV Á, 0.: SpeleoalpÚzísmus I. a JL díl, kapitola 10. 

2 Kladky. 

Hodnoty jsou orientační - v praxi vždy závisí na druhu a promazání ložisek, dále pak na typu lana -

tvrdší lano klade větší odpor. 
30 Viz příloha 6- obr. 2. 
31 Viz příloha 6- obr. 1. 
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3.2.1.3 Konstrukce pevné kladky s blokováním 

Základním článkem kladkostroje je pevná kladka 

s blokováním. Umožňuje bezpečné zvedání břemen 

s vyloučením jejich pádu v případě, že lano obsluze 

vyklouzne z rukou. Samotnou pevnou kladku lze použít 

pouze k vytažení lehkých předmětů. Pro nás je však 

důležitější, že tento článek Je základním prvkem 

k sestavování kladkostroje. 

Nemáme-li k dispozici přímo kladku s vestavěným 

blokováním (viz příloha 6- obr. 3), můžeme ji (dle obrázku 

vpravo) zhotovit pomocí kladky a blokantu se samosvorným 

palcem a s otvory v plášti nad palcem (použitelné blokanty 

jsou taktéž znázorněny v příloze 6 - obr. 4 a 5). Blokant je v 

/ 

.· 
.· 

pozici za kladkou v předpokládaném směru tahu lana a Je propoJen s kladkou 

symetrickou karabinou (buď s oválným tvarem, nebo HMS). 

Tato pozice je výhodnější než umístění pod kladkou. Průchod lana je totiž při 

zvedání ulehčen díky tomu, že blokantje od kladky v důsledku tření lana odtahován. Je

li blokant situován pod kladku, dochází třením lana k přitlačení blokantu ke kladce, 

čímž je lanu kladen větší odpor a jeho průchod se stává komplikovanější . 

Rovněž karabina vložená za kladku v předpokládaném směru tahu lana zvyšuje 

bezpečnost soustavy, zabrání protlačení palce skrz blokant při nečekaném rázovém nebo 

nadměrném zatížení. 

Kladku propojenou karabinou s blokantem je třeba následně zavěsit na karabinu 

v kotevním bodě. 

Při zvedání břemen tahem rukou za konec lana hrozí riziko vyklouznutí mokrého a 

zabláceného lana z prochladlých prstů unaveného záchranáře. Proto je výhodnější 

použít k tažení lana blokant s rukojetí, případně bez rukojeti s připojenou expreskou 

nebo smyčkou. 32 

32 MATÝSEK, R. & MATÝSKOV Á, D.: Speleoalpinismus I. a II. díl, kapitola 10.2.1 Kladkostroje. 
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3.2.1.4 Konstrukce volné kladky 

s blokováním 

Složitější mechanismus představuje 

volná kladka s blokováním (viz obrázek 

vpravo), v němž je kladka nahrazena 

karabinou. Musí zde být teoreticky 

vynaložena vyšší než poloviční zvedací 

síla, neboť tření a odpor ohýbajícího se 

lana v karabině výrazně zvyšují tahovou 

sílu.33 

.. 

. · 

33 MA TÝSEK, R. & MATÝSKOV Á, D.: Speleoalpinismus I a II díl, kapitola 1 0.2.1 Kladkostroje. 
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3.2.2 Prosté vytažení 

Technika prostého vytažení zraněného je spíše improvizovanou technikou 

záchrany. Vychází ze situace, v níž je třeba co nejrychleji vytáhnout zraněného, který je 

při vědomí a spolupracuje, a tak není třeba (případně to není možné- bojová situace), 

aby k němu některý ze záchranářů sestupoval. V této technice se neprovádí jištění 

nezávislým lanem. Proto záleží vždy na veliteli záchranné akce, zvolí-li tuto techniku 

(vzhledem k jiným okolnostem), či nikoli. 

3.2.2.1 Popis systému vytažení 

Záchranář Zl a minimálně jedna další osoba tahají lano, na kterém je ukotven 

zraněný. Záchranář Z2 současně dobírá volný konec lana, který vede přes kladku 

s blokováním, případně přes některou ze samoblokujících slaňovacích brzd (viz příloha 

6- obr. 7 a 8). Výhodou využití těchto brzd je, že umožňují zraněného i spouštět. 

Lze použít i karabiny HMS a půllodniho uzlu. Výhodou je jednoduchost, použití 

pouze základního lezeckého materiálu, který má každý lezec u sebe, a možnost 

spouštěni zraněného. Nevýhodou je velké tření půllodního uzlu přes karabinu a nutnost 

obsluhy této jistící pomůcky, neboť tento systém neni samoblokujíci a vyžaduje 

blokování zpětného prokluzu lana obsluhou. Jeden ze záchranářů je tedy zaměstnán 

dobíráním lana a jištěním a do samotného vytahování se zapojuje jen málo. Na konci 

volné části lana je vhodné udělat vůdcovský uzel a jeho oko připnout karabinou ke 

kotevnímu bodu. 

U prostého vytahování zraněného je více než u jiných technik důležité, aby 

záchranáři a osoby jim pomáhající vytahovali lano za pomoci blokantů (nejlépe 

s rukojetí - např. Ascension od fy. PETZL) doplněných smycemi, které si 

zachránci/zachraňující přetáhnou přes hlavu na rameno, aby využili sily dolních 

končetin k vytahování zraněného. 

3.2.2.2 Náročnost na obsluhu a časová náročnost techniky 

Tato technika je kvůli své jednoduchosti časově velmi nenáročná. Ze všech 

mechanismů je tento nejrychleji sestrojitelný. Při vytahování zraněného není třeba 
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žádného "nabíjení" nebo přesunu blokantů, takže vytahování probíhá pouze v závislosti 

na počtu vytahujících osob a jejich fyziologických předpokladech. 

Je-li použito kladky s blokováním či vhodné samoblokující slaňovací brzdy 

v kolmém či převislém terénu, jsou schopni dva silově vyspělí záchranáři vytáhnout 

zraněného o hmotnosti nepřesahující 80 kg. Avšak tento způsob je tak fyzicky náročný, 

že při větší výšce vytahování by byl pro dva záchranáře jen těžko realizovatelný a velmi 

náročný, co se týče času nezbytného pro odpočinek záchranářů. 

Je-li k dispozici více osob, počet vytahujících závisí na možnosti jejich přístupu 

k lanu. Při vyšším počtu osob je možné střídat vytahující a zvýšit tím rychlost 

vytahování. Maximální počet vytahujících osob je s ohledem na okolnosti 5. Při vyšším 

počtu je těžší synchronizace tahu a na zraněného a kotevní body působí velké rázové 

síly. 

Nevýhodou použití karabiny HMS a půllodního uzlu je, že efektivní tahání lana lze 

v důsledku velkých odporových sil v půllodním uzlu provést pouze v části lana před 

karabinou, tedy mezi zraněným a touto jistící pomůckou. Tažení volného konce lana (za 

karabinou) je velmi neefektivní. 

3.2.2.3 Náročnost na množství použitého materiálu 

Tato technika je velmi nenáročná na materiál. K vybudování mechanismu 

k prostému vytažení zraněného v záchranářských podmínkách stačí: 

- osobní lezecký materiál záchranáře, 

- materiál potřebný ke zbudování kotevního bodu, 

- kladka s blokováním nebo její substituce z kladky, karabiny se zámkem a pojistkou 

a blokantu +karabina se zámkem a pojistkou k připnutí ke kotevnímu bodu, 

- lano (statické či dynamické) o délce minimálně o 10m větší, než je výška vytažení, 

- blokanty a smyce pro vytahující osoby. 
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V improvizovaných podmínkách stačí pouze: 

- osobní lezecký materiál záchranáře, 

- materiál potřebný ke zbudování kotevního bodu, 

lano (statické či dynamické), jehož délka závisí na výšce vytažení, 

případně smyce s prusíky na laně sloužící k zapojení celého těla do vytahování. 

3.2.2.4 Shrnutí techniky 

Tato technika je určena pro specifické podmínky při vytahování zraněného. 

Vymezení použitelnosti této techniky: 

- Dvě osoby zachraňují zraněného s nízkou hmotností, který je po zdravotní stránce 

stabilní a nepotřebuje permanentní dohled záchranáře. Důležité je, aby byl zraněný 

vytahován ve volném prostoru. 

- V bojové situaci, v níž vojenská jednotka potřebuje rychle vytáhnout vojáka 

jištěného shora přes karabinu HMS za přispění většího počtu vytahujících vojáků. 

Výhodou této techniky je její jednoduchost, rychlost provedení a nenáročnost na 

použitý materiál. 

Nevýhodou techniky je, že ji lze použít pouze v případě aktivní pomoci zraněného, 

případně v převislém nebo kolmém terénu, a to s obtížemi, neboť oba záchranáři jsou 

plně zaměstnáni fyzicky velmi namáhavým vytahováním a žádný z nich není schopen 

být v přímém kontaktu se zraněným, aby kontroloval jeho zdravotní stav a odtahoval jej 

od skály. Při větší hmotnosti zraněného nebo při velké výšce vytažení je vzhledem 

k fyzické náročnosti tohoto vytažení třeba více než dvou osob. 

Jelikož je tato technika spíše improvizovanou technikou, neprovádí se u ní jištění 

nezávislým lanem, čímžje snížena její bezpečnost. 
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3.2.3 Vytažení pomocí jedné volné kladky 

Tato technika se využívá spíše při menší hmotnosti břemene nebo při nutnosti 

rychlého vytažení i za cenu velké ztráty sil. Volná kladka v této technice sníží tažnou 

sílu na polovinu. Dva záchranáři jsou tedy schopni vytáhnout dospělého člověka, avšak 

vzhledem k fyzické náročnosti se musí jednat pouze o krátkou vzdálenost. 

3.2.3.1 Popis systému vytažení 

Základem je opět kladka s blokováním, případně pouze blokant Bl (viz obrázek 

vlevo) a lanem (zde Ll), na kterém je 

zavěšen zraněný. 

Varianta 1 

Výtažný systém tvoří krátké lano 

(zde L2), jehož délka určuje 

maximální velikost jednoho kroku, 

což je vzdálenost, o kterou je tento 

systém schopen vytáhnout zraněného, 

než je třeba jej opět "nabít". Toto lano 

Je ukotveno v kotevním bodě 

a prochází kladkou, která je taktéž zavěšena v kotevním bodě. 

V části tohoto lana mezi ukotvením a pevnou kladkou vložíme 

kladku volnou, ke které připneme blokant B2 spojující systém 

volné kladky se systémem, v němž visí zraněný. 

Vytahování je prováděno v krocích. Jeden krok zahrnuje: 

dotažení lana se zraněným (Ll), uvolnění tahu lana procházejícího 

volnou kladkou (L2) a stáhnutí blokantu B2 s volnou kladkou co 

nejníže. Poté vytažení lana L2 a volné kladky co nejvýše, načež 

navazuje další, shodný krok, tedy dotažení lana Ll atd . . 

Máme-li s sebou lano dvojnásobné délky, než je hloubka 

vytažení, lze sestrojit tento mechanismus pomocí kladky 

s blokováním, což má tu výhodu, že po vytažení nemusíte ihned 

dobírat jistící lano, aby zraněný nesjel zpět, jak je tomu 

v předchozím případě. Variantu 2 přibližuje obrázek vpravo. 

37 

1 

( 

Varianta 2 



3.2.3.2 Náročnost na obsluhu a časová náročnost techniky 

Sestrojení tohoto mechanismu je velmi jednoduché, a tudíž nezabere mnoho času. 

Větší časová prodleva však nastává v případě nutnosti sestupu záchranáře Zl ke 

zraněnému, neboť tento záchranář musí po stabilizaci zraněného vystoupat zpět po laně. 

Výstup záchranáře Zl je nezbytný, neboť by bylo i pro čtyři osoby velmi obtížné tuto 

dvojici na laně vytáhnout. 

Tato technika vyžaduje přítomnost nejméně dvou osob. Obě dvě se podílejí na 

vytahování lan L2, jedna z nich navíc dotahuje lano. 

Jelikož samostatná volná kladka není výhodná pro vytahování dvou osob (což 

zamezuje permanentní kontrolu stavu zraněného připoutáním k němu), maximální počet 

obsluhujících osob shledávám ve 4, kdy dvě osoby tahají za lano L2 a třetí osoba 

dotahuje lano Ll a posouvá dolů blokant B2. V případě varianty 2 je maximum 3 osoby, 

neboť zde není potřeba osoba nutná k dotahování lana Ll. 

3.2.3.3 Náročnost na množství použitého materiálu 

V případě sestrojení první varianty je třeba: 

- osobní lezecký materiál záchranáře, 

- materiál potřebný ke zbudování kotevních bodů, 

- kladka s blokováním nebo její substituce z kladky, karabiny se zámkem a pojistkou 

a blokantu (B 1) + karabiny se zámkem a pojistkou k připnutí ke kotevnímu bodu, 

- statické lano (L 1) o délce minimálně o 5 m větší, než je výška vytažení, statické 

lano (L2), délky minimálně 1 O m (čím delší lano, tím delší jeden krok vytažení), 

- kladka (nejlépe s velkým průměrem a velkou pevností), karabina se zámkem a 

pojistkou, blokant (B2), 

- kladka (nejlépe s velkým průměrem a velkou pevností), další karabiny se zámkem a 

pojistkou, 

- blokanty a smyce pro vytahující osoby. 
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V případě jištění nezávislým lanem je potřeba navíc: 

- samo blokující slaňovací brzda, karabina se zámkem a pojistkou a dynamické lano. 

V případě sestrojení druhé varianty je třeba: 

- osobní lezecký materiál záchranáře, 

- materiál potřebný ke zbudování kotevních bodů, 

- kladka s blokováním nebo její substituce z kladky, blokantu a karabiny se zámkem a 

pojistkou+ karabiny se zámkem a pojistkou k připnutí ke kotevnímu bodu, 

- statické lano jako pracovní dvojnásobné délky, než je výška vytažení, 

- samoblokující slaňovací brzda, karabina se zámkem a pojistkou a dynamické lano 

pro zbudování nezávislého jištění. 

Dalším použitelným lezeckým materiálem je: 

- slaňovací prostředek a blokanty se smycemi a karabinami (se zámkem a pojistkou) 

pro přesun záchranáře Zl po pracovním laně (přesnější popis v příloze 5). 

3.2.3.4 Shrnutí techniky 

Tuto techniku lze využít především tehdy, když je nutné zraněného rychle 

vytáhnout dvěma záchranáři a zraněný je stabilní jak po zdravotní, tak psychické 

stránce. Terén musí být tak strmý a členitý, aby zraněnému nečinil problémy při 

vytahování. Důležité je, aby byl zraněný schopen připnout ke svému úvazku karabinu 

s lany, které mu záchranáři spustí. Zkrátí se tak doba vytažení, neboť záchranář Zl 

nemusí ke zraněnému slanit a poté vystoupat po laně zpět, aby pomohl s vytažením 

záchranáři Z2, který by tento úkon sám nezvládnu!. 

Je-li však nutné sestoupit ke zraněnému, ztrácí tato technika svoji hlavní výhodu, 

kterou je rychlost. V tomto případě by nejspíš během sestupu záchranáře Zl vytvořil 

záchranář Z2 složitější mechanismus (např. třetinový kladkostroj -viz níže), který by 

více ulehčil tažení. Pro vytažení 2 osob pomocí volné kladky je totiž potřeba minimálně 

čtyř osob. 

Zvýšení bezpečnosti lze provést jištěním nezávislým lanem, které však v případě 

varianty 1 vyžaduje další osobu. 
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3.2.4 Vytažení pomocí třetinového kladkostroje 

Pro záchranářskou praxi je třeba prakticky zvládnout sestavení třetinového 

kladkostroje, neboť se nejvíce hodí pro vytahování zraněného dvěma záchranáři. 

3.2.4.1 Popis systému vytažení 

Základním konstrukčním prvkem třetinového 

kladkostroje je kladka s blokováním (viz výše). 

Tento blokant si pro jednoduchost nazveme Bl. 

N a zatížený pramen lana pod kladkou (kde visí 

břemeno) připneme další blokant (tedy B2) tak, 

aby jej bylo možné posouvat po laně směrem dolů 

k břemeni. N a tento blokant B2 karabinou 

připneme další kladku, kterou předtím 

provlečeme tažný konec lana (lano, za které bude 

záchranář tahat). Tento třetinový kladkostroj je B2 • 

znázorněn na obrázku vpravo nahoře. 

.· 

Opět si musíme uvědomit, že rozklad sil nám sníží efektivnost 

vynaložení sil. Snažíme se proto snížit úhel a na minimum. Tuto 

soustavu tedy vylepšíme tím, že lano vedeme přes pevnou kladku 

připnutou ve spodním otvoru blokantu Bl, který je součástí kladky s 

blokováním. Třetinový kladkostroj doplněný pevnou kladkou je 

znázorněn na obrázku vpravo dole. 

Zvedání probíhá v krocích. Před zahájením zvedání posuneme blokant B2 cca 

1 metr pod horní kladku. Pak táhneme za tažný konec až do dojetí volné kladky 

k blokantu B 1. Uvolníme tah (kladka s blokováním nám brání klesnutí zraněného), opět 

stáhneme blokant B2 asi metr pod kladku a tyto kroky opakujeme do vyzvednutí 

břemene. Při vytahování zraněného je důležité nezapomenout dobírat jistící lano. 
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3.2.4.2 Náročnost na obsluhu a časová náročnost techniky 

Sestrojení tohoto kladkostroje je rychlé. V případě, že zraněný je při vědomí a není 

nutné, aby záchranář Zl sestoupil ke zraněnému, stačí zraněnému spustit jistící a 

pracovní lano, aby si jej zraněný připnul na svůj úvazek. 

V případě jakýchkoli pochybností je však záchranář Zl povmen slanit ke 

zraněnému a zajistit ho proti pádu a zdravotně stabilizovat. Záchranář Z2 zhotovuje 

kladkostroj. Pokud u sebe má Z2 další osobu způsobilou k tahání zraněného, využije ji 

a společnými silami jej vytahují. Zl na nezávislém laně vystupuje společně se 

zraněným, kontroluje jeho stav a odtahuje jej od skály. Přítomnost třetího 

zachraňujícího značně zrychlí proces vytažení zraněného, neboť celý zákrok není 

zpomaleno výstupem Z 1 zpět po laně, který zabere hodně času. 

Vytažení zraněného se záchranářem Zl je tím rychlejší, čím více osob Je 

připraveno k vytahování. Minimální stav počtu obsluhujících je 2, tedy Zl a Z2. 

Na záchranné akci se aktivně může současně podílet maximálně 5 osob, a to 

v následujících funkcích: Zl navázán u zraněného, Z2 obsluhuje blokant B2 a řídí práci 

dalších třech osob, které tahají za volný konec lana. Případné další osoby mohou střídat 

tahající. 

3.2.4.3 Náročnost na množství použitého materiálu 

Tato technika není příliš náročná na množství lezeckého materiálu. Základní 

podoba techniky vytažení třetinovým kladkostrojem vyžaduje: 

osobní lezecký materiál záchranáře, 

- materiál potřebný ke zbudování kotevních bodů, 

- kladka s blokováním nebo její substituce z kladky, karabin se zámkem a pojistkou 

a blokantu, 

- statické lano, používané jako pracovní, které musí být minimálně o 10m delší než 

výška vytažení, 

blokant (B2) s karabinou a kladkou, 

- samoblokující slaňovací brzda, karabina se zámkem a pojistkou a dynamické lano 

pro zbudování nezávislého jištění. 
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Dalším použitelným lezeckým materiálem je: 

- kladka a karabina ke snížení úhlu a., 

- blokanty a smyce pro vytahující osoby, 

slaňovací prostředek a dva blokanty se smycem1 a karabinami (se zámkem a 

pojistkou) pro případný přesun ke zraněnému a zpět. 

3.2.4.4 Shrnutí techniky 

Tuto techniku lze použít především v následujících situacích: 

- Na místě záchrany jsou pouze dva záchranáři a žádná jiná osoba. Zraněný je stabilní 

jak po zdravotní, tak psychické stránce a je schopen připnout ke svému úvazku 

karabinu s lany, která mu záchranáři spustí. Pokud není toto spuštění možné, musí 

záchranář Zl ke zraněnému slanit (nebo se jinak dopravit) a po zajištění zraněného 

vystoupit po laně k Z2, kterému pomůže s vytažením. Terén musí být tak strmý a 

členitý, aby zraněnému nečinil problémy při vytahování. 

- Na místě zásahu je kromě dvoučlenného záchranného týmu další osoba schopná 

pomoci při vytažení. Záchranář Zl slaní ke zraněnému, stabilizuje jej a během 

vytahování kontroluje toto vytahování tím, že vystupuje paralelně se zraněným po 

nezávislém laně. Terén může být v tomto případě méně strmý a více členitý než 

v předchozím případě. Záchranář Z2 tahá a kontroluje práci další osoby při tahání. 

- Na místě zásahu je kromě dvoučlenného záchranného týmu skupina minimálně 

dvou lidí schopná vytahování a terén u kladkostroje umožňuje zapojení třech lidí do 

vytahování. Zl slaní ke zraněnému, stabilizuje jej a připnutý ke zraněnému provádí 

během vytahování kontrolu jeho stavu. Terén může být v tomto případě méně strmý 

a ještě více členitý než v předchozích případech. Tato technika je vzhledem k 

přítomnosti záchranáře u zraněného během celého vytahování vhodná při těžších 

zraněních. Záchranář Z2 tahá a řídí práci dalších dvou osob při tahání. 

Výhodou této techniky je především rychlost vytažení a jednoduchost obsluhy 

kladkostroje. Taktéž náročnost na použitý materiál není velká. V případě přítomnosti Zl 

u zraněného je tato technika použitelná i ve členitějším terénu. 
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Nevýhodou je velká tažná síla potřebná k vytažení zraněného, která může (zvláště 

u velké výšky vytahování) v důsledku únavy vytahujících snížit rychlost vytahování. 

V případě nepřítomnosti dalších osob je její použití značně omezeno stavem zraněného 

a členitostí terénu, neboť Zl musí pomáhat s vytahováním a nemůže zůstat u zraněného, 

aby sledoval jeho stav a odtahoval jej od skály. 

3.2.4.5 Poznámka 

Jestliže záchranář Zl slaňuje na nezávislém laně ke zraněnému a doprovází jej 

během vytahování, je vhodné, aby Zl propojil blokant a zraněného smycí dlouhou cca 

2m. Díky tomuto spojení může Zl v některých případech pomoci odtáhnout zraněného 

od skály i na větší vzdálenost. Hlavním důvodem je však zabezpečení vzájemného 

jištění v případě porušení jednoho z lan. Není tedy nutno jistit zraněného nezávislým 

lanem. 
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3.2.5 Vytažení pomocí základního čtvrtinového kladkostroje 

Pro zvedání velmi hmotných břemen nebo při nedostatku tahajících osob, jak tomu 

při zásahu záchranářů LZS je, používáme čtvrtinový 

kladkostroj. Jeho základní podobu, v tomto případě s 

použitím ne příliš vhodných kladek Tandem a Fixe, 

znázorňuje obr. vpravo. Je zde též zobrazen systém 

jištění nezávislým lanem pomocí samoblokující 

slaňovací brzdy I'D od fy. Petzl. 

V případě přítomnosti další osoby může 

záchranář Zl po stabilizaci zraněného zůstat 

připoután ke zraněnému, poskytovat mu 

zdravotnickou pomoc a manipulovat jím během 

vytahování. Záchranář Z2 sestrojí kladkostroj a po 

domluvě se Zl začne ve spolupráci s další osobou oba 

vytahovat. 

Pakliže zde další osoba není, je nutné, aby Zl 

vystoupil po laně vzhůru a pomohl záchranáři Z2 

dobírat jistící lano a lano Pl. V případě nepřítomnosti 

další osoby (byt' fyzicky slabé) se tento způsob 

vytažení nevyplatí sestrojovat. 

3.2.5.1 Popis systému vytaženi 

Jistící 
lano 

zraněný 

Základem je opět kladka s blokováním a pracovní lano (zde Pl) procházející touto 

kladkou. Celý kladkostroj je vybudován zvlášť za pomoci pracovního lana P2 a je 

ukotven ke stejnému kotevnímu bodě jako kladka s pracovním lanem Pl. Tyto dvě 

soustavy jsou propojeny blokantem, který přenáší tažnou sílu kladkostroje na pracovní 

lano Pl, na němž je zavěšen zraněný. 

V levé části obrázku je znázorněno jištění nezávislým lanem, které je ukotveno do 

jiného kotevního bodu než předešlá soustava. 
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Vytahování je probíhá v krocích. Jeden krok má následující podobu: "nabití" 

kladkostroje neboli stažení blokantu kladkostroje co nejníže po laně Pl; vytažení 

břemene a dobrání lana Pl a jistícího lana. 

3.2.5.2 Náročnost na obsluhu a časová náročnost techniky 

Tato technika vytahování zraněného je pro obsluhu relativně náročná. Sestrojení 

tažného zařízení trvá mnohem déle než u předchozích technik. Jednotlivé kroky 

vytáhnou zraněného vždy jen krátkou vzdálenost. Zraněný je posunut pouze o čtvrtinu 

vytažené části pracovmno lana P2, což není mnoho. Proto je nezbytné kroky opakovat 

ve vysokém počtu, čímž však vzrůstá časová náročnost. 

Při počtu dvou záchranářů je tento způsob vytahování neefektivní, neboť je nutné, 

aby záchranář Zl vystoupil po laně zpět k Z2 a dobíral pracovní lano Pl a jistící lano. 

Z2 si tato lana nemůže sám dobrat, protože má v rukou lano P2, které je pod napětím. 

V tomto případě nemá smysl tvořit složitější mechanismus, jakým je čtvrtinový 

kladkostroj, ale stačí kladkostroj třetinový. 

Tato technika si vyžaduje přítomnost nejméně 2 osob. Vzhledem k obtížné obsluze 

tohoto mechanismu je optimální, podílejí-li se na záchranné akci zachránci 3, a to 

v následujících funkcích: Zl u zraněného, Z2 vytahuje a kontroluje práci a další osoba 

mu může pomáhat tahat, především však dobírá pracovní lano Pl a jistící lano a "nabíjí" 

kladkostroj. 

Aktivně se na zákroku mohou podílet maximálně 4 osoby: Zl u zraněného, Z2 

vytahuje a řídí práci ostatních, další mu pomáhá tahat a poslední dobírá pracovní lano 

Pl a jistící lano a "nabíjí" kladkostroj. I tak však není rychlost vytahování příliš velká. 

3.2.5.3 Náročnost na množství použitého materiálu 

V důsledku nutnosti třetího lana si tato technika vyžaduje velké množství 

použitého lezeckého materiálu: 

- osobní lezecký materiál záchranáře, 

- materiál potřebný ke zbudování kotevních bodů, 

- kladka s blokováním nebo její substituce z kladky, karabin se zámkem a pojistkou 

a blokantu, 
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- 2x statické lano - P 1 přinejmenším o 5 m delší než výška vytažení a P2 minimálně 

20m dlouhé, 

- jednoduchá kladka ve funkci kladky pevné (nejlépe Rescue od fy PETZL nebo jiná 

s větším průměrem kladky)+ karabina se zámkem a pojistkou, 

- dvojitá kladka s větším průměrem (viz příloha 6 - obr. 1) jako spřažené kladky, 

karabina se zámkem a pojistkou, blokant, 

- samoblokující slaňovací brzda, karabina se zámkem a pojistkou a dynamické lano 

pro zbudování nezávislého jištění, 

- blokanty a smyce pro vytahující osoby. 

3.2.5.4 Shrnutí techniky 

Využití této techniky vytahování je podle mě myslitelné pouze v přítomnosti 

2 záchranářů a jedné, byt' fyzicky slabší osoby. Zl je u zraněného na nezávislém laně, 

Z2 vytahuje a kontroluje práci další osoby, která mu pomáhá tahat, ale hlavně dobírá 

pracovní lano Pl a jistící lano a "nabíjí" kladkostroj. V takovéto kombinaci se Zl může 

plně věnovat zraněnému a odtahovat jej od skály, stěny nebo jiné konstrukce, tudíž je 

použitelný i v členitějším terénu. A však i v tomto případě bych dal přednost vytažení 

pomocí čtvrtinového kladkostroje se dvěma protisměmými volnými kladkami (viz 

níže). 

Tato technika je téměř nepoužitelná v jiných případech, neboť při větším počtu 

osob je daleko výhodnější třetinový kladkostroj. Pro záchranářskou praxi má však 

informační hodnotu. Samostatný čtvrtinový kladkostroj (bez jistícího lana a lana P 1) lze 

využít připoutáním na jakékoli lano k vytahování těžkých břemen (s ohledem na 

pevnost bodů a materiálu). 

3.2.5.5 Poznámka 

Používáme-li kladek tandemových nebo dvojitých (které nejsou příliš vhodné pro 

záchranu kvůli malému průměru kladky a nižší pevnosti oproti kladkám záchranným), 

vždy zvažme jejich vzájemnou kombinaci. Při malé chybě lehce vznikne místo 
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zamýšleného čtvrtinového kladkostroje kladkostroj třetinový! Obrázek umístěný pod 

textem znázorňuje, jak při použití stejných pomůcek mohou být různé tažné síly. 

Je důležité počítat, kolik pramenů lana jde od volné kladky a materiálu pevně 

spojeného s touto kladkou. U třetinového kladkostroje jsou tyto prameny 3, tudíž 

působíme na lano třetinovou silou po trojnásobné dráze. U čtvrtinového kladkostroje 

jsou prameny vycházející od volné kladky 4, tedy na zdvihání břemene nám stačí 

čtvrtinová síla, která však musí působit po čtyřnásobné dráze. U složitých kladkostrojů 

je odhad násobku kladkostroje složitější a častěji je jednodušší, počítat kolikrát více lana 

z kladkostroje musíme vytáhnout, abychom břemeno (zraněného) vytáhli o určitou 

vzdálenost. 

Různé kladkostroje sestavené ze stejného materiálu (vlevo třetinový, vpravo čtvrtinový) . 
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3.2.6 Vytažení pomocí čtvrtinového kladkostroje se dvěma protisměrnými 

volnými kladkami 

Pro záchranářskou praxi je daleko důležitější varianta čtvrtinového kladkostroje 

se dvěma protisměmými volnými kladkami, u které není třeba dotahovat pracovní lano. 

Obrázek u popisu systému znázorňuje mechanismus v horizontální variantě 

s přesměrováním tahu pomocí kladky. 

3.2.6.1 Popis systému vytažení 

Základem je opět kladka s blokováním a připojení blokantu B2 stejně jako u 

třetinového kladkostroje. Z třetinového kladkostroje vytvoříme čtvrtinový připojením 

blokantu B3 s kladkou za blokant Bl (součást kladky s blokováním). Přes tuto kladku 

vedeme tažnou část lana. 

B2 
B3 

V této konfiguraci je velmi výhodné, aby vzdálenost mezi blokanty B2 a B3 byla 

co největší (5-8 m) hlavně v situacích, ve kterých dráha břemene bude poměrně dlouhá 

(desítky až stovky metrů). Musíme si opět uvědomit, že v tomto případě se maximální 

zdvih břemene na ,jeden krok" rovná polovině vzdálenosti mezi B2 a B3. 

Vždy se snažíme využívat síly nohou, např. navlečením smyce vycházející 

z blokantu přes rameno. Pokud se blokanty pohybují horizontálně, využíváme místo síly 

paží sílu nohou tím, že uchopíme lano (opět nejlépe blokantem) a jdeme ve směru tahu. 

Máme-li kolem sebe dostatek místa a jsou-li k dispozici další osoby, je možné vytvořit 

"kolotoč"( chodit dokola - po dotažení lana na konec dráhy lano pustit (uvolnit blokant), 

vrátit se zpět a opět se připojit do tahání). 
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Po ukončení kroku uvolníme tah a posuneme blokanty B2 a B3 od sebe co nejdále 

k dalšímu kroku. Nesmíme zapomenout ani na dobírání jistícího lana. 

3.2.6.2 Náročnost na obsluhu a časová náročnost techniky 

Sestrojení tohoto mechanismu je rychlejší než v případě základního čtvrtinového 

kladkostroje. Opět je rychlost vyzdvižení zraněného závislá na případném sestupu 

záchranáře Z 1 ke zraněnému. 

Tato technika si vyžaduje nejméně 2 osoby. V případě nutnosti doprovodu 

zraněného záchranář Zl vystupuje po nezávislém laně paralelně se zraněným. Z2 

zraněného vytahuje a dobírá případné jistící lano. V případě, kdy není nutné zraněného 

doprovázet, Zl tahá volný konec lana a Z2 obsluhuje blokanty B2 a B3 ("nabíjí" 

kladkostroj) a dotahuje jistící lano. 

Na záchranné akci se mohou aktivně podílet maximálně 4 osoby, a to 

v následovně: Zl fixovaný u zraněného, Z2 nabíjí kladkostroj, dotahuje jistící lano a řídí 

práci ostatních osob, třetí a čtvrtá osoba vytahují záchranáře se zraněným. 

3.2.6.3 Náročnost na množství použitého materiálu 

Základní podoba techniky vytažení čtvrtinovým kladkostrojem se dvěma 

protisměmými volnými kladkami vyžaduje: 

- osobní lezecký materiál záchranáře, 

materiál potřebný ke zbudování kotevních bodů, 

- kladka s blokováním nebo jejich substituce z kladky, karabin se zámkem a pojistkou 

a blokantu, 

- statické lano jako pracovní, které bude minimálně o 15 m delší než výška vytažení, 

- 2x blokant (B2, B3) s karabinou a kladkou, 

- samoblokující slaňovací brzda, karabina se zámkem a pojistkou a dynamické lano 

pro zbudování nezávislého jištění. 

Dále lze použít: 

blokanty a smyce pro vytahující osoby, 
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- slaňovací prostředek a dva blokanty se smycemi a karabinami (se zámkem a 

pojistkou) pro případný přesun ke zraněnému a zpět, případně další lano, bude-li 

záchranář Zl vystupovat společně se zraněným. 

3.2. 6.4 Shrnutí techniky 

Tento pro záchranářskou praxi důležitý kladkostroj lze využít v následujících 

případech: 

Při záchraně dvěma záchranáři, kdy je třeba sestoupit ke zraněnému z důvodu 

stabilizace jeho stavu či odtahováním zraněného od skály v náročnějším terénu. 

Záchranář Zl slaní na nezávislém laně ke zraněnému, stabilizuje jej a vystupuje na 

nezávislém laně zároveň s vytahovaným zraněným. 

- Na místě zásahu je pouze dvoučlenný záchranný tým a zraněného je třeba vytáhnout 

jen řádově několik metrů. Zl slaní ke zraněnému, stabilizuje ho a během vytahování 

kontroluje toto vytahování připnutý ke zraněnému. Terén může být v tomto případě 

méně strmý. Vzhledem k přítomnosti záchranáře u zraněného během celého 

vytahování je tato technika vhodná při těžších zraněních. Záchranář Z2 vytahuje 

zraněného a záchranáře Zl a dotahuje jistící lano. 

- Na místě zásahu je kromě dvoučlenného záchranného týmu minimálně jedna další 

osoba schopná vytahování. Zl slaní ke zraněnému, stabilizuje ho a během 

vytahování kontroluje toto vytahování připnutý ke zraněnému. Terén může být 

v tomto případě méně strmý a ještě více členitý než v předchozích případech. 

Vzhledem k přítomnosti záchranáře u zraněného během celého vytahování je tato 

technika vhodná při těžších zraněních. Záchranář Z2 tahá, kontroluje práci další 

osoby při tahání a dotahuje jistící lano. 

Výhodou tohoto kladkostroje je, že jej lze lehce sestrojit z třetinového kladkostroje 

v případě, že tento již nestačí. Naopak, není-li nutné používat čtvrtinový kladkostroj, 

vytvoříme třetinový odebráním blokantu B3 a kladky na něj napojené. Další předností 

je velká tažná síla. 

Nevýhodou je delší doba vytahování a složitější nabíjení oproti třetinovému 

kladkostroj i. 
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3.2. 7 Improvizované kladkostroje 

Improvizovaného kladkostroje použijeme tehdy, nemáme-li z jakýchkoliv důvodů 

na místě zásahu dostatek kladek, blokantů atd. Jestliže nemáme k dispozici 

záchranářské kladky, můžeme místo nich použít karabiny. Přitom však dochází 

k výraznému zvýšení tření spojeného s navýšením síly pro vytahování. Tření částečně 

snížíme zdvojením karabin. Blokanty můžeme nahradit posuvným svíracím uzlem -

prusíkem. 

3.2. 7.1 Způsoby na/zrazení kladky karabinami a blokovacími uzly 

Blokovací uzly jsou vazby na nosném laně vytvořené v kombinaci s karabinami. 

Pokud je nosné lano nezatížené, jeho průchod uzlem je celkem snadný. Je-li však lano 

zatíženo, je průchod lana až do opětovného odlehčení znemožněn. 

Materiály Speleoalpinismus I a II dí/34 uvádějí tyto tři samoblokovací uzly: 

UZELRÉMY 

Patří mezi uzly blokovací, které se využívají především při záchranné činnosti, při 

níž nemáme kromě karabin jiné technické 

pomůcky. Blokovací uzel Je tvořen 

poloviční lodní smyčkou, které další 

propnutá karabina brání v možnosti 

obvyklého "přesmyknutí". 

Použité karabiny s pojistkou musí být 

stejného tvaru a velikosti. Přesnější popis a 

konstrukce viz příloha 2. Samoblokující 

efekt působí ze strany raněného (R). 

Možnost tahání raněného je ze strany záchranářů (Z). 

I z 
R 

34 MATÝSEK, R. & MATÝSKOV Á, D.: Speleoalpinismus l a Jl díl, kapitola 4.3.5 Uzly blokovací. 
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UZEL LORENZI 

RZ 

UZEL GARDA 

R 

Uzel Lorenzi Je další variantou 

blokovacího uzlu. K jeho zkonstruování není 

nutné mít dvě stejné karabiny. Sestrojení 

uzlu je znázorněno na obrázcích vlevo. 

Přesnější popis a obrázky sestrojení tohoto 

uzlu viz příloha 3. Samoblokující efekt 

působí ze strany raněného (R). Možnost 

tahání raněného je ze strany záchranářů (Z). 

Z této trojice samoblokovacích uzlů Je uzlem 

nejpoužívanějším. Pro jeho sestavení potřebujeme dvě 

tvarově stejné karabiny (bez pojistky) stažené liščí 

smyčkou (obrázek vpravo). Přesnější popis sestrojení uzlu 

je v příloze 4. 

Při nadlehčení raněného (R) dochází k otevření uzlu a 

lano jím lze protahovat volně v obou směrech. Odpor proti 

průchodu lana uzlem je u dynamických flexibilních lan 

překvapivě nízký (u statických zase opačně). Při 

opětovném zatížení lana se karabiny k sobě přiblíží a uzel 

zaškrtí, tzn. zablokují posun lana. 

V případě, že chceme zvednout zraněného po pádu zachyceném přes půllodní uzel, 

nelze uzel Rémy na lano instalovat. Napřed musíme uzel uvolnit -tj. váhu zraněného 

můžeme přenést krátce do kotevního bodu pomocí prusíků a smyčky. Půllodní uzel 

překlopíme do "dobírací" polohy, přidáme druhou karabinu a· můžeme pomocí 

jednoduchého kladkostroje zraněného zvedat. 

Dalším problémem je použití ocelových karabin (resp. karabin s drsným 

povrchem). Koeficient tření mezi polyamidovými lany a ocelí je vyšší než u duralu, tím 
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také vzroste potřeba tažné síly. Je-li lano znečištěno jeskynním jílem, vzroste koeficient 

tření natolik, že vytažení jsou schopni provádět pouze velmi zdatní jedinci. 

3.2. 7.2 Způsoby nahrazení blokantů samosvornými (výstupovými) uzly 

Výstupové uzly jsou uzly, které nevyužívají hlavního (nosného) lana, ale jsou 

tvořené z kulatých smyc, tzv. repšňůr. V nezatíženém (otevřeném) stavu se dají po 

nosném laně lehce posouvat v obou směrech, v zatíženém (uzavřeném) stavu na laně 

dostatečně dobře drží. 

Výstupové uzly JSOU v současné moderní lanové technice v podstatě zcela 

nahrazeny blokanty. Přesto však možnosti výstupových uzlů nelze rozhodně 

podceňovat. V případě nouze (např. náhrada nefunkčního nebo ztraceného blokantu) 

jsou schopny blokanty adekvátně zastoupit. 

Smyčky pro instalaci výstupových uzlů jsou lehké, málo objemné a většina 

výstupových uzlů drží i na dvojitém laně, čehož většina blokantů není schopna. Jejich 

další nesporná výhoda spočívá v tom, že jsou ekonomicky nenáročné a lehce 

zhotovitelné. Další předností je snadná instalace na již napnuté lano (např. při 

vyprošťování pomocí kladkostrojů) a v neposlední řadě i jejich užití pro funkci 

pojistného uzlu- prusíku35
- například při slaňování na osmě. 

Při pohybu po laně může nastat havarijní situace, při které lze nahradit chybějící 

blokanty právě uvázáním prusíku. Proto by každý, kdo vystupuje po laně, měl mít 

v kapse repšňůru36 o průměru 6 nebo 7 mm. 

35 V roce 1931 Dr. Karl Prusik v rakouském horolezeckém časopise zveřejnil svou metodu výstupu po 

laně pomocí uzlů. Metoda byla nazvána po svém autorovi a odtud byl jen malý krůček k názvu uzlu. 
36 Oplet smyček by měl být z polyesteru, který lépe odolává otěru. Průměr doporučujeme o 3 až 4 mm 

menší, než je průměr lana. U repšňůr z polyamidu, polyesteru a polypropylenuje nejmenší doporučený 

průměr 5 mm. U repšňůr s kevlarovou duší nebo duší z orientovaného polyethylen si můžeme 

vzhledem k vyšší pevnosti dovolit průměr menší pouze za předpokladu, že je repšňůra dostatečné 

vláčná. 
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Snížení nebezpečí přetržení prusíkovací smyčky spočívá v její důkladné kontrole 

před použitím a po něm, dále pak v občasném otočení smyčky na laně tak, aby došlo ke 

změně exponovaného místa. Velmi dobrým zvykem je dostatečně uvolnit uzel před jeho 

posunutím po nosném laně. 

JEDNODUCHÝ PRUSÍK 

Jak již bylo výše uvedeno, jedná se vlastně o liščí smyčku uvázanou na 

laně (viz obrázek vpravo). Velkou výhodou je, zvláště v případě nouze, 

možnost rychlého uvázání jednou rukou. Uzel však má tendenci po laně 

prokluzovat. 

DVOJITÝ A TROJITÝ PRUSÍK 

Tato vylepšená verze předchozího uzlu nám zabezpečuje lepší přenos 

zatěžujících sil bez prokluzu. Pro lana zablácená a kluzká je určena verze 

trojitá (viz obrázek vpravo). Jeho posouvání bez náležitého předchozího ,, 

uvolnění je poměrně obtížné. Pokud uzel neuvolníme, dochází k 

zbytečnému poškozování repšňůry třením o lano. 

Další variantou ze symetrických prusíků Je 

karabinový prusík (viz obrázek vlevo), který vážeme tak, 

že závity uzlu obepnou tělo karabiny a nosné lano. Výhoda 

této varianty spočívá ve snadnějším uvolňování uzlu před jeho 

posunutím tahem za karabinu. 

UZEL MACHARD 

Uzel je tvořen z uzavřené smyčky, kterou omotáme v sestupné spi

rále 2x až 4x na hlavní nosné lano. Vazba je pak ukončena provlečením 

konce horním okem (viz obrázek vpravo). Uzel se špatně váže jednou 

rukou, ale má zase výhodu v tom, že funguje lépe než prusíky a lze jej 

uvázat i plochou smycí. 
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KARABINOVÝ UZEL 

Karabinu tvaru "D" a "0" s vloženou smyčkou přiložíme delší 

podélnou stranou (pojistka musí být na vnější straně) k lanu a v sestupné 

spirále omotáme nejčastěji 2x nebo 3x lano i karabinu. 

Uzel blokuje pouze v jednom směru! Jeho výhoda spočívá ve snazším 

posuvu po laně oproti prusíkům, rovněž lépe než ony drží na vlhkých a 

zablácených lanech. Vždy se však musí zatěžovat smyčka, nikdy ne 

karabina. 

Vložená karabina nám poskytuje výhodu držadla, kterou oceníme při 

sebejištění výstupu např. po žebříku. 

Existují samozřejmě ještě další samosvorné uzly37
, ale předchozí přehled nám pro 

lezeckou praxi více než dostačuje. 

3.2. 7.3 Způsoby nahrazení jiného lezeckého materiálu 

Osobní lezecká výstroj umožňuje všestrannou kombinaci pomůcek. I slaňovací 

brzda, určená pro sestup po laně, se dá použít místo blokantu. Obrázek pod textem 

znázorňuje pětinový kladkostroj s využitím lezeckého materiálu fy. PETZL (Basic, 

Stop, Tandem, Fixe). 

37 MA TÝSEK, R. & MATÝSKOV Á, D.: Speleoalpinismus I. a II. díl, kapitola 4.3.4 Uzly samosvorné. 
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3.2. 7.4 Improvizované kladkostroje 

Většina improvizovaných kladkostrojů je 

sestrojována právě na základě kladek z karabin 

s blokovacími uzly a samosvorných uzlů. Příkladem 

jsou třetinové kladky z blokovacích uzlů Garda 

(vlevo) a Lorenzi (vpravo). I když jsou tyto 

kladkostroje třetinové, v důsledku vysokého tření 

nedosahují tak výhodných silových poměrů jako 

kladkostroje tvořené kladkami. Z tohoto důvodu je 

nelze přímo využít k vytažení zraněného. Hrají však 

důležitou roli ve skupině improvizovaných 

kladkostrojů, neboť se dají využít např. k dopomoci 

unavenému lezci či vytažení lehčích břemen. Mohou 

být též základem složitějších improvizovaných kladkostrojů jako např. toho 

následujícího. 
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3.2.8 Improvizovaný šestinový kladkostroj 

Pro improvizovanou záchranu je dobře využitelná technika vytažení pomocí 

improvizovaného šestinového kladkostroje. Tímto kladkostrojem jsou schopni dva 

záchranáři zraněného vytáhnout. 

3.2.8.1 Popis systému vytažení 

V tomto případě je tažný mechanismus sestrojen 

z předchozího třetinového kladkostroje a volné kladky 

vytvořené smycí a karabinou (viz obrázek vpravo). Tedy 

po sestrojení Gardy uvážeme na části lana, která jde od 

zraněného, prusík a připevníme k němu karabinu. Další 

karabinu připevníme ke kotevnímu bodu a provlíkneme 

skrze ni pětimetrovou smyci. Tuto smyci provlečeme 

karabinou spojenou prusíkem k lanu a další karabinou ji 

připneme na tažnou část lana. 

Nabití kladkostroje se provádí uvolněním tažné části 

lana a stažením prusíku co nejníže. 

3.2.8.2 Náročnost na obsluhu a časová náročnost 

techniky 

Vzhledem k množství uvazovaných uzlů je sestrojení 

kladkostroje časově více náročné než u ostatních 

. 
' 

kladkostrojů. I obsluha dvěma záchranáři je časově velmi náročná, neboť je třeba z 

tažného systému vytáhnout šestkrát víc lana a úspora sil není ani zdaleka tak velká jako 

u klasického šestinového kladkostroje. 

V ideálním terénl.l je jeden záchranář schopen tímto způsobem vytáhnout 

zraněného na velmi krátkou vzdálenost. Je-li však výška vytažení větší, je třeba 

nejméně dvou tahajících osob. Tato technika je nejefektivnější ve třech osobách, kdy 

dvě tahají a třetí nabíjí kladkostroj, případně střídá unaveného tahajícího zachránce. Pro 

vytahování dvou osob je jen těžko použitelná. Lze však využít kontroly zraněného 
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záchranářem Zl, který slaní na nezávislém laně a kontroluje vytahování zraněného. 

V tomto případě se na záchranné akci můžou aktivně podílet maximálně 4 osoby. 

3.2.8.3 Náročnost na množství použitého materiálu 

Tato technika nevyžaduje žádný speciální lezecký materiál a vystačí si se základní 

lezeckou výbavou. Je tedy třeba: 

- osobní lezecký materiál záchranáře, 

materiál potřebný ke zbudování kotevních bodů, 

- 2 shodné karabiny bez pojistky zámku, plochá smyce a lano ke zbudování 

samoblokujícího uzlu, 

- 3 karabiny se zámkem a pojistkou, pětimetrová a 0,5 až 2 m ·dlouhá smyce o 

průměru 6 mm. 

3.2. 8.4 Shrnutí techniky 

Improvizované techniky záchrany mají (kvůli velkým odporovým silám) velmi 

malou účinnost, ale každý horolezecký vůdce by je měl znát. Jejich nespornou výhodou 

je absence jakéhokoli speciálního lezeckého materiálu, a tudíž možnost sestrojení pouze 

se základní výbavou lezce. 

Pro záchranářskou praxi je tato technika téměř nevyužitelná, neboť záchranáři mají 

na místě záchrany další lezecký materiál (např. blokanty a kladky), který výrazně 

snižuje odporové síly mechanismu. 

Uplatnění této techniky shledávám v improvizované záchraně méně vybavenými 

lezci. Příkladem uplatnění této techniky je následující situace: 

- Lezec 2 je jištěn lezcem 1 shora např. pomocí půllodního uzlu. 

- Lezci 2 docházejí síly a lezec 1 mu chce tahem za lano dopomoci k výstupu. Sestrojí 

tedy improvizovaný kladkostroj tím, že na část lana mezi lezcem 2 a karabinou 

HMS uváže prusík s karabinou, skrze níž provleče tažnou část lana. (Obdoba 

improvizovaného třetinového kladkostroje jako v kapitole 3.2.7.4 - místo 
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samoblokujícího uzle je půllodní, tudíž nedochází k samoblokujícímu efektu 

sestrojeného mechanismu.) 

- Lezec 1 není schopen dopomoci lezci 2 natolik, aby byl lezec 2 schopen výstupu, 

nebo je tento lezení nezpůsobilý (např. vlivem zranění) a je třeba jej bezpečně 

vytáhnout. Skrz karabinu s prusíkem provleče lezec 1 pětimetrovou smyci a uváže ji 

do kotevního bodu tak, aby bylo možno uvolnit tažnou část lana a lano s lezcem 2 

bylo touto smycí jištěno. Poté lezec 1 nahradí karabinu HMS a půllodní uzel gardou 

a následně sestrojí celý mechanismus improvizovaného šestinového kladkostroje. 
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3.3 VYTAŽENÍ PROTIVÁHOU ZÁCHRANÁŘE 

Při vytahování lze využít hmotnosti záchranáře k vytažení zraněného. Vytažení se 

provádí stejně jako u předchozích technik na kotevní stanoviště. Zraněný je vytahován, 

vzhledem k druhu zranění a okolnímu terénu, v sedacím úvazku, nosítkách nebo 

evakuačním postroji. Jištění se zde vždy provádí nezávislým lanem. Obzvláště ve velmi 

obtížném terénu a při vytahování velmi těžkých 

břemen je možno využít k vytahování i jistící lano. 

Dle okolností je možné i na jistícím laně vytvořit 

kladkostroj, který společně s protiváhou ulehčí 

vytažení zraněného. 

3.3.1 Vytažení protiváhou jednoho záchranáře 

3.3.1.1 Popis systému vytažení 

Dovolují-li nám to technické možnosti (dostatek 

lan, konfigurace terénu apod.), lze zvedání provést 

pomocí protiváhy. Základem je opět kladka s 

blokováním. Na laně za kladkou (strana obsluhy) 

bude na blokantech viset těžší z dvojice záchranářů 

(Zl) jako protiváha. 

Aby záchranář Zl nemohl sjet dolů, je potřeba, 

aby byl zajištěn v pomocném kotevním bodu Gak je 

tomu na obrázku), případně fixním lanem, na kterém 

by mohl slanit ke zraněnému. Nejpoužívanějším 

způsobem jištění je však spojení jednoho z blokantů 

záchranáře Zl, ·na kterých vystupuje po laně; cca 2m 

dlouhou smycí se zraněným. Díky tomuto spojení 

může záchranář v některých případech pomoci 

odtáhnout zraněného od. skály i na větší vzdálenost a 

je stále v kontaktu se zraněným. Hlavním důvodem 
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však je vzájemné jištění v případě porušení jednoho z lan. Poté není nutné další jištění 

záchranáře, které bylo popsáno na začátku tohoto odstavce. 

Druhý záchranář (Z2) obsluhující kladku pomocí blokantu s pedálem vytvoří tah, 

který spolu s tíhou protiváhy způsobí pozvednutí zraněného. Když se tah záchranářů 

sníží, kladka s blokováním zabrání poklesu zraněného. 

Záchranář Zl vystoupí po laně, kam mu to jištění dovolí, Z2 posune svůj blokant 

na doraz ke kladce a postup se opakuje. 

3.3.1.1 Náročnost na obsluhu a časová náročnost techniky 

Sestrojení tohoto mechanismu je velmi rychlé. Rychlost vytahování je více 

omezena bezpečností transportu zraněného v daném terénu nežli technickými 

možnostmi. 

Provést záchrannou akci touto technikou zvládne i jedna osoba. Práci druhého 

záchranáře však musí zastoupit, tím, že dotahuje pomocí blokantu s rukojetí lano, na 

kterém visí zraněný. Touto silou a protiváhou je schopna vytáhnout zraněného. Je však 

důležité, aby zachraňující osoba byla schopna dobírat i jistící lano. 

Maximální počet osob je dvě, tedy postup, který je rozebrán v popisu systému 

vytažení. 

3.3.1.2 Náročnost na množství použitého materiálu 

Tento způsob vytažení je nenáročný i na množství materiálu. Je třeba: 

- osobní lezecký materiál záchranáře, 

- materiál potřebný ke zbudování kotevních bodů, 

- kladka s blokováním nebo její substituce z kladky, blokantu a karabiny se zámkem 

a pojistkou, karabiny se zámkem a pojistkou k připnutí ke kotevnímu bodu, 

- statické lano jako pracovní dvojnásobné délky, než je výška vytažení, 

- slaňovací prostředek a blokanty se smycemi a karabinami (se zámkem a pojistkou) 

pro přesun záchranáře Zl po pracovním laně (přesnější popis v příloze 5), 

- blokant s pedálem pro záchranáře Z2, 
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- samoblokující slaňovací brzda, karabina se zámkem a pojistkou a dynamické lano 

pro zbudování nezávislého jištění. 

Dalším použitelným lezeckým materiálem je: 

- statické lano jako fixní zajištění záchranáře Zl v případě volby tohoto způsobu 

jištění. 

3.3.1.3 Shrnutí techniky 

Tato technika záchrany zraněného je velmi výhodná díky své účinnosti. Předností 

Je rychlost sestrojení mechanismu vytažení a samotná rychlost vytahování. Další 

výhodou je malé množství potřebného lezeckého materiálu. Taktéž nároky na obsluhu 

jsou minimální. 

Nevýhodou je, že tato technika nemůže být použita v tom případě, vyžaduje-li 

zdravotní stav zraněného plnou pozornost záchranáře, nejlépe připnutého přímo 

k transportnímu prostředku. To tato technika neumožňuje. Obdobný problém by mohl 

nastat v terénu, který není kolmý nebo převislý. Ve strmém terénu je taktéž nutné, aby 

byl záchranář připoután ke zraněnému a polohoval jej při vytahování. V případě 

připnutí záchranáře ke zraněnému (např. zkrácením jistící smyce mezi nimi) by došlo 

k tomu, že by záchranář neměl prostor k vystupování po laně a efekt protiváhy by 

nemohl být využit. 

Další nevýhodou je, že v případě přijištění záchranáře Zl ke zraněnému je nutné 

použít lano dvojnásobné délky, než je hloubka vytažení. 

Uplatnění této techniky je vhodné tehdy, visí-li zraněný v kolmém či převislém 

terénu a stačí-li ho po stabilizaci kontrolovat jen občas. Záchrany se účastní dva 

záchranáři, záchranář Zl jako protiváha kontroluje zdravotní stav a ·pomáhá překonávat 

drobnější výstupky terénu. Ke zraněnému je připnut pomocí dvoumetrové smyce. 

Záchranář Z2 reguluje rychlost vytahování mírou silového působení na lano a dobírá 

jistící lano. 
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3.3.2 Vytažení protiváhou dvou záchranářů 

Technika vytažení protiváhou dvou záchranářů vychází z předchozí techniky. 

Provádí se v případě, je-li zraněný (s transportním prostředkem) natolik těžký, že jej 

není schopen jeden záchranář protiváhou vytáhnout. Tuto techniku zobrazuje 

následující obrázek. 

3.3.2.1 Popis systému vytažení 

Základem je opět kladka s blokováním. Na laně za 

kladkou (strana obsluhy) bude na blokantech viset 

záchranář Zl jako protiváha. 

Aby záchranář Zl nemohl sjet dolů, je potřeba, aby 

byl zajištěn v pomocném kotevním bodě, případně 

fixním lanem, na kterém by mohl slanil ke zraněnému. 

Jediným rozdílem je, že záchranář Z2 nezůstává 

u kotvícího bodu, ale na dalším pracovním laně slaní 

pod záchranáře Zl a spojí svůj postroj s volným 

pramenem lana, na kterém visí záchranář Z 1. Tím toto 

lano zatíží. Rychlost vytažení reguluje rychlostí 

slaňování po laně, na kterém slanil pod záchranáře Z 1. 

V rámci jednoho kroku vystoupí záchranář Zl po 

laně, kam mu to jištění dovolí. Z2 začne slaňovat, čímž 

si větší silou odsedává do pracovniho lana a tím dojde 

k efektu vytažení protiváhou. Délka jednoho kroku je 

závislá na tom, kam až povolí jištění sjet záchranáři Zl. 

Dosáhne-li Zl nejnižší možné polohy, musí vystoupat 

po laně co nejvýše (opět v závislosti na jištění) a dobrat 

jistící lano. 
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3.3.2.2 Náročnost na obsluhu a časová náročnost techniky 

Sestrojení tohoto mechanismu je velmi rychlé. Rychlost vytahování je více 

omezena bezpečností transportu zraněného v daném terénu nežli technickými 

možnostmi. 

K vytažení technikou protiváhy dvou záchranářů je nutná přítomnost alespoň 

2 záchranářů. Postup zákroku je rozebrán v popisu sytému vytažení.) 

Aktivně se mohou záchranné akce zúčastnit nanejvýš 3 osoby, přičemž třetí osoba 

pomáhá sestavovat mechanismus a při vytahování dobírá jistící lano. 

3.3.2.3 Náročnost na množství použitého materiálu 

Tento způsob vytažení je nenáročný i na množství materiálu. Jediným problémem 

je potřeba tří lan. Je tedy třeba: 

- osobní lezecký materiál záchranáře, 

- materiál potřebný ke zbudování kotevních bodů, 

- kladka s blokováním nebo její substituce z kladky, blokantu a karabiny se zámkem 

a pojistkou+ karabiny se zámkem a pojistkou k připnutí ke kotevnímu bodu, 

- statické lano ve funkci lana pracovního, jehož délka je dvojnásobná vzhledem 

k výšce vytažení+ další lano (statické či dynamické) ke slanění záchranáře Z2, 

- slaňovací prostředky a blokanty se smycemi a karabinami (se zámkem a pojistkou) 

pro přesun záchranáře Zl a Z2 po pracovním laně (přesnější popis v příloze 5), 

- samoblokující slaňovací brzda, karabina se zámkem a pojistkou a dynamické lano 

pro zbudování nezávislého jištění. 

Dalším použitelným lezeckým materiálem je: 

- statické lano jako fixní zajištění záchranáře Zl v případě volby tohoto způsobu 

jištění (lze využít i druhý konec lana určeného ke slanění záchranáře Z2, je-li dost 

dlouhé). 
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3.3.2.4 Shrnutí techniky 

Tato technika záchrany zraněného je velmi vhodná díky své účinnosti. Výhodou je 

rychlost sestrojení mechanismu vytažení a samotná rychlost vytahování. Taktéž nároky 

na obsluhu jsou minimální. Záchranný tým složený ze dvou záchranářů je bez obtíží 

schopen pomocí této techniky záchrannou akci provést. 

Nevýhodou je, že tato technika nemůže být použita, vyžaduje-li zdravotní stav 

zraněného plnou pozornost záchranáře, nejlépe připnutého přímo k transportnímu 

prostředku. Obdobný problém by mohl nastat v terénu, který není kolmý nebo převislý. 

Ve strmém terénu je taktéž nutné, aby byl záchranář připoután ke zraněnému 

a polohoval jej při vytahování. To však v této technice není možné. 

Další nevýhodou je potřeba tří lan (případně dvou minimálně dvojnásobné délky, 

než je hloubka vytažení- Z2 slaní na nevyužitém konci jistícího lana). 

Uplatnění této techniky je vhodné tehdy, visí-li zraněný v kolmém či převislém 

terénu a stačí-li ho po stabilizaci kontrolovat jen občas. Záchrany se účastní dva 

záchranáři. Záchranář Zl, který je zavěšen na laně jako protiváha, a Z2, jenž reguluje 

rychlost vytahování rychlostí slaňování. Záchranář, který je blíže zraněnému, kontroluje 

jeho zdravotní stav a pomáhá překonávat drobnější výstupky terénu. Záchranář Zl dále 

dobírá jistící lano. 
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3.3.3 Vytažení pomocí jedné volné kladky a protiváhy 

Tato technika je jako jedna z mála určena pro vytažení zraněného i jedním 

záchranářem. 

3.3.3.1 Popis systému vytažení 

Terén nám vždy bude 

v konstrukcích kladkostrojů 

diktovat podmínky a omezovat nás. 

Ke konstrukci je třeba statické 

lano, které je minimálně 2x či 3x 

delší než hloubka, z níž je zraněný jistící 

vytahován. Délka lana je závislá na lano 
způsobu jištění záchranáře. Je-li 

jištěn v nějakém kotevním bodě 

Gak je tomu na obrázku vpravo), 

který blízko kladky 

s blokováním, případně fixním 

lanem, stačí lano jen o několik 

metrů delší než dvojnásobek 

hloubky. Je-li však jištěn 

dvoumetrovou smycí, která ho 

spojuje se zraněným, je třeba lano 

minimálně třikrát delší než hloubka 

vytažení. 

Jeden konec lana je v horním 

kotevním bodě napevno. Lano jde 

dolů přes volnou kladku umístěnou 

na postroji zraněného. Lano pak 

vedeme přes kladku s blokováním. 

Za kladkou vystupuje po laně zraněný 

záchranář, který opět musí být zajištěn v kotevním bodě. 
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Záchranář vystupuje na místě, čímž zraněný stoupá vzhůru. Toto však platí pouze 

za předpokladu, že tíha záchranáře je větší než polovina tíhy zraněného a jsou 

překonány všechny odporové síly. 

3.3.3.2 Náročnost na obsluhu a časová náročnost techniky 

Technika vytažení zraněného za pomoci protiváhy a volné kladky je jednoduchá, 

avšak sestrojení potřebného mechanismu trvá delší dobu, obzvláště tehdy, je-li 

sestavován jedním záchranářem. 

Jak již bylo řečeno, zákrok pomocí této techniky může provádět i jeden záchranář. 

V tomto případě je třeba, aby měl tento záchranář techniku dobře nacvičenou a při 

sestavování mechanismu nedělal chyby, které by zbrzdily celou záchrannou akci. Je 

důležité, aby si nachystal jistící lano takovým způsobem, aby jej mohl dobírat, i když je 

zavěšen na pracovním laně. 

Optimální záchranný tým se skládá ze dvou osob. Pomoc druhého záchranáře je 

výrazná při sestavování potřebného mechanismu. Díky ní dochází i k značnému 

zrychlení záchranné akce jako celku. Při vytahování se Z2 stará o jistící lano. 

Aktivně se této záchranné akce mohou zúčastnit maximálně 3 osoby, a to záchranář 

Zl fixovaný ke zraněnému, další osoba jako protiváha a záchranář Z2, který pomocí 

blokantu s pedálem pomáhá vytahování části lana, na kterém visí protiváha. 

3.3.3.3 Náročnost na mnofství použitého materiálu 

Tento způsob vytažení je nenáročný na množství materiálu. Materiálovou 

nevýhodou je potřeba takového pracovního lana, které bude 2x až 3x delší než hloubka, 

z níž je třeba zraněného vytáhnout. Konkrétně je třeba: 

- osobní lezecký materiál záchranáře, 

- materiál potřebný ke zbudování kotevních bodů, 

- kladka s blokováním nebo její substituce z kladky, blokantu a karabiny se zámkem 

a pojistkou, karabiny se zámkem a pojistkou k připnutí ke kotevnímu bodu, 

- statické lano jako pracovní, které je 2x až 3x delší než výška vytažení (dle způsobu 

jištění záchranáře), 
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- slaňovací prostředek a blokanty se smycemi a karabinami (se zámkem a pojistkou) 

pro přesun záchranáře Zl po pracovním laně (přesnější popis v příloze 5), 

- samoblokující slaňovací brzda, karabina se zámkem a pojistkou a dynamické lano 

pro zbudování nezávislého jištění. 

Dalším použitelným lezeckým materiálem je: 

- statické lano jako fixní zajištění záchranáře v případě volby tohoto způsobu jištění. 

3.3.3.4 Shrnutí techniky 

Specifikem této techniky je, že ji může provádět jediný záchranář. Realizuje-li tuto 

techniku skutečně pouze jedna osoba, dochází k velké ztrátě času, zvláště při 

sestrojování mechanismu. 

Kromě času je další nevýhodou skutečnost, že maximální hloubka vytažení závisí 

na délce pracovního lana. Lano musí být až třikrát delší (dle způsobu jištění 

záchranáře) než hloubka vytažení. 

Výhodou této techniky záchrany zraněného je její účinnost. Taktéž nároky na 

obsluhu jsou nůnimální, neboť je možná jedním záchranářem. Další předností je malé 

množství potřebného lezeckého materiálu, což je právě při záchraně jedním 

záchranářem velmi důležité. 

Tuto techniku lze využít především v následujících situacích: 

- Zraněný visí v kolmém či převislém terénu, je třeba jej stabilizovat, po stabilizaci 

postačí jen občasná kontrola jeho stavu. Záchrany se účastní jeden záchranář, který 

jako protiváha kontroluje zdravotní stav a pomáhá překonávat drobnější výstupky 

terénu. Dalším úkolem záchranáře je dobírání jistícího lana. 

- Záchrany se účastní 3 osoby. Zdravotní stav zraněného vyžaduje plnou pozornost 

záchranáře, nejlépe připnutého přímo k tninsportnímu prostředku, případně je 

zraněný vytahován terénem, který je strmý a členitý, tudíž je opět nutné, aby byl 

záchranář připoután ke zraněnému a polohoval jej při vytahování. 
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3.4 DALŠÍ ZPŮSOBY VYTAŽENÍ 

3.4.1 Vytažení rozkladem sil 

Tento způsob vynalezli kdysi námořníci na plachetnicích a sloužil k napínání 

plachet. Jeho použití je ovlivněno terénními podmínkami, není téměř použitelný při 

vertikální konfiguraci, jeho ideální umístění je v horizontále. 

3.4.1.1 Popis systému vytažení 

Ke konstrukci jsou potřeba dvě kladky s blokováním a mezi nimi několik metrů 

prostoru. Kladka 1, blíže raněnému (označenému "R"), slouží k zabránění zpětného 

pohybu, kladka 2 dopíná pracovní lano. 

Napřed maximálně napneme lano mezi kladkami pomocí blokované kladky č.2. 

Pak se za lano napnuté mezi kladkami pověsí záchranář ("Z") či nějakým jiným 

způsobem stáhne tuto část lana, čímž vyvine sílu F. Jeho tíhová síla se rozkládá (vytvoří 

reakční sílu Fa) a dochází k posunu lana přes první kladku. Opět dobereme lano za 

kladkou 2 a postup opakujeme. Při použití dynamického lana dochází vlivem jeho 

pružnosti k poměrně velkým ztrátám. Proto je důležité použít lana statického, nejlépe 

o větším průměru. 

1. 

2. 

R z 
Délka kroku je přímo úměrná vzájemné vzdálenosti kladek a zároveň závisí na 

hmotnostech zraněného a osoby, která zatěžuje horizontální část lana. Je-li tíha břemene 
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shodná s tíhou zátěže (hmotnost raněného "R" shodná s hmotností osoby zatěžující lano 

"Z"), dojde k vyrovnání sil (v ideálním případě) tehdy, když budou horizontální části 

lana svírat úhel 120· Gak je naznačeno na obrázku výše). To bude ve chvíli, kdy 

zatěžující osoba poklesne o 29% vzdálenosti mezi kladkami (tedy 29% délky 

horizontální části lana) a raněný bude vytažen o 31% této vzdálenosti. Tedy pro příklad, 

bude-li vzdálenost mezi kladkami 5 ma hmotnost zraněného bude shodná s hmotností 

osoby zatěžující mechanismus, tato osoba (vyloučíme-li odporové síly) poklesne o 1,45 

ma zraněný bude vytažen o 1,55 m výše. 

Místo kladky 2 s blokováním lze použít i omotání lana např. kolem stromu 

(podobně to dělali námořníci), případně lano může přijistit další záchranář přes půllodní 

uzel. 

3.4.1.2 Náročnost na obsluhu a časová náročnost techniky 

Samotné sestrojení této techniky není časově náročné, ale vzhledem ke 

specifickému použití může časovou prodlevu způsobit přesun mezi kladkami 

s blokováním, jsou-li např. kladky zavěšeny na protilehlých stěnách strže či praskliny. 

Tuto techniku může provádět i jedna osoba - záchranář zatíží horizontální část 

lana, po odlehčení tuto část lana vypne a dobere jistící lano. 

Aktivně se mohou na zákroku účastnit maximálně 4 osoby, a to v následujících 

úlohách: záchranář Zl připoután ke zraněnému, další dva zachránci zatěžují lano a 

záchranář Z2 řídí jejich činnost, vypíná horizontální část lana a dobírá jistící lano. 

3.4.1.3 Náročnost na množství použitého materiálu 

Množství použitého lezeckého materiálu k sestrojení tohoto mechanismu je velmi 

malé: 

- osobní lezecký materiál záchranáře, 

- materiál potřebný ke zbudování kotevních bodů, 

2x kladka s blokováním nebo její substituce z kladky, karabiny se zámkem a 

pojistkou a blokantu, karabiny se zámkem a pojistkou k připnutí ke kotevnímu 

bodu, 
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- statické lano jako pracovní, které bude minimálně o 10m delší než výška vytažení, 

samoblokující slaňovací brzda, karabina se zámkem a pojistkou a dynamické lano 

pro zbudování nezávislého jištění. 

3.4.1.4 Shrnutí techniky 

Tuto techniku lze využít především v terénu, který umožňuje vytvoření kotevních 

bodů dále od sebe a ve stejné výšce. 

Výhodou je jednoduchost mechanismu, nízký počet obsluhujících osob a malé 

množství použitého materiálu. 

Nevýhodouje relativně malá délka jednoho kroku. 
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3.4.2 Vytažení pákováním- jednostranná páka 

A p 

F, 

B p 
F, 

Ke snížení síly potřebné 

k vytažení zraněného je možné 

využít kromě kladkostrojů páky. 

Principem rovnováhy na páce je 

vyrovnání dvou momentů síly Mt 

a M2. Moment síly je součin síly F 

ajejího ramene I (vzdálenost mezi 

místem působení síly a osy otáčení 

P). Obecně tedy platí tyto vztahy: 

M1=M2 

FtXlt=F2xh 

Na obrázku A je znázorněn rovnovážný stav na páce, kdy obě síly mají tentýž směr 

a tutéž orientaci a každá působí na jednom z ramen páky. Na obrázku B je znázorněn 

rovnovážný stav na páce, kdy obě síly 

působí na stejném rameni páky, m~í tentýž 

směr, ale opačnou orientaci.) 

3.4.2.1 Popis systému vytažení 

Základem mechanismu Je kladka 

s blokantem Bl. Na tažnou část lana, která 

vychází z tohoto blokantu, je zavěšen 

blokant B2 tak, aby jej bylo možné posouvat 

vzhůru. Na tento blokant je pomocí smyce a 

lodního uzlu zavěšen tyčovitý předmět. Na 

část lana mezi zraněným a kladkou je 
. . 

zavěšen blokant B3 tak, aby jej bylo možné 

posouvat po laně dolů. S blokantem je 

pomocí smyce a lodního uzlu spojen jeden 

konec tyče. Druhý konec tyče slouží 

k obsluze této páky (viz obrázek vpravo). 
ZRANENV 
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Jednotlivé kroky vytažení se skládají z nabití pákového systému a vytahování 

zraněného zatížením tyče, čímž je dosaženo pákového efektu. 

Nabíjení pákového systému je prováděno vysunutím blokantu B2 a stažení 

blokantu B3. Je výhodné, provádějí-li nabíjení dvě osoby, z nichž jedna přidržuje tyč 

a druhá posunuje blokanty. 

Jestliže je to alespoň trochu možné, je důležité použít při této technice jištění 

nezávislým lanem. 

3.4.2.2 Náročnost na obsluhu a časová náročnost techniky 

Sestrojení této techniky je velmi rychlé, i když je prováděno jedním záchranářem. 

Díky regulaci tažné síly vzdáleností lodních uzlů na páce je touto technikou možné 

vytáhnout zraněného jedním záchranářem. I v tomto případě jsou velikost tažné síly 

a výška vytažení ve vztahu přímé úměrnosti. Dojde-li tedy ke snížení tažné síly, 

zmenšuje se i vzdálenost, o níž bylo břemeno (zraněný) během jednoho kroku vytaženo. 

Tím dochází i ke zpomalení vytažení zraněného. 

Optimální tým pro záchranu jedné osoby tvoří dva záchranáři. Při provádění 

záchranné akce touto technikou lze využít maximálně 3 osob a jednoho záchranáře, 

který polohuje a stabilizuje zraněného. 

3.4.2.3 Náročnost na množství použitého materiálu 

Taktéž náročnost na množství použitého materiálu Je velmi malá. Jedinou 

nevýhodou je nutnost použití tyčovitého předmětu. Tato technika si tedy vyžaduje 

následující materiál: 

- osobní lezecký materiál záchranáře, 

- materiál potřebný ke zbudování kotevních bodů, 

- kladka s blokováním nebo její substituce z kladky, blokantu a karabiny se zámkem 

a pojistkou, karabiny se zámkem a pojistkou k připnutí ke kotevnímu bodu, 

statické lano jako pracovní, které bude minimálně o 10m delší než výška vytažení), 

- dva blokanty, karabiny se zámkem a pojistkou a smyce k ukotvení na tyč, 

- málo pružný a velmi pevný tyčovitý předmět o délce 3 až 5 m 
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- samoblokující slaňovací brzda, karabina se zámkem a pojistkou a dynamické lano 

pro zbudování nezávislého jištění. 

3.4.2.4 Shrnutí techniky 

Technika je především využitelná v následujících případech: 

- Na místě záchrany jsou pouze dva záchranáři a žádná jiná osoba. Zraněný je stabilní 

jak po zdravotní, tak psychické stránce a je schopen připnout ke svému úvazku 

karabinu s lany, která mu záchranáři spustí. Pokud není toto spuštění možné, musí 

záchranář Zl ke zraněnému slanit (nebo se jinak dopravit) a po zajištění zraněného 

vystoupit po laně k Z2, kterému pomůže s vytažením. Terén musí být tak strmý 

a členitý, aby zraněnému nečinil problémy při vytahování. 

- Na místě zásahu je kromě dvoučlenného záchranného týmu další osoba schopná 

pomoci při vytažení. Záchranář Zl slaní ke zraněnému, stabilizuje jej a během 

vytahování kontroluje toto vytahování tím, že vystupuje paralelně se zraněným po 

nezávislém laně. Terén může být v tomto případě méně strmý a více členitý než 

v situaci předchozí. Záchranář Z2 ovládá páku a kontroluje práci další osoby při 

vytahování zraněného. 

- Na místě zásahu je kromě dvoučlenného záchranného týmu skupina minimálně 

dvou lidí schopná vytahování a terén u kladkostroje umožňuje zapojení třech lidí do 

vytahování. Zl slaní ke zraněnému, stabilizuje jej a během vytahování kontroluje 

toto vytahování připnutý ke zraněnému. Terén může být méně strmý a ještě více 

členitý než v předchozích případech. Vzhledem k přítomnosti záchranáře 

u zraněného během celého vytahování je tato technika vhodná při těžších zraněních. 

Záchranář Z2 ovládá páku a řídí práci dalších dvou osob při vytahování. 

. Výhodou je velmi malé množství použitého materiálu. Mezi další přednosti patří 

rychlost sestrojení mechanismu, regulace síly vytažení prováděná umístěním lodních 

uzlů na páce. Jelikož je možné touto technikou vytáhnout těžší předměty, je v silách 

jednoho záchranáře vytáhnout zraněného, pakliže vhodně zvolí vzdálenost mezi oběma 

lodními uzly na tyči. Čím je tato vzdálenost menší, tím se snižuje síla nutná k vytažení 
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zraněného. Tato síla je samozřejmě závislá i na délce tyčovitého předmětu (čím je tyč 

delší, tím je vytahování lehčí). 

Nevýhodou této techniky je nutnost použití tyčovitého předmětu, který má velkou 

pevnost, malou pružnost a délku 3 až 5 m. Další nevýhodou je obtížnost nabíjení 

pákového systému, která značně sníží rychlost vytahování zraněného. 
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3.4.3 Vytažení pákováním- dvojstranná páka 

Vytahování pákováním pomocí dvojstranné páky je technika, která umožňuje 

vyprošťování břemen o vysoké hmotnosti. Tento mechanismus schématicky znázorňuje 

obrázek vpravo. 

3.4.3.1 Popis systému vytažení 

Jako páka se používá pevná 

kovová nebo dřevěná tyč o délce 3 až 

5 m, která je ukotvena lanem 

spojujícím střed tyče a kotevní bod. 

Nezávisle Je ukotvena kladka 

s blokováním, kterou prochází lano, na 

jehož druhém konci je upevněn 

zraněný. 

Na obou koncích tyče JSOu 

lodními uzly navázány smyčky, jejichž 

délka odpovídá délce tyče. Na druhém 

konci smyc jsou upevněny blokanty, 

které jsou zavěšeny na laně, na němž 

visí zraněný. Každý ze záchranářů stojí 

u jednoho konce tyče, jeden zvedá 

konec tyče, druhý tlačí protilehlý 

konec tyče k zemi. Je-li přítomna další 

osoba, dobírá lano, na kterém visí 

zraněný a posouvá blokanty.38 

ZRANĚNÝ 

38 KVAKA, z. & JEBAVÝ, M.: Tě/51-1 Vojensko- praktické lezení, str. 25 . 
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3.4.3.2 Náročnost na obsluhu a časová náročnost techniky 

Sestrojení tohoto mechanismu je oproti jiným časově velmi náročné, což je 

zapříčiněno velkým množstvím uzlů a obtížnou manipulací s tyčí. Samotné vytažení již 

není tak časově náročné. 

Tato technika si vyžaduje minimálně dvě osoby. Každý záchranář stojí na jedné 

straně tyče. Jeden z nich navíc dobírá lano procházející kladkou s blokováním, druhý 

stahuje blokanty a tento mechanismus tím nabíjí. 

Maximálně se záchranné akce může aktivně účastnit 6 osob, a to následovně: jeden 

záchranář sestoupí ke zraněnému, připoutá se k němu a kontroluje jeho stav při 

vytahování, dvě dvojice, na obou stranách tyče jedna, zvedají "pákováním" zraněného 

se záchranářem, šestá osoba dobírá jistící lano a lano se zraněným a záchranářem 

a posouvá blokanty. 

3.4.3.3 Náročnost na množství použitého materiálu 

Na lezecký materiál není tato technika příliš náročná. Její použitelnost však 

determinuje přítomnost dostatečně dlouhé a pevné tyče. K provedení techniky je 

zapotřebí následujícího materiálu: 

- osobní lezecký materiál záchranáře, 

- materiál potřebný ke zbudování kotevních bodů, 

- kladka s blokováním nebo její substituce z kladky, karabiny se zámkem a pojistkou 

a blokantu, karabiny se zámkem a pojistkou k připnutí ke kotevnímu bodu, 

- statické lano jako pracovní, které bude minimálně o 5 m delší než výška vytažení, 

- 2 smyce o průměru minimálně 6 mm a délce minimálně 5 m + dva blokanty 

s karabinami, 

- smyce nebo lano k upevnění tyče ke kotevnímu bodu o nosnosti minimálně 15 kN, 

- 3 až 5 m dlouhá pevná tyč, 

- samoblokující slaňovací brzda, karabina se zámkem a pojistkou a dynamické lano 

pro zbudování nezávislého jištění. 
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3.4.3.4 Shrnutí techniky 

Využitelnost této techniky vytažení je v důsledku použití tyčovitého předmětu 

velmi nízká, neboť ten se na místě zásahu nachází zřídka. Další nevýhodou je, že terén 

musí být vhodný pro manipulaci s takto vytvořenou pákou. Pro dva záchranáře je tato 

technika velmi obtížná jak na zbudování mechanismu, tak na samotné vytahování. 

Vzhledem k tomu, že jsou oba záchranáři zaměstnáni vytahováním, musí být zdravotní 

stav zraněného stabilní a vytahování musí být prováděno v kolmém či převislém terénu. 

Výhodou je relativně malá náročnost na množství použitého lezeckého materiálu 

a v přítomnosti minimálně jedné další osoby možnost vytažení i těžších břemen. Je-li 

přítornno 5 a více osob a je-li tyčovitý předmět dostatečně pevný, lze tímto způsobem 

vytahovat zraněného se záchranářem. Tudíž je možné kontrolovat jeho zdravotní stav 

a v těžším terénu jej odtahovat od skály. 
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4 Výsledky práce 

4.1 ZPŮSOB VYHODNOCENÍ TECHNIK 

Techniky jsou průběžně hodnoceny již v kapitole 3. Ucelenější vyhodnocení jsem 

zpracoval ve vyhodnocovací tabulce (viz níže). Obsah jednotlivých sloupců tabulky je 

vysvětlen v kapitole 4.2. 

K ucelenému hodnocení dané techniky patří i její časová náročnost, tedy časová 

náročnost při sestavování techniky a časová náročnost vytažení zraněného. 

Experimentální zjištění těchto časů je však velmi obtížné. Aby měly časy výpovědní 

hodnotu, bylo by nutné sestavit skupinu lidí, kteří mají zkušenosti s manipulací 

lezeckým materiálem a prací ve výškách a nad volnou hloubkou. Aby byla zaručena 

jejich technická úrov~ň, nebylo by jiného východiska než tuto skupinu sestavit 

z leteckých záchranářů. 

Tento výzkum by však zabral hodně času, neboť dílčích měření by bylo velmi 

mnoho. Počet měření by byl ovlivněn počtem technik. Každá technika by byla měřena 

v několika variantách, každá varianta by byla měřena nejméně třikrát a celý tento 

postup by muselo provést několik skupin. Vzhledem k tomu, že žádný velitel neuvolní 

na několik dní své záchranáře, aby mohli být využiti k výzkumu tohoto charakteru, 

muselo by toto měření nejspíš probíhat během pravidelných návštěv jednotlivých 

záchranných subjektů. Měření těchto technik by tedy zabralo řádově měsíce aktivního 

výzkumu, což by vystačilo na samostatnou výzkumnou práci. 

Pro ucelený přehled technik jsem vytvořil tabulku hypotetických časů, která však 

tyto časy uvádí v relativní rovině (nízká, střední, vysoká časová náročnost daného 

úkonu). Jednotlivé techniky jsem porovnal mezi sebou a zařadil do jednotlivých 

kategorií. Toto řazení jsem konzultoval s výše zmíněnými odborníky. Tato hypotetická 

tabulka by mohla být odrazovým můstkem při zahajování nové výzkumné práce. 
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4.2 VYSVĚTLIVKY SLOUPCŮ VYHODNOCOVACÍ TABULKY 

Počet obsluhujících osob 

je počet osob, které jsou potřeba k přípravě a obsluze mechanismu vytažení. 

- Minimální - vyjadřuje minimální počet osob, který je nutný k sestavení a obsluze 

mechanismu, a to i za cenu pomalého a namáhavého vytahování zraněného. 

Optimální- vyjadřuje takový počet, v němž jsou obsluhující osoby schopny naplno 

využít všech předností dané techniky, avšak i za cenu větší námahy. 

- Maximální- je takový počet obsluhujících osob, při jehož navýšení by se rychlost 

sestrojení a vytažení nijak nezvětšila (nejsou započítány osoby, které by mohly 

nahradit vyčerpanou obsluhu po delším vytahování). 

Závislost výšky vytažení 

- Na délce lana- vyjadřuje kolikrát (případně o kolik metrů) musí být lano delší, než 

je hloubka vytažení zraněného h. 

Př.: 2 x h + 10 m znamená, že je třeba o deset metrů delší lano, než je dvojnásobek 

hloubky vytažení. 

- Při minimu osob- vyjadřuje, jestli je maximální výška vytažení danou technikou 

závislá na minimálním počtu osob obsluhujících daný mechanismus. 

Odpověď ano znamená, že vytahování je natolik fyzicky či technicky náročné, že je 

možné zraněného vytáhnout pouze do omezené výšky. Navýšením osob by došlo ke 

zvýšení maximální potenciální výšky vytažení. 

Odpověď ne znamená, že při tomto počtu osob je možno zraněného vytáhnout do 

libovolné výšky. 

- Při maximu osob- vyjadřuje, jestli je výška vytažení danou technikou závislá na 

maximálním počtu osob obsluhujících daný mechanismus. 

Odpověď ne znamená, že při tomto počtu osob je možno zraněného vytáhnout do 

libovolné výšky. 
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Počet osob nutný k vytažení v terénu: 

vystihuje minimální počet osob, které jsou schopny využít danou techniku vytažení 

v konkrétním terénu, ve kterém je zraněný vytahován. Vždy musí být vytahování 

provedeno bezpečně a nesmí zraněnému způsobovat další újmu např. oděrem či 

zaklíněním v daném terénu. Tabulka vystihuje počty osob vytahujících zraněného 

v terénu: 

- Převislém- kde je zraněný vytahován ve volném prostoru bez rizika úrazu o okolní 

terén. Záchranář v prostoru nemá možnost přiblížit se ke stěně, o kterou by si mohl 

jakkoli pomoci. 

- Kolmém - kde je zraněný vytahován těsně podél stěny či konstrukce, avšak nehrozí 

mu úraz o okolní terén. Záchranář je u stěny, kde má možnost částečného kotvení. 

Může se opřít o stěnu, nemůže si však významněji pomoci nadlehčit se či snížit 

zatížení lana, na kterém visí. 

Strmém- kde zraněný vyžaduje alespoň částečnou dopomoc při vytahování, aby 

nebyl jeho stav zhoršen úrazem o strmý terén, přes který je vytahován. Záchranář 

postupuje podél zraněného po laně a je schopen částečně polohovat zraněného 

během vytahování. Záchranář je schopen odlehčit se z lana, případně využít stěny 

k částečnému kotvení. 

- Strmém a členitém- kde zraněný vyžaduje permanentní polohování a dopomoc, 

aby nebyl jeho stav zhoršen úrazem o strmý a členitý terén, přes který je vytahován. 

Záchranář je schopen úplně se odlehčit z lana, případně využít stěny ke kotvení. 

Materiál 

Tato položka informuje, je-li k sestrojení daného mechanismu nutný ještě jiný 

materiál než: 

osobní lezecký materiál záchranáře, 

materiál potřebný ke zbudování kotevních bodů, 

2x kladka s blokováním nebo její substituce z kladky, blokantu 

a karabiny se zámkem a pojistkou + karabiny se zámkem a pojistkou 

k připnutí ke kotevnímu bodu, 

statické lano jako pracovní, 
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slaňovací prostředek a blokanty se smycemi a karabinami (se zámkem 

a pojistkou) pro přesun záchranáře po pracovním laně, případně pro 

pomoc při vytahování, 

samoblokující slaňovací brzda, karabina se zámkem a pojistkou 

a dynamické lano pro zbudování nezávislého jištění. 

- Lano navíc - znamená, že je třeba třetího lana k sestrojení daného mechanismu. 

Použité lano je buď S - statické, D - dynamické nebo S/D - je možno použít 

statické i dynamické lano. Dalším údajem je minimální délka tohoto lana (v m nebo 

násobcích hloubky vytažení h). 

Př.: S- 2 x h +10m znamená, že je třeba o deset metrů delšího statického lana, než 

je dvojnásobek hloubky vytažení. 

- Jiný materiál navíc - v tomto sloupci je vypsán další materiál, který nebyl zmíněn 

v předchozím výčtu. 

Počet obsluhujících osob pro zabezpečení kontaktu se zraněným 

vyjadřuje, kolik osob musí být celkem využito k obsluze mechanismu (včetně 

záchranáře Zl), aby měl záchranář Zl možnost věnovat se zraněnému během 

vytahování. 

Minimální kontakt- záchranář Zl má pouze vizuální kontakt se zraněným, neboť 

vzhledem ke zdravotnímu a psychickému stavu zraněného není nutné, aby k němu 

sestupoval, případně to není možné vzhledem k okolnostem či specifiku použití této 

techniky (v bojové situaci, nebezpečí z prodlení vyšší než nebezpečí z dalšího 

zranění apod.). 

- Kontakt na začátku - záchranář Zl slaní ke zraněnému, stabilizuje jej, ale musí 

vystoupat po laně zpět a pomoci jej vytáhnout. 

Částečný kontakt - záchranář Zl slaní ke zraněnému na nezávislém laně nebo 

v případě vytahování protiváhou ·na druhém konci lana, než na kterém je připnut 

zraněný, a setrvává v blízkosti zraněného (např. připoután ke zraněnému 

dvoumetrovou smycí), čímž je schopen rychleji reagovat na změnu stavu zraněného, 

případně mu pomoci při překonávání terénu. 
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Intenzivní kontakt - záchranář Zl je připoután ke zraněnému (případně 

k transportnímu prostředku, ve kterém je zraněný transportován) a je schopen se mu 

maximálně věnovat, neboť se nemusí účastnit vytahování. V tomto případě je 

zpravidla potřeba většího počtu vytahujících, neboť jsou vytahovány dvě osoby, 

zraněný a záchranář Z 1. 
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4.3 VYSVĚTLIVKY SLOUPCŮ TABULKY HYPOTETICKÝCH ČASŮ 

Tato hypotetická tabulka byla vytvořena pouze na základě znalostí a dlouholetých 

zkušeností výše zmíněných odborníků, neopírá se o výsledky konkrétních měření. I tak 

má vysokou výpovědní hodnotu, neboť zařazuje jednotlivé techniky do skupin 

rozdělených dle časových náročností. Relativní časy umožňují porovnat jednotlivé 

techniky mezi sebou. 

Časová náročnost při sestrojování 

vyjadřuje, jak dlouho trvá sestavení daného systému. Výsledný čas je měřen od 

chvíle, kdy jsou připraveny všechny potřebné kotvící body, do chvíle, kdy je vše 

připraveno k vytahování. Při sestavování této položky jsem vycházel z těchto časových 

norem: 

• nízká časová náročnost- sestrojení mechanismu do 5 minut, 

• střední časová náročnost- sestrojení mechanismu od 5 do 15 minut, 

• vysoká časová náročnost - sestrojení mechanismu nad 15 minut. 

Časové náročnosti jsou uváděny ve třech variantách. Jednotlivé varianty se liší 

počtem osob, které sestrojují daný mechanismus. Jsou to časové náročnosti při 

sestrojování mechanismu vytažení: 

- 1 osobou, 

- 2 osobami, 

- více osobami- tedy více než dvěma osobami. 

Časová náročnost vytažení jedné osoby 

vyjadřuje, jak dlouho trvá samotné vytažení zraněného, tedy doba od ukončení 

sestrojování a stabilizace zraněného až do chvíle, kdy je zraněný vytažen ke kotevnímu 

bodu. Tento čas je závislý na innoha faktorech jako např. použitém materiálu, fyzické 

síle a kondici obsluhy mechanismu, hmotnosti zraněného a hlavně výšce vytažení. 

Z tohoto důvodu jsem se rozhodl ponechat tuto hypotetickou položku v relativní rovině, 

tedy bez určení konkrétních časových mezí. 
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Toto relativní časové hodnocení slouží pouze k rychlé orientaci v časové náročnosti 

dané techniky vzhledem k ostatním technikám. Pro jednoduchost jsem zvolil tři časové 

náročnosti, tedy nízkou, střední a vysokou. 

Časové náročnosti jsou uváděny v pěti variantách. Jednotlivé varianty se liší 

počtem osob, které jsou potřeba při realizaci dané techniky vytažení. V případě, že je 

nereálné, aby daný počet osob danou technikou vytáhnu! zraněného, je kolonka 

vyjadřující časovou náročnost nahrazena nápisem nelze. Jednotlivé varianty časové 

náročnosti vytahování jsou: 

- jednou osobou, 

- dvěma osobami, 

- třemi osobami, 

- čtyřmi osobami, 

- více než čtyřmi osobami. 

Časová náročnost vytažení zraněného a záchranáře 

vyjadřuje, jak dlouho trvá samotné vytažení zraněného, ke kterému je připoután 

záchranář (v popisech systémů vytažení označen jako Zl). Je to doba od ukončení 

sestrojování a stabilizace zraněného až do chvíle, kdy je zraněný se záchranářem 

vytažen ke kotevnímu bodu. Tento čas je závislý na mnoha faktorech jako např. 

použitém materiálu, fyzické síle a kondici obsluhy mechanismu, hmotnosti zraněného, 

hmotnosti záchranáře Zl a hlavně výšce vytažení. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl 

ponechat tuto hypotetickou položku v relativní rovině, tedy bez určení konkrétních 

časových mezí. 

Toto relativní časové hodnocení slouží pouze k rychlé orientaci v časové náročnosti 

dané techniky vzhledem k ostatním technikám. Pro jednoduchost jsem zvolil tři časové 

náročnosti, tedy nízkou, střední a vysokou. 

Časové náročnosti jsou· uváděny ve čtyřech variantách. Jednotlivé varianty se liš"í 

počtem osob, které jsou potřeba při realizaci dané techniky vytažení. Do tohoto počtu je 

započítán i vytahovaný záchranář. V případě, že je nereálné, aby daný počet osob 

vytáhnu! zraněného a záchranáře danou technikou, případně je tato technika nevhodná 
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k vytažení dvou osob, je kolonka vyjadřující časovou náročnost nahrazena nápisem 

nelze. Jednotlivé varianty časové náročnosti vytahování jsou: 

- dvěma osobami, 

- třemi osobami, 

- čtyřmi osobami, 

- více než čtyřmi osobami. 

4.4 HODNOCENÍ TECHNIKY V DANÉ KONFIGURACI 

Jednotlivé sloupce tabulek jsou parametry, které specifikují techniky. Jednotlivé 

buňky tabulky vyznačují konfiguraci konkrétní techniky a parametru. Jednotlivé 

techniky se vlivem špatné konfigurace (nevhodně zvoleného parametru) mohou stát 

méně vhodnými či úplně nevhodnými. 

Vhodnost a použitelnost dané techniky je zhodnocena v konfiguraci s každým 

parametrem tak, že jednotlivé buňky jsou barevně odlišeny podle jejich vhodnosti. 

Hodnocení jsem rozdělil do čtyř úrovní: 

konfigurace dorJorucovan•liHO z,)du.um danou 
technikou - vyjadřuje, že daná technika je 

v konfiguraci s tímto parametrem vhodná a doporučovaná pro záchranu zraněného 

dvěma záchranáři. 

kQUfiťJIIItlC& fiQUŽitelll<l f)i'i Z<lCaU<lllé dvěma 
· za clu anMi .- -· - vyjadřuje, že daná technika je 

v konfiguraci s tímto parametrem použitelná pro záchranu zraněného dvěma záchranáři, 

ale její vhodnost je vlivem techniky či parametru nižší. 

- vyjadřuje, že daná technika je 

v konfiguraci s tímto parametrem nevhodná pro záchranu zraněného dvěma záchranáři. 

Nejčastější příčinou této klasifikace je nutnost zapojení většího počtu osob než dvou. 

I nedopomtovaná technika při této konfiguraci 
- vyjadřuje, že daná technika je 

v konfiguraci s tímto parametrem nevhodná či nerealizovatelná pro záchranu zraněného. 
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4.5 VYHODNOCOV ACÍ TABULKA 

HOONOCEN~FAKTORY Počet obsluhujfcfeh oso_b Závislost výšky vytažení h Počet osob nutný k vytažení v terénu : 

při 

TECHNIKY VYTAZENÍ 
. . ., r I . ·r .• I . ál fl na délce mtnlma n opt1ma· n1 max1m n lana 

při 
minimu 

osob 
maximu I převis lém I kolm'ém 

osob 

P , až , 2 r Q í_ 
rosté vyt em h ano 2 2 

Vytaženípomocíje~é volné 
2 

1 • 
·· l ano 2 

kladky - var. 1 

~:::;~ !:r~~cí jedné vomé I 2 __ \ 2 ]-.ll!ljll!j~;;'·;il'~ 2 x h I •ln o ,.,,' ...... ~,·~:l\lll!ii!' 

~~==~:o~;noci1řetirlového I 2 I 2 l ll!ili!.i:.;,~; .. J;··:·i·!i'l h + ·JO mI ne l :.;·:.~~~:~~~· ·ii!,·::!l 
~~:~~:m~:;~:=o lř\ 2 ~li;i·!,!'.il~.'!i':l:··~:r~··!.'··ii[~l;::~·ril .. \'1 h 1_ ne !'l_"''l!l!·.•·m:'i'_·,t~.~ 

~~:2°E!;::::~ I 2 f 2 ·~~~~~~lii\~,'::.~~l~ .. · 15 
... ... 

ImprovtZovany sestmqvy 2 :; .. ~·= ' ,.::~ ," ,: , :.: , ::·:''·','-if- _;-;.;,:- h + ·JO m ne · ·v . , . I ~ ........ ;: .-:··:1:':.'\::-., .. ;.:· I -- 1-
kladk-o.sttoj .~ · : ~~."= (\ ;:-.!;l: :·: ~ · :i·.' 1 \i.!::: ; .~.<~~ 

VytaŽení protiv-áhou jednoho 
z:áchraná1e 

Vytaženi protiváhou dvou 
záchranář\i 

Vytaženi pomocí jedné volné 
kladky a protiváhy· 

Vytažení rozkladem sil 

Vytažen:{ pákovánfm -
jedno.stranná páka 

!Vytažení pákováním- dvojstranná 
páka 

'I 2 

2 2 

'I 2 

•• 2 

'I 2 

2 

2 2xh ne 

~~'!;'!-'!t~·~~JH;-1 2 x h ne 

rl_.,!i! 1~~ •. ~;~,~·::~:t-• 3 X h ne 

::;:::::l.;: 

lh + ·10m IH~ 

~!!Ji! ·ljl'~1ill\::nw • h • ·1o m ne 

lh +·10m ne 

ne 

ne 

ne 

ll~ 

ne 

ne 

2 

2 

2 

2 

2 

'I 

2 

'I 

'I 

•• 

2 i! 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

'I 

2 

'I 

'I 

•• 

2 

strmém 

4 

3 

strmém a 
členitém 

6 

5 

ml!:;!:.'w~ · : i 

t!iJ'[i!.~::)[ 'f:it::.i·;;:4 '\ !l•·l 

2 ~·::~:~:~,"' 
5 

2 ne lze 

2 2 

2 

2 ?• '',:·· .. . 
1!_}·-·· 

2 

.j· 



HOONOCEN~FAKTORY 

TKHNIKY VYTAZENi 

Vytažení pQmocL 'třetinového 
kladkostroje 

Vytueni p~mocí -základního 
čtvrtinového kladkostroje 

Vytaženl pomod čtvrt:inoveho 
kladkostroje s dvěma 
~rotisměmými volnýtni kladkami 

Iínp.tovizovaný šestinový 
klaqkostroj 

Materiál 
Počet obsluhujících osob prb zabézpečení 

kontaktu se zraněným 

lano navíc .. , 
(druh_ IJinY ma~eriálll minimální 
délka) nav1c kontakt 

kontakt I částečný I intenzivní 
na kontakt kontakt 

zač'át ku 

Poznámka 

ne 2 3 3 výhoda rychlosti pň minimálním kontaktu 

ne 2 B i 
S-20m 2 

.·.j··:~·~~~·Ii!lltlj. výhodná při vytahování jedné osoby 
; ::: ~ :~· :::. ; ~ :=.:: :: :: 

m :mmmm:mt.!lj.:[jj~-~t~~~;~:i ;;~ ·t:~m~~: ~;~~t:~~:~;~f.~~ ilt, !( i;~~~:~:~~~ř:r;:~l;~': 

ne 2 2 um~"'iii~!',~l~~~l velmi důležitá tech~~~~to záchranářskou 

ne 2 5 1 1l 
~! improvizovaná technika w . -
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4.6 TABULKA HYPOTETICKÝCH ČASŮ 

HúUNOCENÉ FAKTORYIIčasová náročnost při sestrojován! Č'<r!sová náročnost vytažení jedné osoby 
Časová náročnost vytažení zraněného a 

záchl'anáře 

n -c HNIKY VYTAZENi 

Prosté ;vytažení 

Vytaženi p<:>tnoc:í čtyrtjnového 
kla·:lluJstroje s dvěma 

pr·otisměrnýrni voh!.ými kladkami 

Improoviz0van.ý šestinový 
kladkostroj 

,Vyt-aierú protiváh-ou jedn0ho 
iáchran-áfe 

Vytaž~ pr:otiváhou dv:ou 
záchranářů 

Vytažení p.omoci jedné voiné 
kladky a pr:ot:iváhy 

V ytažěrú ro.tkladem sil 

Vytaže'rú pákováním

He&ostranná páka 

Vytažení pákováním - dvojstranná 
páka 

llÍZktl 

stiední 

stledni 

stiedni 

VýSOk<'t 

stiedni 

vysok.) 

více 
osobami 

jed nou 
osobeu 

dvěma 
os_obami 

t řemi 

osobami 
čtyřmi 

osobami 
vice nef 4 
osobami 
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nelze 

třemi 
osobami 

ne lze 

čtyřmi 
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více než 4 
osobami 

střední 
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nizk<l 

ni z k,) 

nizk<'l 

sfi·e•lni 

ni z k;) 

vysok,) 

vysoka 

VýSOk<l 

vysoka 

Výsok.) 

.;:L;~~~;·k.~: . .r· vysok,) 
: ~ . i : ; ~ . : ; .. 

;!: 

-:;!:\k:'!\:Fi+:'> 
: lílik~) ;,• I stietlni 
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{:: <'- ·~i ~HH~: 
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I ;.!'·~~~~·ť~~!;]·::jl vysok<'l 
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~(:~ f;;!;:~::l!:,:~I!:O~!j;: 
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·J" ··: 
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ni z k.'l I ::~:·~~~~-~:!~ .. ~~ J \t:'~~~~~~.~;\,·_:· ; __ .. , ~~~~~~n·j:\1 ne 1 ze l i:[~~:~~~-.iJ .:Hl'e :~;i~ : . .j.:!-:·'.~ ·j'ik~ .,;c 
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4. 7 SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ TECHNIK 

Jednotlivé lezecké techniky záchrany zraněného vytažením JSOU v tabulce 

rozděleny dle jejich použitelnosti v konkrétních situacích. 

Vzhledem k tomu, že pro záchranářskou praxi je nutné jednotlivé techniky 

perfektně ovládat, je důležité ty nejvíce vhodné techniky dostatečně nacvičit. Mezi tyto 

techniky řadíme tyto: 

- Vytažení pomocí třetinového kladkostroje a vytažení pomocí čtvrtinového 

kladkostroje s dvěma protisměrnými volnými kladkami, neboť tyto mechanismy 

jsou velmi efektivní a dají se snadno přetvořit jeden z druhého. 

- Improvizovaný šestinový kladkostroj, neboť lze vytvořit ze základní výbavy 

každého horolezce. 

Vytažení protiváhou jednoho záchranáře a vytažení protiváhou dvou 

záchranářů, neboť jsou nejefektivnějšími způsoby vytažení a dají se snadno 

přetvořit jeden z druhého. 

Vytažení pomocí jedné volné kladky a protiváhy, neboť umožňuje vytažení 

zraněného jedním záchranářem, nebo vytažení dvou osob dvěma zachránci. 

Vytažení rozkladem sil, neboť lze ve vhodného terénu použít v případě potřeby 

velké tažné síly, nebo malého počtu osob. 

Vytažení pákováním - jednostranná páka, neboť efektivně využívá předností 

páky při vytahování. 

Další techniky nejsou příliš vhodné pro záchranářskou praxi a často mají spíše 

informativní hodnotu, neboť jejich využitelnost je velmi nízká. Jsou to především tyto 

techniky: 

- Prosté vytažení, neboť je tato technika nouzovou formou vytažení, při kterém hrozí 

další poranění vytahované osoby. Na tuto techniku je třeba velkého množství 

vytahujících osob. 

- Vytažení pomocí jedné volné kladky - varianta 1 je méně vhodná forma vytažení, 

kterou předčí varianta 2. 
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Vytažení pomocí základního čtvrtinového kladkostroje má spíše informativní 

hodnotu, neboť je tato technika překonána použitím dvou protisměmých kladek ve 

výše zmíněné technice. 

Vytažení pákováním - dvojstranná páka. Tato technika má opět spíše 

informativní hodnotu, neboť v praxi je jen obtížně realizovatelná. 

4.8 VYHODNOCENÍ PRÁCE 

Cíl této práce, tedy vytvoření přehledu technik lezecké záchrany vytažením 

použitelných pro potřeby leteckých záchranářů jednotek SAR a HZS ČR, byl naplněn, 

neboť tato práce popisuje tyto techniky a vysvětluje, na jakém principu pracují. 

Co se týče úkolů práce, byly dle mého názoru taktéž splněny. Největší rezervy této 

práce shledávám ve splnění posledního úkolu, tedy "specifikovat použití jednotlivých 

technik vytažení v závislosti na prostředí a na základě výsledků doporučit či 

nedoporučit jednotlivé lezecké techniky záchrany vytažením". Tento úkol jsem plnil 

formou konzultací s odborníky, přičemž některé faktory by bylo vhodnější hodnotit 

měřením. Tento experiment by však byl časově velmi náročný a svým rozsahem by 

mohl být samostatnou výzkumnou prací. Nastínil jsem tedy nové hypotézy (viz kapitola 

4.1 a 4.6), které by mohly napomoci při dalším výzkumu tohoto problému. 
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Příloha 1 

Funkce závislosti míry zapojení volné kladky v kladkostroji na úhlu lana 

procházejícího touto kladkou 

2
'
0 l i I I i I I I 

1 ,8 """~-+: -+----l--+----'--t-----!
1--+-1 -

1,6 

1,4 
>< 
- 1,2 ' 
5i I I 
u 1,0 ~'--~---+--~--~--+-~~~--~--~---r--~1----

~ I"' o 0,8 -j--t----t---+--1---1---!----"r;~-t----t-~--+--

~ ~ 
0,6 -1--t---t--+---t--i-' ---t---+---'"r~-1-: -t---'---t-

0,4 -j--t----+--+--1----i---l---t--~" ....... ~--+---r--
"i'... 

0,2 -l----1---+-1 -f---1--i -+--+--+---l--f-1....3o..::-........,+-,'-.......--+-
O,O +1 --+----i--+~ --+---+--+--+--1----------i-----l--~--, 

o 15 30 45 60 75 90 1 05 120 135 150 165 180 

Tento graf byl vytvořen z funkce: 

sin(l80- a) . (90 a) 
X= XSlll --

. (a) 2 stn-
2 

Tato funkce má smysl v intervalu ( O ; 180°). Pro krajní hodnoty úhlu a, které nelze 

do vzorce dosadit, lze hodnoty koeficientu přesně určit úsudkem, případně dopočítat 

pomocí limit funkce. 
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Příloha 1 

! Tažná síla při 

Koeficient I 
Tazná síla při Tažná síla při použití 
použití volné · použití třetinového čtvrtinového 

Úhel a. X . kladky (k=O) kladkostroje (k=1) kladkostroje (k=2) 
o o 2,000 0,500 0,333 0,250 
15° 1,966 0,509 0,337 0,252 
30° 1,866 0,536 0,349 0,259 
45° 1,707 0,586 0,369 0,270 
60° 1,500 0,667 0,400 0,286 
75° 1,259 0,794 0,443 0,307 
90o 1,000 1,000 0,500 0,333 
105° 0,741 1,349 0,574 0,365 
120° 0,500 2,000 0,667 0,400 
135° 0,293 3,414 0,773 0,436 
150° 0,134 7,464 0,882 0,469 
165° 0,034 29,348 0,967 0,492 
180° 0,000 - 1,000 0,500 

Samostatná volná kladka má jistá specifika oproti kladkostrojům, a proto ji nelze 

v těchto modelových situacích použít samostatně. Jedním z důvodů je, že v kladkostroji 

je pramen lana vstupující do volné kladky přibližně ve svislé poloze, resp. téměř 

rovnoběžný se směrem vytahování břemene. V případě samostatné volné kladky 

dochází k podobnému případu jako v kapitole 3.4.1- Vytažení rozkladem sil. 

Kdyby však byla zajištěna svislá poloha této části lana, resp. poloha rovnoběžná se 

směrem vytahování břemene, například vodící kolejnicí rovnoběžnou s tímto směrem a 

k ní by tato volná kladka byla připevněna, tento vztah by platil, avšak při úhlu a větším 

než 90° by byly poměry velmi nepříznivé Gak ukazuje tabulka) a při úhlu 180° by síla 

nebyla definována. 

Tato situace je však v záchranářské praxi nereálná, tudíž data ze sloupce "Tažná 

síla při použití volné kladky ... " jsou spíše orientační nebo mají váhu v případě, je-li 

třeba analyzovat působení sil ve složitějším kladkostroji. 

Tabulka popisuje pouze modelové příklady bez vlivu odporových sil. 
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Příloha 2 

Samo blokující uzel Remi 

Blokovací uzel je tvořen poloviční lodní smyčkou, které další propnutá karabina 

brání v možnosti obvyklého "přesmyknutí". Principiálně je možné uzel vázat dvěma 

způsoby: 

1) z poloviční lodní smyčky přidáním jedné karabiny ve směru šipky (viz dole) 

..• 

• 2) uvázáním uzlu přímo do dvou karabin (druhá varianta) 

Použité karabiny s pojistkou musí být stejného tvaru a velikosti. Tlustá šipka 

ukazuje směr tažné síly ke zvedání zraněného.39 

39 MA TÝSEK, R. & MATÝSKOV Á, D.: Speleoalpinismus L a II díl. kapitola, 4.3.5 Uzly blokovací. 

95 



Příloha 3 

Samoblokující uzel Lorenzi 

Je další variantou blokovacího uzlu, který však ke své konstrukci nepotřebuje dvě 

stejné karabiny. Vytvoření uzlu je následující : 

R Z 
a b c 

d e f 
1. Do karabiny zapnuté do kotvícího bodu vložíme nosné lano. Musíme si určit, která 

strana je stranou raněného (R) a která stranou zachránců (Z). 

2. Ze strany zachránců vložíme do karabiny levý horní závit. Znamená to, že lano ze 

strany oběti leží na laně strany zachránců a tím je zajištěna prvotní podmínka pro 

samosvornost uzlu. 

3. Druhou karabinu propneme tak, aby oba konce lana procházely jejím středem a 

karabina pak byla zapnuta do první karabiny pod již vložený závit. 

Na obr. f) je znázorněn kladkostroj zhotovený za minimálních nároků na materiál.40 

40 MATÝSEK, R. & MATÝSKOV Á, D.: Spe/eoalpinismus I a II díl. kapitola, 4.3 .5 Uzly blokovací. 
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Příloha 4 

Samoblokující uzel Garda 

Pro jeho sestavení opět potřebujeme dvě tvarově stejné karabiny (ale bez pojistky) 

stažené liščí smyčkou. Uzel sestavujeme následujícím postupem: 

' tl 
1. Nosné lano propneme oběma karabinami tak, aby se zámky karabin otvíraly ve 

spodní poloze a byly natočeny k lezci. 

2. Pramen, který jde od raněného (R), připneme do obou karabin. Pramen lana jdoucí 

k záchranářovi (R) připneme pouze do levé karabiny. 

Při nadlehčení raněného dochází k otevření uzlu a lano jím lze protahovat volně 

v obou směrech. Odpor proti průchodu lana uzlem je u dynamických flexibilních lan 

překvapivě nízký (u statických zase opačně). Při opětovném zatížení lana se karabiny 

k sobě přiblíží a uzel zablokují (uzavřou), tzn. zablokují posun lana.41 

41 MA TÝSEK, R. & MA TÝSKOV Á, D.: Speleoalpinismus I. a II. díl. kapitola, 4.3.5 Uzly blokovací. 
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Příloha 5 

Metody výstupu po laně 

Výstup pomocí prusíků 

Při této metodě se využívá tří prusíkovacích smyček. Dvě smyčky jsou určeny pro 

nohy, třetí smyčka zajišťuje horní část těla. Tuto metodu lze provádět i se dvěma 

prusíky, kdy horní smyčka zajišťující tělo a spodní smyčka je určena pro jednu nohu. 

Tato varianta je o něco obtížnější, ale rychlejší. 

Vlevo výstup pomocí prusíků, vpravo výstup metodou Jumar s blokanty Petzl 

Metoda JůMAR 

Patří mezi první metody, které pro výstup použily mechanickou pomůcku, ale ve 

speleologii se moc neosvědčila. Je založena na výstupu pomocí dvou blokantů, které 
. . 

jsou opatřeny pedály. Protože se v tehdejší době ještě neužívaly sedací postroje, byly 

pedály provlečeny přes karabinu prsního postroje. Stáním v pedálech se přitahovalo tělo 

k lanu. Později, po nástupu sedacích postrojů, se spojil jeden blokant smyčkou se 

sedacím postrojem, čímž se jednak zvýšila bezpečnost, jednak se lezec při výstupu mohl 

posadit a odpočinout si. 
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Příloha 5 

Metody yýstupu po laně 

Výstup pomocí prusíků 

Při této metodě se využívá tří prusíkovacích smyček. Dvě smyčky jsou určeny pro 

nohy, třetí smyčka zajišťuje horní část těla. Tuto metodu lze provádět i se dvěma 

prusíky, kdy horní smyčka zajišťující tělo a spodní smyčka je určena pro jednu nohu. 

Tato varianta je o něco obtížnější, ale rychlejší. 

Vlevo výstup pomocí prusíků, vpravo výstup metodou Jiimar s blokanty Petzl 

Metoda JůMAR 

Patří mezi první metody, které pro výstup použily mechanickou pomůcku, ale ve 

speleologii se moc neosvědčila. Je založena na výstupu pomocí dvou blokantů, které 

jsou opatřeny pedály. Protože se v tehdejší době ještě neužívaly sedací postroje, byly 

pedály provlečeny přes karabinu prsního postroje. Stáním v pedálech se přitahovalo tělo 

k lanu. Později, po nástupu sedacích postrojů, se spojil jeden blokant smyčkou se 

sedacím postrojem, čímž se jednak zvýšila bezpečnost, jednak se lezec při výstupu mohl 

posadit a odpočinout si. 
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Příloha 5 

Postup byl technicky jednoduchý, ale fyzicky značně náročný. Napřed jedna ruka 

posunula na laně horní blokant, pak druhá ruka posunula druhý blokant na doraz toho 

prvního. Tento postup záchranář opakoval tak dlouho, dokud úsek nepřelezl. Tato 

technika byla fyzicky náročná v důsledku toho, že lezec posouval blokant a současně se 

k němu přitahoval jen jednou rukou, což rychle ubíralo sil i zdatným jedincům. 

Později, po zavedení sedacích postrojů, byla metoda upravena tak, že došlo 

k propojení centrální karabiny postroje s blokanty a lezec si mohl při výstupu 

odpočinout. 

V současné době se lze setkat hlavně v evropské speleologii s výstupovou 

metodou DED (sit-down) a v americké speleologické škole s metodou Rope-walking, 

které se spojily v metodu kombinovanou. 

Metoda DED (uváděna též s anglickým názvem "FROG") 

Tuto metodu vynalezl Francouz André Méozzi, mezi přáteli zvaný Ded. Metoda je 

založena na dvou blokantech - prsním a ručním. Prsní blokant je spojen se sedacím 

postrojem tak, aby měl co nejmenší vůli. Ruční blokant je opatřen pedálem pro nohu 

(obě nohy). Pro vyšší bezpečnost je s centrální karabinou postroje navíc spojen 

pomocnou smyčkou. Nemůže tudíž nastat situace, v níž by po vypnutí prsního blokantu 

zůstal lezec viset nohama za pedály v poloze hlavou dolů. 

Metoda je založena hlavně na aplikaci blokantů firem Petzl nebo Kong. 

Mezi výhody patří: 

• rychlé překonávání mezikotvení, 

• bezpečné a rychlé překonání uzlů na laně, 

• přechod z výstupu do sestupu apod. 

Umožňuje vystupovat pomocí jedné nohy (při lezení u stěny) nebo pomocí obou 

noh, při lezení ve volném prostoru. V porovnání s metoqou Rope-walking je výstup po 

laně pomalejší. 
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Metoda Rope-walking 

Je velice často užívaná v Severní Americe a vychází z užití amerických blokantů 

Gibbsů. V našich zemích byla počátkem 80.let minulého století široce rozvedena při 

používání československého blokantu BOGIBBSU. Někteří pamětníci na ni nedají 

dopustit ani dnes. 

Základem výzbroje JSOU dva blokanty GIBBS (resp. BOGIBBS)42
. Jeden je 

upevněn na vnitřní straně nohy u kotníku, druhý na vnitřní straně kolena druhé nohy. 

Od centrální karabiny postroje vede k hornímu blokantu pojistný popruh, který 

brání visu hlavou dolů v případě, že selže prsní upevnění, pro které se používalo: 

• ocelové karabiny (vyšší odolnost proti otěru), 

• prsní kladky na popruhu, 

• dalšího blokantu GIBBS. 

Prsní kladka s čepem 

Metoda je velice pohodlná, protože se vystupuje rytmickými, pro člověka skoro 

přirozenými pohyby (asi jako na žebříku nebo do schodů). Také podpora těla hrudním 

uchycením šetří naše zádové svalstvo. 

42 Blokanty Gibbs jsou v dnešní době už velice zastaralé. Místo nich jsou na trhu jiné blokanty různých 

firem. Některé jsou zobrazeny v příloze 6 -obr. 4, 5 a 6. 
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Vlevo metoda DED, vpravo metoda Rope-walking 

Nevýhodou jsou složitější manipulace při přechodu přes mezikotvení, přes uzel 

nebo do sestupu. Také v úžinách, v nichž je obtížné si sáhnout ke kotníku, výhody 

techniky moc neoceníme. 

V americké speleologické škole se mezikotvení moc nevyužívá, a tak je důležité, 

aby lezec co nejrychleji vylezl z jeskyně. V evropské škole, kde se (mezi-)kotví kvůli 

každé ostřejší hraně, by tento způsob značně zpomalil pohyb celého týmu. 

DED kombinovaný s ROPE-W ALKING 

Metoda, která vznikla syntézou dvou předchozích, si vzala z každé to nejlepší, co 

mohla, a je dosti oblíbená i v našich končinách. V podstatě došlo k doplnění metody 

DED jen o další blokant, který je připnut ke kotn~ z vnitřní strany nohy. Používá se 

buď blokant bez rukojeti s našitým popruhem pro nohu (např. upravený BASIC nebo 

MODULAR), nebo originální blokant PANTIN. 

Kombinovanou metodou se výstup na laně urychlil a také překonávání překážek na 

laně (mezikotvení, uzly ap.) je nyní velice jednoduché. Vznikne-li problém, lze blokant 

z nohy odpojit a pokračovat dále metodou DED. 
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Pouze jediný problém metoda neřeší- podepření těla. Prsní blokant u DED je níže 

než prsní uchycení u Rope-walking.43 

Vlevo DED kombinovaný s Rope-walking (šipka ukazuje na blokant PANTIN), uprostřed použití 

POMPE, vpravo POMPE (červená šipka ukazuje připojení konce šňůry do horního otvoru blokantu 

CR OLL) 

43 V záchranářské praxi jsou však používány záchranné postroje, jejichž součástí je i integrovaný prsní 

úvazek, tudíž uchycení tohoto blokantu je výše než při použití samostatného sedacího úvazku, čímž je 

tento problém vyřešen. 
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Italská metoda s kladkou 

Je to vylepšený systém DED. Do rukojeti horrn'ho blokantu je zapnuta karabinou 

malá kladka. Nožní pedál je delší, prochází kladkou a je připojen k centrální karabině 

sedacího postroje. Po sešlápnutí pedálu dojde k nadlehčení těla a lezec šetří sílu rukou 

hlavně pro posouvání ručního blokantu. Pro lezení s těžkým nákladem (nebo pro 

kondičně slabší nebo starší záchranáře) lze metodu vylepšit vložením jednoduchého 

kladkostroje s kladkou volnou (u těla) a kladkou pevnou (na ručním blokantu). V tom 

případě se náš posuv po laně rovná polovině délky kroku, ale zvedací síla je poloviční. 

Profesionálně je tato metoda dotažena firmou PETZL v blokantu POMPE.44 

44 MATÝSEK, R. & MATÝSKOVÁ, D.: Speleoalpinismus I. a II. díl. kapitola, 13.2.1.4 Výstupové 

metody. 

103 



Příloha 6 

Obrazová příloha lezeckého materiálu 

Obr. 1 -Kladky vhodné pro záchranu: shora zleva- Rescue, Minder, Twin, 
Kootenay (umožňuje průchod uzlů) od fy. PETZL, Extra Roll, Twin, Heavy Duty (pro 

velké průměry lan) od fy. KONG, Extraroll a Twinroll od fy. SINGING ROCK. 

104 



Příloha 6 

Obr. 2- Kladky méně vhodné pro záchranu: shora zleva- Mini, Gemini, Fixe, 
Tandem od fy. PETZL, Pamir Fast, Turbo roll, Mini Twin, Swing od fy KONG, 

Tandem, Small Roll od fy. SINGING ROCK. 
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Obr. 3 - Kladky s blokováním: zleva - Mini Traxion a Pro Traxion od fy. PETZL, 
Block Roll (i v provedem Twin) od fy. KONG, Wall Hauler. 
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Obr. 4 - Blokanty s rukojetí- zleva: Ascension PETZL, Lift SINGING ROCK, Lift, 
Twin Ascender KONG. 
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Obr. 5 - Blokanty- shora zleva: B 06 a B 17 Croll, Basic 
od fy. PETZL, Modular, Cam-Clean od fy. KONG, Cam

Clean od fy. SINGING ROCK. 
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Obr. 6- Další blokanty: shora zleva - MacroCender a MacroGrab (na 
velké průměry lan), RescuCender, MicroCender, MicroGrab, Pompe 

(použití viz příloha 5), Shunt (i na dvojité lano), Tibloc (nouzový 
blokant), Pantin (nožní blokant), Asap (pohyblivý zachycovač pádu) 
od fy. PETZL, Rocker (zachycovač pádu) od fy. SINGING ROCK. 
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Obr. 7- Slaňovací brzdy se samoblokujícím efektem: 
shora zleva- GriGri a Stop od fy. PETZL, Paso Deble od 

fy. SINGING ROCK, Speleo od fy. KONG. 

Pozn.: Pokud pustí lezec z jakéhokoliv důvodu ovládací rukojeť brzdy 

(používá se zde příhodný termín "ruka mrtvého muže"), brzda zastaví 

sestup (spouštění). Sem patří hlavně brzdy s otočnými brzdnými 

kladkami, kdy opásaná brzdná kladka vytváří silový moment, který se 

přenáší pomocí různých mechanismů k sevření a tím zafixování lana. 45 

45 MATÝSEK, R. & MA TÝSKOV Á, D.: Speleoalpinismus I. a II. díl, kapitola 8.2 Rozdělení slaňovacích 

brzd. 
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Obr. 8 -Bezpečnostní slaňovací brzdy: shora zleva - I'D PETZL, Indy firmy KONG, 
Double Stop od fy. ANTEC, DlDba firmy SRTE, Indy a Double Stop firmy SINGING 

ROCK. 

Pozn.: Tyto brzdy pro uživatele minimalizují rizika slanění. U jednodušších brzd se samoblokujícím 

efektem se stávaly případy, že lezec nezvládl sestup psychicky a ruka trvale zmáčkla ovládací páku - tzv. 

opičí reflex-, čímž sestup nebyl zastaven a končil pro lezce více či méně tragicky. Tento problém řeší až 

brzdy posledních generací s dvojitým brzdným efektem. Zjednodušeně řečeno, zmáčknete rukojeť na 

doraz- stojíte, pustíte ovládací rukojeť brzdy - opět stojíte. Pouze stlačení do správné polohy (tj. musíte 

být při smyslech a vědomí) umožňuje bezpeČný sestup.46 

46 MA TÝSEK, R. & MATÝSKOV Á, D.: Speleoalpinismus I. a II. díl, kapitola 8.2 Rozdělení slaňovacích 

brzd. 
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Obr. 9- Chrániče lan: zleva- Protec, Set Caterpillar, Roll Module od fy. PETZL. 

Pozn.: Důležitými pomůckami jsou různé ochrany lan, které zabraňují mechanickému poškození o ostré 

hrany- na obrázku je chránič lana a hranové kladky. 
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Obr. 10- Pomůcky pro kotvení: zleva- Paw (kotvící 
deska), Swivel (otočný závěs proti kroucení lana při otáčení 

zavěšeného břemene) od fy. PETZL. 

Obr. ll - Stupačky a žebříky: zleva- Footpro, 
Footape, Footcord (nastavitelné stupačky), Wallstep 
. (sedmistupňový žebříček pro _lezení s technickými 

pomůckami) od fy. PETZL. 
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Obrazová příloha záchranných transportních prostředků 

Obr. 12- Nest (Petzl)- Záchranářská 
nosítka pro stísněné prostory 

Obr. 13 -Kit Everest (Kong) 

Obr. 14- Záchranná vana AG 810 (HAK CS) 

Obr. 15- UT 2000 (distributor fa. Zahas)- Univerzální transportní záchranný 
prostředek 
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Obr. 16- VM-114-02 (Vakuform)- Transportní prostředek s vakuovou vložkou 

Obr. 17- RS-100 + VM-200/2 (Vakuform) 
Svinutelný transportní prostředek 

+ vakuová rnadrace 
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Obr. 18 - Záchranná židle 
RS 800 (HAK CS) 
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Obr. 19- Záchranné smyčky - zleva: třídy A, třídy B (evakuační trojúhelník) 

Pozn.:Záchranné smyčky: Záchranné smyčky jsou prostředky určené k transportu raněného, jeho udržení 

v dané pozici a zároveň k jeho jištění při záchranném transportu. Jedná se o speciální záchranné 

prostředky, které s sebou klasické lezecké družstvo nemá, ale záchranné útvary AČR a jiných složek je 

samozřejmě používají a jsou s nimi v maximální míře seznámeny. 

Záchranná smyčka typu A je konstruována tak, že zachraňovaný je během záchranného transportu držen 

kolem těla a pod rukama. 

Záchranná smyčka typu B je konstruována tak, že zachraňovaný je během záchranného transportu držen 

v sedící poloze. Jak je z obrázku patrné, jedná se o klasický záchranný trojúhelník, který udržuje 

zraněného v pohodlné pozici vsedě a zároveň umožňuje zachránci velmi přesnou manipulaci a 

jednoduchou komunikaci. Záchranná smyčka typu B nachází široké uplatnění při vyprošťování osob bez 

osobních jistících prostředků, přičemž její použití je ze všech typů záchranných smyček nejpohodlnější. 

Záchranná smyčka typu C je konstruována tak, že zachraňovaný je během záchranného transportu držen 

v pozici střemhlav- hlavou dolů a smyčku má připevněnou kolem kotníků. 47 

Vyráběny jsou i záchranné postroje pro psy. 

Na obrázcích je typ Smeus od fy KONG. 

47 MICHALIČKA, V.: Záchrana spouštěním a slaněním v podmínkách vojenského lezení, str. 52. 
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Obrazová příloha různých mechanismů yytažení a manipulace se zraněným 

r r r 

Obr. 20 - Systém Mariner: zleva- jednoduchý systém Mariner (třetinový 
kladkostroj), dvojitý systém Mariner (šestinový kladkostroj), dvojitý systém Mariner 

s přesměrováním tahu. 48 

48 Petzl 2006, FOT: France 2006, str. 165. 
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49 Petzl- Work solutions 2006. Weber: Switzerland 2006, str. 19. 
50 Tamtéž, str. 19. 
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Obr. 21-
Kombinovaný systém 
pro sestup/výstup49

: 

Výhoda- rychlý 
přechod z jedné fáze do 
druhé. 

Nevýhoda- délka lana 
se rovná čtyřnásobku 

"· vzdálenosti, kterou je 
třeba překonat. 

Obr. 22- Nezávislé 
systémy pro 
sestup/výstup 5°: 

Výhoda- délka lana 
se rovná vzdálenosti, 
kterou je třeba 
překonat. 

Nevýhoda
manipulace, nutná pro 
přechod z jedné fáze 
do druhé. 
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Obr. 23- Evakuace bez doprovodu51 

(zraněný nepotřebuje zvláštní dohled nebo 
jde o pohyb volným prostorem): 

I-Připojení záchranářského vybavení ke 
zraněnému. 

2-Nadzvednutí (umožní uvolnění zraněného 
ze závěsu). 

3-Spuštění na zem. 

Obr. 24- Evakuace s doprovodem 52 

(ochrana zraněného před nárazem na 
překážku): 

I-Připojení záchranářského vybavení ke 
zraněnému. 

2-Nadzvednutí (umožní uvolnění 
zraněného ze závěsu). 

3-Spuštění na zem. 

51 Petzl- Work solutions 2006. Weber: Switzerland 2006, str. 31. 
52 Tamtéž, str. 31. 
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Obr. 25- Třetinový a pětinový kladkostroj53 

53 Petzl- Work solutions 2006. Weber: Switzerland 2006, str. 35. 
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Obr. 26- Mechanismus umožňující 
přemístění zraněného ve vertikálním 

i horizontálním směru54 (vlevo nahoře) 

Obr. 27- Vytažení protiváhou55 (vpravo) 

-

54 Petzl- Work solutions 2006. Weber: Switzerland 2006, str. 36. 
55 Tamtéž, str. 34. 
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Zkratky 

AČR 

HZS 

IZS 

LSPČR 

LtLPZS 

LZ 

LZS 

SAR 

Armáda České republiky 

Hasičský záchranný sbor ČR 

Integrovaný záchranný systém 

Policie České republiky letecká služba 

Letka letecké pátrací a záchranné služby 

Letecký záchranář 

Letecká záchranná služba 

Search and Rescue = pátrání a záchrana (letecká pátrací a 

záchranná služba) 

Vojenský obor 
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