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Abstrakt

Názevpráce
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Cíl práce
Cílem práce je na

základě shromážděných

dat zjistit, zda v kurzech vojenského lezení

v Armádě České republiky a v Armádě Slovenské republiky existují odlišnosti v obsahu
kurzů, zjištěné

odlišnosti porovnat a kriticky zhodnotit.

Metoda
Diplomová práce je zpracována ve

formě

pilotní studie. Tato studie probíhala ve spolupráci

s vedoucími instruktory vojenského lezení v České a Slovenské republice. Nejprve byl
proveden sběr dat a poté jejich analýza a komparace.
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Výsledkem práce bylo

zjištění,

že porovnáme-li data z obsahu kurzů, zjistíme, že tyto kurzy

se od sebe odlišují svou strukturou, což je z velké

části

lezení. Jednotlivé odlišnosti týkající se porovnaných

dáno různými podmínkami pro výuku

obsahů kurzů

jsou

podrobně

v práci.
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Abstract
Title of the th~is
A comparison of the scope of climbing courses in the Army of the Czech and Slovak
Republic.

Target of the thesis
A target of this paper is to find out and compare on the basis of gathered data whether there
are any scope differences between the military climbing courses of the Army of the Czech and
Slovak Republic.

Method
This thesis has been elaborated in the form of a pilot study. The study was conducted in
coordination with senior instructors of military climbing both in the Czech and Slovak
Republic. Relevant data were firstly collected, then analyzed and fmally compared.

Findings
Having compared the data of the scopes of courses, this paper shows that they differ from
each other in their structures, which is largely caused by different conditions created for the
instruction of climbing. Individua! dissimilarities regarding the compared scopes of courses
are described in the thesis in detail.
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1 Úvod
Vojenské lezení je součástí speciální tělesné přípravy vojáků z povolání Armády
České republiky. Obsahuje vybrané malosti a praktické dovednosti, které umožňují vojákům
plnění úkolů

zvládat

v kopcovitém, skalnatém nebo horském terénu.
nebezpečí

zahrnuty i dovednosti pro odvracení

v budovách a

Stejně

tak jsou zde

překonávání

obtížných

specifických překážek.
Pro svou diplomovou práci jsem si téma zabývající se oblastí vojenského lezení
vybrala proto, že od svého vstupu do annády se lezení
instruktorem vojenského lezení a
kurzů

v

české

dozvím

něco

a slovenské

celkově

annádě

aktivně věnuji,

stala jsem se

se o tuto oblast zajímám. Téma porovnání obsahu

bylo pro

mě

velice zajímavé a lákavé už jen proto, že se
sousedů,

nového o výcviku vojenského lezení u našich

poznám blíže

problematiku lezení ve velehorách a v neposlední řadě možná obohatím malosti jedné i druhé
annády. S Armádou Slovenské republiky máme dlouhou

společnou

historii, proto je pro

mě

zajímavé sledovat, jaké rozdíly se objevily ve výcviku od roku 1993, kdy došlo k rozdělení
České a Slovenské republiky.

Prvky z lezení a horolezectví se v
tělesná příprava,

annádě

objevovaly odedávna, ale až speciální

jejíž koncepce vznikla v roce 1993, se tomuto problému věnuje

komplexně.

Proto nám srovnání se Slovenskou annádou může přímo ukázat vliv speciální tělesné přípravy
na současný výcvik v Armádě České republiky.

Ve své práci se věnuji porovnání obsahu a některých dovedností ve dvou typech kurzů
(základního a zdokonalovacího, resp. kvalifikačm'ho) vojenského lezení v Armádě České
republiky a Armádě Slovenské republiky (dále AČR a ASR), protože těmito typy kurzů
prochází

větší

množství

vojáků,

než je tomu u jiných

typů kurzů

(instruktorský, vedoucích

instruktorů).

Vzhledem k tomu, že ani v jedné
a

pomůcky,

annádě

neexistují

bude v počátku obtížné shromáždit všechny

dostatečně
důležité

propracované

předpisy

teoretické podklady pro

komparaci. Abychom mohli kvalitně porovnat obsahy kurzů, musíme nejdříve získat potřebné
informace, tzn. stávající
osobně

programy výcviku a plány

kontaktovat vedoucí instruktory obou armád, protože

legislativě
mínění.

předpisy,

si každý vedoucí instruktor

částečně

kurzů.

právě

Nezbytné bude také

vzhledem k nedostatečné

upravuje obsah i formu kurzu podle svého

Také hloubka teoretického rozpracování obsahu bude

důležitá

pro následnou

komparaci.
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2 Teoretická

část práce

2.1 Zdůvodnění a význam studie
V

současné době

je stále modernější trávit dovolenou aktivně, po hodinách strávených

za kancelářským stolem se stále více lidí vydává do

přírody

jízdou na in-line bruslích, stále více vyhledávaným

odvětvím

Chci tím
čas.

říci,

Proto je

že v přírodě potkáváme stále více
potřeba,

aby se lidé

učili

a

a tráví

turistů, kteří

vzdělávali,

jakým

čas

cyklistikou, turistikou,

je dnes také nordic walking, ...

tu aktivním pohybem tráví
způsobem

svůj

se mohou v přírodě,

potažmo v horách pohybovat, co smí a nesmí a jaké jim může hrozit nebezpečí. Pro pohyb ve
vysokohorském terénu toto platí dvojnásob, velké množství turistů si neuvědomuje nebezpečí
spojené s rychlou změnou počasí, s neznalostí terénu, s nedostatkem tekutin, ...
Z tohoto důvodu je velmi dobré, že v armádě jsou vychováváni odborníci, kteří jsou na
tato rizika a
čím

nebezpečí připravováni

a

cvičeni.

vyšší se v ní nacházejí hory. Podle

výšky

některé části

Pro Slovenskou republiku toto platí tím více,

rozdělení

hor v literárních pramenech jsou od

Vysokých Tater nazývány velehorami a podle mého názoru mohou být

velehory velmi nebezpečné,

obzvlášť pro

nezkušeného nebo lehkomyslného turistu.

Tato studie vznikla proto, abychom se pokusili zjistit, zda a jakým
výuka vojenského lezení, a zda mohou naše
způsobem

určité

zjištění

způsobem

jednu nebo druhou stranu

se liší

nějakým

obohatit.

2.2 Teoretický rámec navrhované studie
Údaje, uvedené v teoretické části práce, jsem čerpala z propozic kurzů poskytnutých
vedoucími instruktory vojenského lezení v české a slovenské

armádě.

Další údaje jsem

získávala z rozhovorů s vedoucími instruktory obou armád, ze studia odborné literatury a
z vlastních zkušeností.
Jak jsem uvedla výše, v Armádě České republiky (dále AČR) existuje několik
legislativních pramenů, toto se bohužel nedá říci o Armádě Slovenské republiky (dále ASR).
V ASR se k

tělesné přípravě

českého předpisu Těl
podrobně

využívá

předpis

Tel 1-1, vydaný v roce 1989, což je analogie

1-1. (Legislativní prameny pro speciální tělesnou přípravu, budou

uvedeny v samostatné teoretické kapitole). Jediným legislativním pramenem, který

se zabývá speciální tělesnou přípravou, je Směrnice Ministerstva obrany Slovenské republiky
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z 15. dubna 2002, jejíž výňatek, pojednávající o vojensko-praktickém lezení, je přiložen
vpři1oze.

V poslední
přípravy

řadě

se k výuce v obou armádách využívají metodické

pomůcky,

písemné

a metodické listy, ve kterých jsou uvedena jednotlivá vyučovaná témata.

2.3 Formulace problému
Jak vyplývá z předchozího odstavce, jedním z problémů vojenského lezení v české i
slovenské

armádě,

je legislativa. Obávám se, že u slovenských kolegů je tento problém větší,

tato problematika volá po úpravě, není možné oblast takového rozsahu upravovat jen podle
zastaralého předpisu (který se navíc týká jen tělesné přípravy všeobecně) a jedné směrnice,
která se dotýká i jiných oblastí speciální tělesné přípravy.
Prvním bodem této práce je porovnání obsahu základního a zdokonalovacího (resp.
kvalifikačního

- název kurzu v ASR) kurzu vojenského lezení. Po srovnání potřebných údajů

zjistíme, jakým způsobem se liší struktura daných kurzů, a najdeme oblasti, které porovnáme
detailněji.

Tímto se dostaneme k porovnání jednotlivých dovedností, které můžeme za pomoci

odborné literatury a konzultace s odborníky zanalyzovat.
Vzhledem k tomu, že jedním z okruhů Vojenského oboru Fakulty

tělesné

výchovy a

sportu Univerzity Karlovy je vojenské lezení, tak se tento obor zabývá tvorbou metodických
příruček

a pomůcek pro speciální tělesnou přípravu a je jeho snahou vychovávat odborru'ky a

specialisty v daném oboru. Proto jsem se rozhodla zpracovat studii, která

přinese přehled

určitých lezeckých dovedností v AČR a ASR spojených s výhodami a nevýhodami jejich

použití, a která může být později využita pro tvorbu nové pomůcky v obou armádách.

2.4 Cíle a úkoly práce

2.4.1 C11 práce
Cílem mé práce je na

základě

kritického zhodnocení

současného

stavu poskytnout

ucelené a objektivní informace týkající se odlišností v oblasti vojenského lezení v Armádě
České republiky a Armádě Slovenské republiky.
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2.4.2 Úkoly práce
rešerše literatury a

sběr materiálu,

konzultace s odborníky

zpracování obsahů jednotlivých kurzů lezení do přehledné formy
hlubší rozpracování vybraných témat z

obsahů kurzů

komparace vybraných dovedností v jednotlivých tématech
kritické zhodnocení získaných

výsledků

změny

a navržení

v obsahu výcviku

vojenského lezení v AČR

2.5 Omezení a vymezení studie
2.5.1 Omezení studie
Omezení mé diplomové práce vidím zejména v těchto oblastech:
nedostatek studijního materiálu týkajícího se vojenského lezení v ASR, nemožnost
studia problematiky kvůli neexistenci předpisů, směrnic nebo metodik
možnost úniku informací

při

konzultacích s odbomťky

(nedostatečně

položená otázka,

nepochopení otázky respondentem)
možnost zkreslených informací při konzultacích z

důvodu

malého počtu dotazovaných

odbomťků

2.5.2 Vymezeni studie
Vymezení studie může být v těchto oblastech:
dotazovaní vedoucí instruktoři AČR a ASR jsou největšími odborm'ky na dané téma
v rámci obou armád
analyzované dovednosti jsou známé a

často použťvané,

proto by

měla

být jejich

analýza a komparace v rámci možností snadná
v ASR neexistuje odborná literatura zabývající se vojensko-praktickým lezením, proto
by měl být z této strany zájem o výsledek této práce
po

dokončení

práce bude tato odeslána

konzultantům

z ASR,

čímž

bude dán prostor

pro zpětnou reakci
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3 Teoretická

část práce

3.1 Speciální tělesná pňprava
V současné době existují v Armádě České republiky dva základní druhy tělesné
přípravy, a to: základní tělesná příprava a speciální tělesná příprava, jejíž součástí je vojenské

lezení. V oblasti základní tělesné přípravy se využívá prvků atletiky, gymnastiky, sportovních
her, plavání, atd. Speciální tělesná příprava, tak jak ji máme, vznikla v roce 1993. Její
koncepce reaguje na moderní trendy výcviku. Součástí jsou prvky některých sportovních
odvětví transferované do specifických armádních podmínek. Zejména se v tomto výcviku

využívají tzv. adrenalinové sporty. Navíc je tento výcvik co nejrealističtější, aby vojáky co
nejlépe připravil na předpokládané bojové situace.
Podle Rozkazu Ministra obrany

č.

14/1999 Sb. zahrnuje speciální tělesná příprava tato

témata:
speciální tělesná cvičení pro překonávání překážek,
speciální tělesná cvičení pro házení,
speciální tělesná cvičení pro přesuny,
speciální tělesná cvičení pro sebeobranu a boj zblízka,
speciální tělesná cvičení pro vojensko-praktické plavání,
speciální tělesná cvičení pro vojensko-praktické lezení,
vědomosti

a dovednosti pro přežití v tísni,

speciální tělesná cvičení výkonných letců.
V oblasti sebeobrany a boje zblízka, vojensko-praktického plavání, vojenskopraktického lezení a

přežití

v tísni jsou organizovány kurzy s možností získat licenci

instruktora, v ostatních oblastech tato možnost není. V rámci tématu speciálních
cvičení

pro

přesuny,

nebezpečím,

jsou

pořádány

zimní kurzy zabývající se

na

sněhu,

lavinovým

záchranou pomocí lavinových vyhledávačů, apod.

V souvislosti s tímto rozkazem
lezení, vydaný v roce 1998. Dále
překonávání překážek
době

přesuny

tělesných

uveďme ještě předpis Těl

můžeme

uvést také

51-1 Vojensko-praktické

předpisy Těl

51-2, týkající se

a házení a Těl 51-3, týkající se sebeobrany a boje zblízka V

se pracuje na novém

předpisu

o vojenském lezení a je

připravováno

současné

multimediální

DVD, použitelné pro instruktory lezení, jehož obsahem budou všechny teoretické podklady a
praktické dovednosti používané ve vojenském lezení.
Nesmíme zapomenout na
nespecifikuje, zabývá se

předpis Těl

tělesnou přípravou

1-1, který ale speciální

výkonných

letců

a

tělesnou

tělesnou přípravu

zdatností

všeobecně.
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Byl vydán v roce 1989 a je už zastaralý. Taktéž na tomto předpisu se v současné době pracuje,
v nejbližších letech by měl být vydán nový.
Od roku 1999 neproběhla žádná novelizace rozkazu č. 14.

3.2 Kurzy v Armádě Slovenské republiky

Druh kurzu

Přesunv

ve vvsokohorském terénu

............,.___..;;;ln,_strukt
.;;;.;;;:=orskV

I

Schéma 1

Základní i kvalifikační kurzy jsou organizovány společně formou 5 denm'ho
intenzivního kurzu (5 dní v

létě,

5 dní v

zimě).

3.2.1 Základní kurz
Cilem základního kunu je poskytnout absolventům teoretické poznatky potřebné pro
pohyb a pobyt ve vysokohorském

prostředí

v letním i zimním období (seznámit je se

základním horolezeckým materiálem, jeho normami, použitím a jeho vlastnostmi,
základy první pomoci

při

úrazech, teoreticky

poskytnout osvojení praktických

návyků

vysvětlit

naučit

pády z hlediska fyziky, atd.) a

a dovedností spojených s překonáváním

přírodních
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překážek v horolezeckém terénu (výuka základních uzlů a způsobů jejich vázání, techniky

vystupováni po laně, jištění při slaňováni, tvorba jistícího stanoviště a způsoby jištění,
základy záchrany).

Kritéria pro výběr účastníků do základního kurzu:
•

fyzické a psychické předpoklady pro lezení (v průběhu výcvikového roku probíhají na
útvarech výukové hodiny,

během

nichž

příslušný tělocvikář

(instruktor) hodnotí, zda

voják je schopen účastnit se kurzu)
•

metodická praxe při výcviku na útvaru (hodnoceno stejným způsobe~ instruktor na
příslušném útvaru hodnotí,

•

zda voják umí vyučovat a vést hodiny)

potvrzení o zdravotní způsobilosti

Profil absolventa základního kurzu:
~

má odborné teoretické znalosti dané obsahem kurzu (zná základní uzly a umí je bez
problému uvázat, zná základy první pomoci
dolních

při

končetin, odřeniny, pohmožděniny,

úrazech -

poranění kloubů

zastavení krvácení,

horních a

poranění

hlavy,

hrudníku)
~

získal praktické návyky a dovednosti

potřebné při překonáváni přírodních překážek

horolezeckou technikou ve vysokohorském terénu (umí

vytvořit

jistící

stanoviště,

používá různé způsoby jištění, je schopen samostatného pohybu v terénu)

~ pohybuje se bez problémů v terénu s obtížností do třetího stupně stupnice UIAA

1

3.2.2 K valijikační kurz
Cilem

kvalitlkační

formy kurzu je odborně a metodicky připravit jeho absolventy na

vedení výcviku vojensko-praktického lezení.

Při

kurzu si vojáci prohlubují zfskané teoretické

poznatky ze základního kurzu (seznámení s novinkami v horolezecké výzbroji a výstroji,
organizace výcviku v horách a vedení túry, seznámení s nebezpečím v horách, poskytnutí
předlékařské
způsoby

první pomoci) a prakticky si osvojují návyky a dovednosti (improvizované

navázáni se, příprava jistícího stanoviště, postupové jištění, zachytáváni pádů, vedení

lanového družstva,

1

příprava

fixních lan, transport osob a materiálu, ... ). Tyto dovednosti jsou

Union Internationale des Associations ď Alpinisme - Mezinárodní horolezecká federace
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potřebné

pro využití horolezecké techniky na překonávání přírodních překážek horolezeckou

technikou ve vysokohorském prostředí v letním a zimním období.

Kritéria pro výběr úěastnfků do kvalifikaěnfho kurzu:
•

pro účastníky je podmínkou ukončené

•

další podmínkou je absolvování základního kurzu a schopnost bez obtíží lézt na
stupně

skalách do pátého

středoškolské vzdělání

s maturitou

obtížnosti stupnice UIAA

Profil absolventa kvalitlkačnfho kurzu:
)o

prohloubení teoretických znalostí daných obsahem kurzu (organizace a metodika
výcviku v horách, vedení túry,
nebezpečí v

)o

příprava

vedoucího

zaměstnání

na túru, znalost

horách, umění poskytnout první pomoc)

zopakování praktických dovedností, osvojení
(absolvent umí

složitějších

bezpečně připravit jistící stanoviště,

zachytit pád, umí vést lanové družstvo a

připravit

a nových dovedností

ovládá postupové jištění a dokáže

fixní lano, ovládá transport osob a

materiálu)
)o

absolventi

kvalifikační části

kurzu musí prokázat schopnosti

překonávat

horolezecký

terén s obtížností do pátého stupně stupnice UIAA
)o

musí zvládnout nutné pedagogické poznatky a základní metodické postupy při vedení
výcviku v této oblasti.

Obě

formy kurzu jsou vedeny v hodinové dotaci 96 hodin (48 hodin letní

hodin zimní část).

Souběžně

jehož cílem je

Součástí

s

těmito

odborně

část,

48

obou forem kurzu je vždy nouzové přenocování.

formami kurzu probíhá ještě kurz pro

a metodicky

připravit

cvičitele

na trenažéru Jakub,

absolventy na vedení výcviku

při

získávání

teoretických poznatků a praktickém osvojování si návyků a dovedností potřebných pro využití
horolezecké techniky

při překonávání umělých

a

přírodních překážek.

Podmínkou pro

účast

v tomto kurzu je absolvování základního kurzu.
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3.3 Kurzy v Armádě České republiky

Druh kurzu

Základní

Zdokonalovací.

Instruktorský

Schéma2

3.3.1 Základní kurz
Cílem základního kurzu vojenského lezení je seznámení

účastníků

s teoretickými

aspekty vojenského lezení (teorie vojenského lezení, historie, odborné názvosloví a
terminologie používané ve vojenském lezení,
pohybových dovedností a technik pro

bezpečnost

bezpečný

v horách), osvojení si základních

pohyb v členitém terénu (seznámení se

základními uzly a nácvik uzlování, nácvik techniky jištění a nácvik lezení s horním jištěním
do

třetího

přírodních

stupně

obtížnosti stupnice illAA, nácvik techniky

slaňováni'), překonávání

a umělých překážek, zvyšování obecné tělesné zdatnosti a psychické odolnosti.

Hodinová dotace je 24 hodin. Kurz je

pořádán

instruktorem vojenského lezení pro

vojáky daného útvaru.
Kritéria pro výběr účastníků do základního kurzu:

•

výroční přezkoušení

z tělesné přípravy

•

zdravotní způsobilost

Profil absolventa základního kurzu
~

pod odborným dohledem

provádět

výcvik nebo vést bojovou

činnost

se základními

prvky vojenského lezení
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-_, znalost základních teoretických

poznatk.ů

z vojenského lezení (historie, základní

terminologie a odborné názvosloví, bezpečností opatření, základní uzlová technika)
~

znalost

základních

lezeckých

dovedností

a

technik

(používání

horolezeckého materiálu pro základní výcvik, techniky lezení a

jištění

základního
druholezce,

základní druhy slaňování, výstupy po laně - prusíkování2)

3.3.2 Zdokonalovací kurz
Cílem zdokonalovacfho kurzu je prohloubení teoretických znalostí získaných
v základním kurzu vojenského

lezení (použití, evidence,

skladování a

ošetřování

horolezeckého materiálu, fyzikální teorie platné v lezení, právní normy a legislativa v oblasti
vojenského lezení, první pomoc) a zdokonalení vybraných technik a pohybových dovedností
z oblasti vojenského lezení a jejich transfer na specifické podmínky vojenské praxe (vytváření
jistícího

stanoviště,

pomůcek,

lezení prvolezce, postup lanového družstva, výstupy pomocí technických

vybrané záchranné techniky -

různých druhů přemostění

spouštění

osob a materiálu, vytahování,

vytváření

a překonávání traverzů, lezecká činnost s taktickou ústrojí a se

zbraní, ... ). Účastník si dále v průběhu kurzu zvyšuje speciální tělesnou zdatnost a psychickou
odolnost.
Hodinová dotace kurzu je 60 hodin.

Kritéria pro výběr účastníků do zdokonalovacfho kurzu:
•

úspěšné

•

výroční přezkoušení

•

zdravotní předpoklady

absolvování základního kurzu lezení
z tělesné přípravy

Protil absolventa zdokonalovacfho kurzu:
J;. prohloubení

teoretických znalostí z vojenského lezení (znalost horolezeckého

materiálu, jeho ošetřování a skladování, evidence a používání ve vojenském lezení,
znalost

obecně

platných fyzikálních

faktorů

a jejich aplikace do vojenského lezení,

znalost právních norem a legislativních pramenů týkajících se vojenského lezení)

'»

upevnění

praktických dovedností a návyků ve vojenském lezení {bezpečné vytváření

jistících stanovišť, jistota při lezení jako prvolezec, schopnost vést lanové družstvo,

2

Prusíkování - vysvětleno níže v textu o uzlech
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znalost technických pomůcek pro výstup a pro použití

při tvorbě

postupového jištění,

tvorba fixních lan a různých druhů přemostěm')
~

samostatně provádět

výcvik nebo vést bojovou

činnost

s prvky vojenského lezení

(absolvent se umí pohybovat v horském terénu v taktické ústroji a se zbraní, za
snížené viditelnosti a zhoršených klimatických podmínek)
-,.. znalost vybraných technik z oblasti záchrany osob

(spouštění

a

vyproštění

osob a

materiálu)

3.4Souhm
Ve schématech, vyjadřujících strukturu kurzů vojenského lezení v AČR a v ASR,
vidíme, že existují i jiné, než výše uvedené kurzy vojenského lezení. Mám tím na mysli kurzy
instruktorské, kurz

přesunů

ve vysokohorském terénu (ASR) a kurz vedoucích

instruktorů

(AČR). Kurzům instruktorským se v této práci věnovat nebudu, je to specifická tématika,

týkající se malého množství osob v annádě. Kurz přesunů ve vysokohorském terénu v AČR
samostatně

není řešen, je

součástí přesunů

na

sněhu

a ledu. Lezení v zimních podmínkách je

v AČR zatím řešeno pouze na seminářích vedoucích instruktorů, jeho zařazení do běžného
výcviku u vojsk se teprve připravuje.
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3.4 Porovnání obsahu kurzů v armádách české a Slovenské republiky
Pro ilustraci uvádím porovnání obsahu základm'ho a zdokonalovacího (kvalifikačního)
kurzu v armádách obou zemí.

3.4.1 Porovnán{ teoretických znalost{ a praktických dovednost{
v základnfm kurzu obou armád

vyučovaných

Základní kurz- obsah a hodinová dotace
AČR

Teorie
Uvod, historie lezení
Názvoslovílklasifikace
Horo. výzbroj a výstroj
Místopis
Orientace v terénu
BOZP/lavinové nebezpečí
První pomoc
Teoretická zkouška
Celkem

23

~

2

ASR
zimní kun
letní kun
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
")
.....
2
2
2
1

12

10

Tabulka 1 Teoretické znalosti v základním kurzu

Dovednosti
Praxe
Uzly a navazování
Jištění
Slaňování

·AČR

4
6
6

Improvizovaná záchrana
Postup po fixních lanech
Túra- překonávání skalních
útvarů
Nouzovépřenocování

Pohyb ve sněhu, pády,
zachytávání pádů, jištění
Lavinový výcvik, hledání
zasypaného
Lezení v ledu
Pohyb v různorodém terénu
Prusíkování
Výcvik ve ztížených
Ipodmínkách
Praktický test
Celkem

ASR
letní kun
zimní kurz
.,
3
3
2
2
2
6
6
~

16

8

lx

lx
4
4
4
4

2
4

22

4
36

4
38

Tabulka 2 Praktické dovednosti v základním kurzu
3

Tyto hodiny jsou věnovány seznámení účastníků s historií lezení, horolezeckým materiálem a názvoslovím
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3.4.2 Porovnáni teoretických znalostí a praktických dovedností
zdokonalovacím (kvalifikačním) kurzu obou armád

vyučovaných

ve

Zdokonalovací (kvaliflkačmJ kurz- obsah a hodinová dotace
AČR

Teorie
Uvod, horo. výzbroj a
výstroj -novinky
Klasifikace zimního lezení
Orientace a pohyb v terénu
v zimě
Organizace a metodika
výcviku
Nebezpečí v horách
První pomoc
Příprava na túru
Teoretický test, přezkoušení

Celkem

"·

6

ASR
letní kurz

zimní kurz

2

2

1
1
2

L'

2
8

2
2

1
2
1
2
10

8

Tabulka 3 Teoretické malosti ve zdokonalovacím (kvalifikačním) kurzu

Dovednosti
Praxe

"

Metodika výcviku vázání
uzlů, navazování na lano,
improvizované navazování
Jistící stanoviště, postupové
jištění/pohyb ve sněhu
Vedení lanového družstva,
fixní cesta
Improvizované výstupy,
překonání překážek při

výstupu po laně
Improvizovaná záchrana
Příprava fixních lan
Transport osob a materiálu
Příprava sestupu
Horolezecká túra
Lavinový výcvik, hledání
zasypaného
Lezení v ledu
Lezení v růmorodém terénu
Cinnost se zátěží a za
ztížených podmínek
Nouzové přenocování/
komplexní výcvik
Praktický test

AČR

ASR
letní kun

zimní kurz

2

6

4

10

4

.L.

4

6

8
8

4
4
4
4
8

4

8
6
6
6

4
lx

10

4
38

52
.
.
Tabulka 4 Praktacké dovednosti ve zdokonalovacim (kvalifikačním) kurzu
Celkem

..,

4
40
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třeba vysvětlit,

Nejprve je

částí

že zimní

kurzu v ASR Ge vybarvena barvou) se

nebudeme zabývat, protože analogie v AČR zatím neexistuje. V tabulce je uvedena pouze pro
osvětlení

situace na Slovensku.

Pohledem na hodinové dotace uvedené na konci tabulek zjistíme, že v AČR je na
základní kurz

přidělena

upřesnění je třeba

na základní kurz
růmé

hodinová dotace 24 hodin a na zdokonalovací kurz 60 hodin. Pro

uvést, že oba kurzy dohromady jsou naplánovány na 10 dní výcviku, z toho

připadají

3 dny a na zdokonalovací zbylých 7 dní. Proto jsou zde

hodinové dotace. Nejprve tedy

proběhne

základní kurz, na

něj

uváděny

naváže kurz

zdokonalovací.
Při

pohledu do tabulek,

porovnat veškerý obsah

kurzů,

uvádějící

nemáme

praktické dovednosti, zjistíme, že chceme-li

příliš

velký

výběr,

protože nenajdeme moc položek
uvádějící

týkajících se stejných nebo podobných dovedností. V tabulce,
vyučované

dovednosti

v základním kurzu, lze zjistit zejména tyto položky:

uzly a navazování
-

jištění

slaňování

V tabulce, porovnávající praktické dovednosti ve zdokonalovacím

(kvalifikačním)

kurzu, zjistíme, že výuka se shoduje v těchto bodech:
příprava fixních

lan (zmíníme se o nich při rozebírání jednotlivých uzlů)

transport osob a materiálu, tedy záchrana zraněného
dále si

můžeme

všimnout, že se zde shodují další

vedení lanového družstva.

Těmto dvěma tématům

dvě

položky - jistící

se budeme

věnovat

stanoviště

a

v samostatných

kapitolách.

Důvodů, proč

je

např.

je porovnávaných dovedností

relativně

málo, je

několik.

to, že kurzy se neshodují v hodinových dotacích, takže ani míra

Jedním z nich
vyučovaných

dovedností se neshoduje. Po srovnání základních kurzů zjistíme tyto odlišnosti:
instruktoři

v ASR se ve velké

lavinového

nebezpečí,

míře věnují

teoretickým

popisům

výzbroje, výstroje,

dbají na teoretickou výuku orientace v terénu a práci s mapou,

což je v kurzu lezení v AČR trochu opomíjeno. Na druhou stranu, problematika
lavinového

nebezpečí

a záchrana v

lavině

je velmi

podrobně

probírána a prakticky

vyučována na kurzech přesunů na sněhu a ledu pořádaných v AČR.
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velkou odlišností je zimní

část pořádaná

jako

probíhá taktéž teoretická výuka, týkající se
nebezpečí

součást

hlavně

základního kurzu v ASR. Zde

zimního vybavení a lavinového
sněh~

a dále praktická výuka zabývající se pohybem ve

lavinovým

výcvikem a lezením v ledu. Jak jsem uvedla výše, tato tématika sice není zahrnuta
v kurzu lezení v AČR, ale řeší ji jiný kurz, kurz přesunů na sněhu a ledu.
v ASR je také

součástí

týdenního kurzu (letního i zimního) nouzové

přenocování,

v kurzuAČR se jedná o zaměstnání prováděné ve ztížených podmínkách (večer, noc) .

Srovnáme-li zdokonalovací (kvalifikační) kurz, zjistíme:
znovu mírné odlišnosti týkající se teoretické

přípravy, hlavně

problematiky první

pomoci a nebezpečí v horách
stejně

jako v základním kurzu, i zde je hlavní odlišností zimní

část,

kde probíhá

praktická výuka lavinového výcviku a lezení v ledu Gak jsem uvedla výše, výuka
těchto dovedností neprobíhá v AČR v kurzu lezení, ale je součástí kurzů přesunů na
sněhu

a ledu).
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4 Analytická část práce- porovnání jednotlivých dovedností
Uzly a navazování
Před
Při

samotným rozborem jednotlivých

navazování na lano je

použitého uzlu,

způsobu

třeba

uzlů

navázání a na typu úvazu.
splňovat určité

navazování musí být samosvorné, což znamená,
u

uzlů

z historie uzlování.

dbát nejprve na spolehlivost navazování. To závisí na typu

Uzly používané v horolezectví musí

můžeme

připomeňme něco

si

re

při

požadavky.

zatížení se

pro navazování rozeznávat tyto vlastnosti:

Např.,

ještě

funkčnost,

re

uzly pro

více utahuji. Dále

snadné navazování a

rozvazování, pevnost. Co se týče pevnosti uzlů, lano v každém ohybu ztrácí část své pevnosti.
Čím ostřejší je ohyb, tím je relativní pevnost lana nižší. Snížení pevnosti způsobuje nadměrné

a opakované mechanické, ale i tepelné namáhání lana (energie přeměněná v tlak se
vnitřní

tepelnou energii) dané jeho násilným ohýbáním okolo malých

stlačování

průměrů,

vláken uvnitř oblouku a natahování vláken na vnější (protilehlé)

mění

ve

což vede ke

straně

ohybu lana

v uzlu.
Nejvyšší relativní pevnost má podle studie uzel
rybářský

osmičkový

(65 - 75%) a dvojitý uzel

(65 - 75%), dále uzel dračí smyčka a vůdcovský (oba 60 -70%).(Procházka, 1990)

V 70. letech minulého století český horolezecký svaz (ČHS) doporučoval pro
navazování tyto 3 uzly:
uzel UIAA
uzel stejnosměrný osmičkový
uzel dračí smyčka

V literatuře je vázání uzlu UIAA popsáno takto:
- na jednom konci lana
okopírujeme. Tento

uděláme

způsob

stejný tvar jako uzel

očko.

Druhým koncem lana jej

je vhodný pro spojení plochých

vůdcovský.

uzel UIAA se kopíruje

jednoduché

Liší se

protisměrně,

při

uzel

smyček.

uvazování pouze

směrem

vůdcovský stejnosměrně.

protisměmě

Uzel UIAA má však
kopírování. Zatímco
Snad proto se mezi

horolezci rozšířila představa, že uzel UIAA je totožný s uzlem vůdcovským. Byl nazýván také
propíchaným vůdcovským uzlem (Ščerba, 1994).
V současné době se v AČR navazování uzlem UIAA nepoužívá, tento způsob není ani
vyučován.

Je to z důvodu

výzkwnů prováděných Bezpečnostní

komisí DAV (Deutscher
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Alpenverein,

Německý

horolezecký svaz), který zjistil, že tento uzel není

dostatečně

spolehlivý. V AČRje zakázáno tento způsob navázání na sedací úvaz používat.

4.1 Používané uzly v AČR a ASR
V tabulce jsou uvedeny základní stavy a dovednosti používané při lezení v armádách
obou států. Pro lepší představu o uzlech je uvedeno zhodnocení těchto uzlů pod tabulkou.

Případ

Používané uzly

použití uzlu

N avázání na lano, ukotvení lana
Spojení sedacího a prsního
úvazku
Navázání na spojený prsní a
sedací úvaz plochou smycí
Kotvení lan, jištění při lezení
Jištění druholezce
Spojení smyc (plochá)
Spojení smyc (kulatá)

AČR

ASR

stejnosměrný osmičkový

stejnosměrný osmičkový

dvojitý dračí, vůdcovský
(plochá smyce}, uzel UIAA
pro navazování se do lana

dvojitý dračí, vůdcovský
(plochá smyce)

stejnosměrný osmičkový

stejnosměrný osmičkový

lodní

lodní

Spojení lan
Výstup na laně, vytahování
Improvizovaný prsní úvazek
Improvizované navázání se do
středu lana
Napínání lana
Vytvoření fixního bodu na laně

půllodní

půllodní

očkový,uzelUIAA

očkový, uzel UIAA

4

dvojitý rybářský,

dvojitý rybářský,

vůdcovský

protisměrný osmičkový

vůdcovský

protisměrný osmičkový

dvojitý prusíkův

dvojitý prusíkův

dračí

dračí

vůdcovský

dvojitý dračí
půllodní

+ kravský
alpský motýlek

uzel pro napínání lan
vůdcovský

Tabulka 5 Porovnáni použitých uzll'i

4.1.1 Uzel stejnosměrný osmičkový
Základní horolezecký uzel, který se využívá
lana. Váže se na konci nebo uprostřed lana.

Při

při

navazování na lano nebo

při

kotvení

navazování na lano se uvazuje přímo na sedací

úvaz nebo na spojení prsního a sedacího úvazku plochou smycí (viz obr. 2).

Osmičkový

uzel

je výborný pro kotvení lan o průměru větším než 1Omm. Je symetrický - snadno se kontroluje
i hmatem. Má menší objem než uzly jiné a lze ho poměrně lehce rozvázat i po silném zatížení.
Může

být jako oko namáhán ve všech

směrech,

je

bezpečný

i

při

roztahování

konců

vycházejících z uzlu.

4

Jiný název pro očkový uzel (=vůdcovský uzel na ploché smyci)
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V AČR je tento uzel využíván pro navazování do sedacího úvazku, do spojení prsního
a sedacího úvazku (toto spojení je provedeno plochou smycí, do které je navázán
uzel - viz. obr. 2), pro ukotvení lana do jistícího

stanoviště

osmičkový

(štandu). Je to

nejčastěji

používaný uzel pro navázání do lana.

V ASR je toto využití stejné, ale navíc je využíván ve fázi tréninku při lezení top rope
(lezení s horním jištěním), kdy je uvázán jako oko na konci lana, a spojen se sedacím úvazem
karabinou s pojistkou.
Podle Creasy, (2000) je navázání na hlavní
zámkem nebezpečné a bolestivé.
případ

pádu

pohmožděniny

bezpečné,

Přestože

smyčku

úvazu pomocí karabiny se

by toto spojení stále ještě mělo být pro lezení a pro

jakýkoliv tvrdý kovový

předmět

u

břicha

v případě uklouznutí. Použití karabiny se zámkem také

může

způsobit

představuje zbytečný

spoj v systému.

Obr. 1 Uzel stejnosměrný osmičkový

Obr. 2 Spojeni prsnibo a sedacibo úvazu, stejnosměrný osmičkový uzel
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4.1.2 Uzel protisměrný osmičkový
Tento uzel je analogický ke
způsobem,

stejnosměrnému osmičkovému

takže konce lan vycházejí z uzlu ne na jedné

straně

opačným

uzlu, ale váže se

uzlu, ale na obou stranách.

Uvážeme ho tak, že na jednom konci lana připravíme jednoduchou osmičku a druhým
koncem lana ji protisměmě opíšeme. Z uzlu musí vycházet desetinásobek průměru lana.
V AČR byl tento uzel donedávna často používán pro spojení dvou lan o stejném
průměru,

protože při zatížení lana se stahuje. Dlouhodobým zkoumáním se ale přišlo na to, že

když se např. po

slanění

stahuje od úpatí skály lano, tento uzel se

kdekoliv, v kruhu, v nýtu, ve

spáře,

často

zasekává. Zasekne se

o strom. Je pak těžké lano stáhnout a

často

nezbývá, než

znovu lézt nahoru a lano vyprostit. Proto se tento uzel už nahrazuje uzlem vůdcovským, který
se rychleji uvazuje, je

stejně

spolehlivý a

při

stahování lana se nezasekává. Také se

jednodušeji rozvazuje.
V ASR jeho použití v těchto

případech

stále

přetrvává.

Používá se pro spojení lan o

stejném průměru.

4.1.3 Uzel dračí smyčka
Tento uzel se využívá

při

improvizovaném navazování

přímo

při

na lano a

spojení

prsního a sedacího úvazku, kde se váže dvojitě. Váže se na konci lana. Uzel se nesmí využívat
v příčném zatížení, protože se po obvodu povoluje.
,,Po desetiletí sloužila
úvodu

téměř

každé

dračí smyčka

učebnice

jako spolehlivý navazovací uzel. Byla popsána u

horolezectví a

všeobecně

používána. Potom, na

začátku

sedmdesátých let, upadla náhle v nemilost. Přišlo se totiž na to, že při obvodovém zatížení
může

povolit. Obvodové zatížení vzniká tehdy, když

pramenem lana, vycházejícím ze

smyčky,

ale místo toho

působící

tahová síla není

působí přímo

ve

smyčce

-

přenášena
například
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přes

karabinu. Tento typ zatížení ovšem v praxi nastává poměrně zřídka,

přece

v současnosti už

jen není tak vzácný, jako v časech minulých. Proto také trvalo dosti dlouho, než

horolezci tuto "slabinu"
v horách
jištění

byť

přesvědčit,

se do

dračí smyčky

odhalili. A jak se

není tento proces stále

povědomí některých horolezců

můžeme

dodnes leckde na skalách a

ještě úplně ukončen.

Zásadní

změna

dostává jen velmi pomalu a mnozí

filozofie

vyznavači

,,klasiky'' na dračí smyčku prostě nedají dopustit."(Schubert, 1997)

V AČR se od jeho využití při spojení prsního a sedacího úvazku pomalu ustupuje, je to
zdlouhavé, praktikuje se spíše spojení prsního a sedacího úvazku plochou smycí. Toto spojení
zůstává po

celou dobu na skalách, při lezení se na něj navazuje stejnosměrný osmičkový uzel,

vázaný na konci lana. V současné

době

se

začíná

v armádě používat nový uzel, viz. uzel

UIAA pro navazování se do lana.

V ASR se dračí

smyčka

dále se využívá dvojitá dračí

využívá pouze pro uvázání improvizovaného prsního úvazku,

smyčka pro

improvizované navázání se do

středu

lana (viz níže).

Obr. 5 Uzel dvojitá dračí smyčka5
Váže se na konci lana. Lano se nejprve provleče oběma oky prsního úvazu, poté se uváže dračí smyčka. Konec
lana se protáhne oky sedacího úvazu (horním a spodním, prostřední zůstává volné pro manipulaci např. při
slaněni) a celý uzel se oplete. Vznikne dvojitá dračí smyčka, která se pojistí dvojitým rybářským uzlem. Z uzlu
musí vycházet desetinásobek průměru lana.
5
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4.1.4 Uzel vůdcovský
Váže se na konci nebo

(např. při

prusíkování6).

uprostřed

lana. Na konci lana se váže pro spojení kulaté smyce

Dříve se více používal protisměmý osmičkový uzel, dnes se v AČR

spíše užívá uzel vůdcovský kvůli jeho dostatečné spolehlivosti a z velké části pro jeho
schopnost nezasekávat se při stahování lana. (Např. použijeme-li při slaňování z větší výšky
dvě

spojená lana a svážeme je vůdcovským uzlem, máme větší jistotu, že uzel se při stahování

lana nezasekne ve

spáře,

tak jak je to možné

při

spojení lan

protisměmým osmičkovým

uzlem).

Použití

vůdcovského

uzlu se neliší

při

spojování plochých smyc, v ASR se používá i

jeho hadicová modifikace7•

Prusíkovánf = zpllsob vystupování po laně. Dvě smyce jsou upevněny na laně tzv. prusíkovým uzlem, vrchní
smyce je karabinou spojena se sedacím úvazem, v oku spodní smyce stoji lezec jednou nohou. Střídavým
odsedáním do horní smyce a stoupáním do spodní smyce a postupným posouváním uzlů nahoru se lezec dostává
fo laně nahoru.
Používá se na duté ploché smyci, kdy se na jednom konci uváže volnější očkový uzel, druhý konec smyce se
vsune do dutiny a protahuje se už uvázaným uzlem. Tento zpllsob je namáhavý a časově náročný.
6
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Další odlišné použití vůdcovského uzlu v AČR je v případě improvizovaného navázání
se na lano
začátku

(např. při

postupu lanového družstva, kdy první

člen

družstva je navázán na

lana, ostatní členové v pravidelných intervalech za ním).

V ASR v tomto případě používá dvojitý dračí uzel uvázaný stejným způsobem jako
vůdcovský v AČR (smyčka uvázaná kolem prsou, konec lana je přehozen přes jedno rameno).

4.1.5 Uzel UIAA pro navazováni se do lana
Nový uzel, testovaný a povolený UIAA
jednoduché, nepovoluje po obvodu tak jako

přibližně před

dračí smyčka

rokem. Jeho vázání je

a podle testování je

stoprocentně

spolehlivý. Je zaváděn vedoucími instruktory do AČR. Váže se na konci lana. Postup vázání
uzlu:
přibližně

l,Sm od konce se na

laně udělá

jednoduché oko

(vůdcovský

uzel -

jednoduchý),
konec lana se provlékne sedacím úvazem a oko se oplete, takže vznikne
vůdcovský

řádný

uzel
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Obr. 9 Vůdcovský uzel

vůdcovský

uzel je uvázán ve výšce 2/3 mezi oky sedacího a prsního úvazu (z

důvodu

stability lezce8)
dále se konec lana provlékne

oběma

oky prsního úvazu a

prostrčí

se

vůdcovským

uzlem

Obr. 10 Provléknuti prsnim úvazem a vůdcovským uzlem

V případě pádu se lezec nepřevrátl dozadu za hlavou, protože uzel je uvázán v takovém místě trupu, že spadneli prvolezec, měl by padat čelem ke skále. Je-li uzel navázán příliš nfzko (blízko k sedacfmu úvazu), hrozi
nebezpečí, že se pří pádu převrátí dozadu. Proto je také v obou armádách nařízeno, aby byl prvolezec navázán
vždy v sedacfm i prsním úvazu a tfm se eliminovaly zdravotní důsledky pádu. Schubert (1997) ve své publikaci
uvádí velké množství případů, kdy prvolezec navázaný pouze v sedacím úvazu spadl a nepřežil.
8
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nakonec se pod vůdcovským uzlem pouze okolo jednoho lana uváže dvojitý rybářský
uzel9

Obr. lla9 b Pohled na uzel ze strany a zepředu

4.1.6 Uzel dvojitý rybářský
Uzel se používá ke spojení dvou lan a repšnůr 10 i o nestejném průměru. Také jako
pojišťovací

uzel jiných

uzlů (např.

u

dračí smyčky).

Váže se na konci lana. Jeho použití se

neliší v obou armádách.

Rybářský uzel se váže pouze okolo jednoho lana proto, že oko vmiklé prostrčením lana sedacím úvazem se
mllže pohybovat, jak při lezení, slaňovaní, tak při cvakání karabiny do oka sedacího úvazu. Tímto pohybem by
se rybářský uzel mohl povolit a tím by došlo k rozvázání celého uzlu. Uvázáním rybářského uzlu pouze okolo
jednoho pramenu lana se spolehlivost uzlu nezmenšuje a nebezpečí rozvázání se eliminuje.
10
Pomocná smyce o průměru 4 - 6 mm a délce 1 - 5 m.
9
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4.1. 7 Uzel lodní
Původ
námořníci při

tohoto uzlu je už v dávných dobách, kdy se na jeho vzniku opravdu podíleli
uvazování lodí. Nejprve jenom omotávali

smyčky

lana kolem

sloupů

pro

kotvení lodí, až jednou přišli na to, že jednoduchým zkřížením lan vznikne pevný, spolehlivý,
avšak dobře a jednoduše povolitelný uzel.
Nemyslím, že by existoval lezec, který nezná lodní uzel. Je to uzel, který použijeme
při

kotvení lana při výstupu na skálu, pro ukotvení lana při

zábradlí,

při tvorbě

fixních lan nebo

při sebejištění

Není

lanových

na jistícím stanovišti. Je velmi oblíbený

také proto, že ho lze uvázat jednou rukou, v případě
předchozím

slaňování, při vytváření

potřeby

jde rychle povolit i po

zatížení.
třeba rozvádět

jeho použití v jedné nebo druhé

armádě.

Použití tohoto uzlu se

neliší, v obou armádách je využíván ve všech výše popsaných situacích.

Obr. 13 Uzel lodní

4.1.8 Uzel půllodnf

Tento uzel

můžeme

snad

označit

jako jeden z nejběžněji používaných

uzlů.

V armádách České i Slovenské republiky je shodně používán pro jištění prvolezce Gako
jediný možný uzel pro toto

jištění,

jiný není dovolen), ale i pro jištění shora Tento uzel je

velice rychlý na uvázání, lze ho uvázat jednou rukou. Jediné, na co je třeba dbát, je, aby byl
správně
určena

založen a lano vedoucí z karabiny se neotíralo o zámek karabiny. Pro tento uzel je

karabina HMS, jejíž název napovídá, že byla sestrojena

přímo

pro užití tohoto uzlu.

Tato karabina je specifická svým tvarem, má ve svém širším oblouku určitý rádius, který uzlu
nedovoluje, aby se posouval po celé délce karabiny, ale dovoluje mu plynulý prokluz lana bez
zasekávání v uzlu.
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Obr. 14 Uzel půllodní

4.1.9 Uzel půllodní a kravský (zadrhávací klička)
V ASR se tato kombinace používá pro napínání fixních lan
přemostění,

... ).

Půllodní

uzel je

součástí

(vytváření

lanovky,

jednoduché kladky používané pro vypínání lana.

Poté, co je lano řádně vypnuto, se uzel zajistí kravským uzlem.
V AČR se tato kombinace používá také, ale používá se v systému, kde hlavním bodem
je uzel pro napínání lan
půllodní

(nedokončený osmičkový

uzel s HMS karabinou, do které se vloží

uzel a po vypnutí lana se zajistí zadrhávací

kličkou.

Zadrhávací klička je uzel stejný

jako kravský, pouze je na Slovensku jinak nazýván).

Obr. 15a, b Uzel půllodní a zadrhávací klička
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4.1.10 Uzel pro napínání lan
Několikrát

jsem zde zmínila uzel pro napínání lan, např. při tvorbě přemostění nebo

lanovky. Je to jednoduchý a spolehlivý uzel, který můžeme rychle uvázat a i po velkém
zatížení jednoduše rozvázat. Uzel se uvazuje přibližně v jedné třetině vzdálenosti mezi
předměty,

mezi kterými lano napínáme (stromy, sloupy,

bodem vrch skály, druhým bodem strom
posouvá
kličkou

směrem

při

při tvorbě

úpatí skály, atd.).

lanovky ze skály je prvním
Při

vypínání lana se uzel

k druhému bodu (stromu), kde je po vypnutí lana zafixován zadrhávací

a zůstává v systému po celou dobu používání.

Tento uzel se pro napínání lan používá pouze v AČR.

Obr. 16 Uzel pro napinánf lan

4.1.11 Prusíkův uzel
Tento uzel se využívá pro výstup na
pro vytahování (materiálu,
uzel, tzn. že se

při

zraněného

laně

(tzv. prusíkovám'),

sebejištění při slanění

a

lezce, ... ).Je to tzv. samosvorný (nebo samoblokovací)

zatížení stahuje, ale po zatížení je možné ho rychle a jednoduše rozvázat.

Váže se z repšnůr o tlouštce 4 - 6 mm, které by měly být ve výbavě každého lezce a musí být
v lezecké výstroji každého vojáka Pro výstup na
(viz obr. 15). Jednoduchý

prusíkův

laně

se

většinou

uzel není tolik pevný

váže dvojitý prusíkův uzel

při sevření

a vícenásobný by byl

zase zbytečný a obtížný pro uvolňování při postupu nahoru.
Není třeba rozvádět odlišnosti použití v AČR a v ASR, neboť neexistují. Tento uzel je
velmi univerzální, je to základní uzel, který musí být každý lezec schopen uvázat i jednou
rukou.
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Obr. 17 Dvojitý prusíkův uzel

4.2Souhm
Při

hodnocení používaných uzlů můžeme podle informací z odborné literatury získat

náhled na jejich lepší využití v jedné či druhé armádě.
Užití

stejnosměrného

osmic"kového uzlu se neliší, je to základní uzel pro kotvení lan a

pro navazování do sedacího úvazu a do spojení prsního a sedacího úvazu. (Spojením prsního a
sedacího úvazu myslím situaci, kdy prsní a sedací úvaz je spojen plochou smycí a teprve do
tohoto spojení je navázáno lano

stejnosměrným osmičkovým

uzlem. V ASR se navíc tento

uzel používá v tréninkové fázi lezení top rope, kdy je do uzlu zacvaknuta karabina a lezci si
karabinu pouze

připínají

do svého sedacího úvazu. Tento systém je sice

relativně bezpečný,

ale v AČR je zakázaný i v této situaci.
Uzel dračí smyčka- podle mého názoru je to velmi diskutovatelný uzel, na jedné
straně

mu nahrává jeho dlouholeté používání, na

straně

druhé je dokázáno, že tento uzel není

v některých případech příliš spolehlivý, jak již bylo uvedeno výše. V AČR se jako základní
uzel

samozřejmě vyučuje,

(uvádím ho jako uzel

jednak ve spojení s navázáním do prsního a sedacího úvazku,

dračí smyčka,

úvazu se používá dvojitá dračí

ale

při

jeho použití pro navázání do prsru'ho a sedacího

smyčka), jednak pro

uvázání improvizovaného prsního úvazku,

ale v reálných situacích se ve výcviku už příliš nepoužívá. V ASR se vyučuje a používá spíše
pro použití improvizovaného prsního úvazku než pro samotné navázání do lana s použitím
prsru'ho a sedacího úvazku. Pro navazování do prsního a sedacího úvazku se většinou využívá
uzel

stejnosměrný osmičkový

Použití
v

vůdcovského

současné době

navázaný na plochou smyci, která spojuje prsní a sedací úvaz.

uzlu se v obou armádách neliší, je to

často

se využívá i v případech, kde bychom se jeho použití

využívaný uzel a
dříve

báli, jako je
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spojení dvou lan o stejném

průměru (např. při slaňováni').

Jeho nespornou výhodou je

schopnost uvázat ho jednou rukou.

Uzel UIAA pro navazování lana do sedacího a prsního úvazu je uzel zavedený nově do
AČR a vyučovaný přibližně jeden rok vedoucími instruktory lezení. Instruktoři ASR se o něm
nezmiňují,

zatím se v jejich výcviku neobjevuje.

Uzel půllodní -jeho použiti se

samozřejmě

v obou armádách zakázáno používat jiný systém

neliší v případě jištění prvolezce, kdy je

(např. jištění slaňovací

osmou), a neliší se

ani při jištění druholezce. Jeho využiti při napínání fixních lan se liší tím, že v AČR je do

tohoto systému přidaný tzv. uzel pro napínání lan.

Uzel pro napínání lan - uzel vypadající jako

nedokončený stejnosměrný osmičkový

uzel se v AČR používá pro napínání fixních lan. V ASR se v tomto případě používá
jednoduchá kladka sestrojená z půllodního uzlu.
Zhodnotíme-li celkový pohled na problematiku používání

uzlů

v obou armádách,

můžeme říci, že Česká republika se více otvírá novinkám, snaží se přinést do výcviku více

nových uzlů,
kteří

systémů,

hledá zlepšení, inovaci. Inspiraci přinášejí většinou vedoucí instruktoři,

se neustále zdokonalují v kurzech

zahraničních

armád. Oproti tomu výcvik uzlování

v armádě Slovenské republiky je spíše tradiční, drží se zavedených

zvyků,

neni tolik

otevřen

novinkám.

Uzly
'

'

Stejnosměrný osmičkový
/

Použiti
shodné
rozdflné
X

Dračí smyčka

X

Vůdcovský

X

UIAA pro navazování do lana
Dvojitý rybářský
Lodní

X

Půllodní

X

X

vysvětlení

v textu
v textu
odlišné použití při postupu
lanového družstva
v ASRneznají
vysvětlení

X

a kravský

X

U zel pro napínání lan
Prusíkův

Poznámka

X

Protisměmý osmičkový

Půllodní

1

X

používané pro napínání lan,
v AČR využíván jiný uzel
v ASR nevyužíván

X
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5 Zajišťování a jištění
"Zajištění

na stanovišti musí zachycovat pádové síly působící jak dolů, tak i nahoru, tj.

jeden fixní bod má být ve výši hlavy, druhý pod úrovní hrudního úvazu.

Zajišťujeme

se za

hrudní i sedací úvaz. Při budování stanoviště se nespoléháme na jediný blok. Při zakládání
vklíněnců na

stanovišti je nutné zajištění proti vysmeknuti

Při jištění

směrem vzhůru.

používáme dynamické jištění UIAA, tj. polovičním lodním uzlem

v dostatečně široké karabině s pojistkou nebo jištění pomocí slaňovací "osmičky''. Uzel do
karabiny založíme tak, aby brzdicí lano bylo na straně zámku a strana zámku, která se otevírá,
směrovala vzhůru. Při

použiti

"osmičky''

netestované na pevnost, vedeme jistící lano i

karabinou, do které je osmička zapnuta."(Rotman, 1986)
Slova, odcitovaná z příručky Výboru horolezeckého svazu mě překvapila dvojím
způsobem. Příručka

můžeme

byla vydaná v roce 1986,

tedy

horolezectví se v posledních letech velmi rychle rozvíjí. Ale
většina

říci,

že už je zastaralá, protože

přesto,

zásad v ní popsaných je dodnes platná a použitelná. Proto

který zde uvádím, týkající se
k tomuto tématu se dostanu

jištění.

později,

Nebudu komentovat užiti
ale to, o

odstavce, ve které je povoleno, nebo spíše
systém má nejmenší

tření

čem

že ji nazveme zastaralou,

mě

udivil druhý odstavec,

slaňovací

osmy

se chci zmínit, je poslední

doporučeno,

vést lano

ze všech používaných, je tedy pro

při jištění

jištění

při jištění,

věta

tohoto

karabinou. Tento

naprosto nevhodný a

v AČR se při jištění v žádném případě nepoužívá.
Ve starší

literatuře

se tento

způsob uváděl

pro použiti

při jištění

velmi neohebným

lanem (např. lano namrzlé nebo velmi staré).

5.1

Jištění lezce

5.1.1 Jištění prvolezce pomocípůllodm1w uzlu
V AČR se pro jištění prvolezce zásadně používá půllodní uzel vložený do HMS
karabiny, která je svým tvarem

určena právě

pro tento uzel.

Důvodem

pro užiti

půllodního

uzlu je jeho velké tření v karabině a schopnost zadržet pád prvolezce jen s malým úsilím
jisticího.
V ASR je taktéž preferován v každé situaci
způsob jištění.

Dalšími

důvody

pro jeho použiti

poloviční

uváděnými

lodní uzel jako

jednoznačný

instruktory ASR je materiální

využiti. Základním vybavením vojáka pro vojensko-praktické lezení (VPL) bude vždy
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minimálně

úvaz

(často

jen improvizovaný),

nějaká smyčka

(plochá nebo kulatá), prusík a

HMS karabina, dále slaňovací osma případně s nějakou další karabinou.
Správně

zapnutý

půllodní

uzel je spolehlivý a jeho použití je jednoduché. V ASR je

v základním výcviku použití tohoto uzlu jediným doporučeným způsobem jištění.

5.1.2 Jištěníprvolezce pomocíjiných pomůcek
Srovnáme-li lezení prvolezce v

armádě

a lezení prvolezce ve sportovním lezení,

vidíme velký rozdH, co se týče bezpečnosti. Sportovní lezci pro jištění prvolezce využívají tu
nejjednodušší variantu, což je jištění
zakázán, lano ve

slaňovací osmě

přes slaňovací

osmu. V armádě je tento

způsob jištění

má příliš malé tření. Jediná situace, kdy je povoleno jištění

přes slaňovací osmu v AČR i v ASR, je v případě lezení top rope, kdy lano je vedeno přes

štand11 nahoře a jistící stojí dole. Při spouštění lezce přes slaňovací osmu se lano více šetří a
nekroutí se tolik jako při použití půllodm'ho uzlu.
Ve zdokonalovacím

(kvalifikačním)

kurzu se

kromě

jednoduchého

jištění přes

půllodní uzel (příp. slaňovací osmu) učí i používání různých jistítek12 jako jsou: reverso,

kalíšek, piu, gri-gri, apod.

Při

používání

těchto

jistítek je

důležité

dbát na správné založení

lana, princip je většinou takový, že jedním směrem lano prokluzuje, opačným směrem ne,
zasekává se. Na každém z těchto jistítek je nakreslen postup založení lana, ale přesto je třeba
·f .· ;'

na toto dát pozor. Tyto
polovičních
předcházení

lanech, z

důvodu

se

většinou

používají

při

lezení na dvojitých nebo

jejich lepší manipulace s jednotlivými prameny lana a

kroucení pramenů lan.

V ASR se gri-gri
zbytečně

pomůcky

většinou

nepoužívá. Podle

vyučujících

je

při jištění

v horách

velké a princip zabrzdění pohybu lana je opačný než u ostatních jistítek - tzn. lano

pustit a ne zatáhnout. Používají gri-gri spíše při těžkých sportovních cestách při opakovaných
pádech prvolezce, což ale není účelem výcviku vojensko-praktického lezení.

5.1.3 Improvizované způsoby ji§tění
K improvizovanému

způsobu jištění

se dostáváme tehdy, nemáme-li dostatek

materiálu nebo dojde ke ztrátě nebo znehodnocení materiálu nebo prostě nemáme jinou
možnost. V podmínkách výcviku existuje také velké množství situací, kdy s improvizovaným
11

12

jisticí stanoviště
prostředky pro jištěni lezce, příp. pro slaňování
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lezením

přímo počítáme

a z důvodu

ušetření

hmotnosti neneseme jiný materiál než lano.

Možností, jak improvizovaně jistit lezoucího, je několik:
nejmámějším
jištění,

je

zřejmě jištění přes tělo,

ke kterému

nepotřebujeme

tradiční

nazývané také

nic jiného než lano

(klasický)

(nejčastěji

způsob

se používá jako

jištění při slaněm'),

dalšími možnostmi je jištění přes jiný pevný předmět, např. strom, sloup, balvan

Tyto

způsoby jištění

jsou známé už dlouhá léta, pocházejí snad z dob, kdy

ještě

neexistovalo takové množství materiálu jako dnes a horolezci si museli vypomáhat všemi
možnými

způsoby.

improvizovanými

Nelze porovnat, jestli v jedné nebo druhé

prostředky,

armádě

se lépe jistí

protože to, jaký způsob použijeme, záleží na konkrétní situaci,

na zkušenostech a znalostech, na materiálním vybavení, nelze tedy konkretizovat situace,

při

kterých je možné použít tu nebo onu metodu improvizovaného jištění.

5.1.4 Jištění druholezce
Jak je uvedeno výše,

při jištění

druholezce je povoleno používat k jištění

osmu, ale pouze v případě, že lezec je jištěn horním jištěním, tedy leze
(lano je

nahoře

protaženo skobou, nýtem, atd., jistící stojí

.~

způsobem

slaňovací

top rope

dole). Je-li druholezec

jištěn

shora, používá se v AČR zásadně půllodní uzel, hlavně pro jeho jednoduchost, minimální
potřebu

materiálu a

různých jistítek,
Stejně

dostatečné tření,

které zachytí

případný

pád.

Nevylučuje

se použití ani

ale ta se používají hlavně při lezení na dvojitém nebo polovičním laně.

tak je to i v ASR, kde se k jištění druholezce používá půllodní uzel.

5.2 Postupové jištění
"Postupové jištění slouží ke zkrácení pádu prvolezce v relaci k délce lana pohlcujícího
pádovou energii, tedy ke zmenšení pádového faktoru. Tím se snižuje síla záchytného nárazu.
Pouze dobré postupové jištění a
tvoří

bezpečné stanoviště

spolu s dynamickým

způsobem jištění

systém schopný zadržet pád a snížit jeho následky na minimum.'~'(Procházka, 1990) . >.
Při

lezení prvolezce v základním stupni se využívá hlavně

zajištěných

cest, nejdříve je

nutné, aby instruktor byl schopný vylézt cestu obtížnosti V stupnice lJIM poté se přechází
k výuce použití

různých zajišťovacích pomůcek,

jako jsou

vklíněnce,

friendy, abalaky,

tricamy nebo také jednodušší formy, jako třeba jen lanové smyčky vkládané do spár.
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Ve Slovenských horách je možné používat i vlastní skoby. Proto se v ASR také věnují
určité

hodiny tomuto tématu, ale jedná se spíše o teoretickou výuku a poté praktickou ukázku,
Důvod

protože z hlediska vojenského se toto v reálu moc nepoužívá.
Zatloukání vlastních skob je
hmotnost,

hlučnost.

při

příliš

výuce taktiky nepoužitelné -

je jednoduchý.

mnoho materiálu,

větší

V ASR se více dbá na použití menšího množství materiálu, schopnost

improvizace, proto se v největší míře využívají zajištěné cesty.
Taktéž v AČR se nejprve, v základním stupni, věnuje pozornost zajištěným cestám,
instruktor musí být schopen vylézt cestu obtížnosti V stupnice UIAA. Dále se vyučuje použití
zajišťovacích pomůcek, stejných, jaké byly uvedeny výše. V České republice není možné
umísťovat vlastní skoby do skal, této problematice se tedy vojenské lezení v AČR nevěnuje.

5.3 Postup lanového družstva
Při

vedení lanového družstva se užívají uzly, které jsem již popsala

tom, jakou techniku postupu lanového družstva vybereme, je

třeba

posoudit

dříve,

záleží na

různé

okolnosti

týkající se samotného postupu a podle nich vybrat správný postup. V tabulce

č.

6 jsou

uvedeny různé postupy lanových družstev používané v AČR s faktory, omezujícími jejich
použití.
Pro uvedené hodnoty v tabulce jsou myšleny situace, které je
nejjednodušším

způsobem,

potřeba vyřešit

co

co nejrychleji a s co možná nejmenším množstvím materiálu. Pro

skupinu lezoucích je zde myšlen jeden,

maximálně

dva

instruktoři

(nebo 1 instruktor a 1

vyškolený pomocník).
Poslední technika- lezení ve dvou - se používá v situacích, kdy trénují
(např.

instruktoři

výstup na skálu vyšší obtížnosti) nebo v situacích speciálních misí (pozorovatelské,

taktické úkoly, ... ).
Při

porovnání

faktorů

v tabulce se

můžeme okamžitě

rozhodnout, kterou techniku

postupu lanového družstva zvolíme.
Pro lepší názornost a možnost

výběru

metody podle

různých faktorů

jsem sestavila

schéma postupu lanového družstva

ASR: Jak uvádí vedoucí instruktor slovenské armády, pro vedení lanového družstva
neexistuje žádná metodika, pro konkrétní postup se instruktor rozhoduje na místě s ohledem
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na obtížnost terénu, délku

překonávaného

úseku a velikost skupiny.

Všeobecně JSOU

používány tři způsoby postupu lanového družstva:
1)

společný

postup malého lanového družstva (do 5

v nenáročném terénu s dobrými možnostmi
hřebenových

2)

lezců)

- využívá se jen

jištění (např. při

lezení na

úsecích, kde lze lano vést dobře mezi skalnatými útvary)

fzxování shora po

přelezení

úseku - využívá se pro úseky do délky 50 m,

resp. při nesouvislém použití fixů 13 • Prvolezec vyleze úsek zajištěn zdola,
nahoře
stupeň

3)

se zajistí a

postupně

jistí ostatní lezce. Používá se spíše pro vyšší

obtížnosti.

průběžné

fixování druholezcem zdola

dlouhých cestách a pro

větší

množství

obtížnosti (3 - 5) První z dvojice

během
lezců,

lezců

postupu - používá se

ale spíše pro nižší

při

stupeň

vytáhne první lanovou délku

(prvolezec je jištěn zdola druholezcem), lano nahoře ukotví, poté shora jistí
druholezce, který při postupu lano fixuje 14 • Po fixním lanu postupuje další
dvojice

lezců,

která vynáší

Takto se v postupu
postupují lezci po
Gťimar,

střídají
těchto

potřebný

materiál pro stavbu další fixní cesty.

2 - 3 dvojice, které staví fixní cestu, za nimi

cestách a pro rychlý postup využívají blokanty

Tibloc, gri-gri, .... )

fixnijisticí pomůcka- skoba, nýt, kruh, ...
ruší postupové jištění založené prvolezcem a kotví lano do karabin pevným způsobem, pro kotvení se používá
lodní uzel. V konečné fázi je lano pevně napnuto mezi jednotlivými karabinami - analogie via ferrata
13

14
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Postup lanového družstva v AČR

Současný postup

lanového

družstva
Fixní cesta- via ferrata

I

1- 3

I

1- 3

3 - 10

5

Současný

1 prvolezec
postup několika
3-5
3 druholezci
("hrozen")
Střídavý postup s dolézáním
I do úrovně 5 I
2
na jistícím stanovišti
Fixní cesta - spuštěná lana, I
4-5
3-10
I
druholezců

10 lidí/hod

-

~

'"'""'-'.&•-· .._ ....._

60min/50m
lana

I

5 lidí/hod

o

I

71idflhod

na potřebu materiálu,
velmi rychlé při velkém
množství lezců
obtížné při těžším stupni
I obtížnosti, druholezci by si

2lidé/hod

leze 1 instruktor, dolézá ho
I cvičící, jejich pozice se neměnf

30 lidí/hod

použitelné, máme-li dostatek
materiálu, lan

o
30min/4x
50m lana

náročné

Eřekáželi

I

určeno jenom

Lezení ve dvou

(přelézání)

5- 10

Tabulka 1 Možnosti postupu lanového družstva v AČR

~
.......

2

o

I 20 lidí/hod

pro instruktorské

1 zaměstnání, lezou 2 zkušení
instruktoři

Počátek

rozhodování
Hodně

osob?

Doba tvorby cesty
60min/
1 lano

o

30min/
4lana
Stupeň

obtížnosti

Počet

osob
na 1lano

Prostupnost
cesty

5 osob/
hod

30 osob/
hod

10 osob/
hod

7 osob/
hod

Metoda

Fixní cesta via ferrata

Fixní cestaspuštěná lana

2 osoby/
hod

Současný

Lezení ve
dvou

postup lanového
družstva
Současný

postup několika
druholezců

Střídavý

Schéma 3 Postup lanového drubtva

postup s
dolézáním
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5.4 Jištění na stanovišti
Jištění

na stanovišti je manipulace s lanem,

ke snížení nebezpečí souvisícího s pádem.

Jištění

zabezpečující

postup spolulezce a sloužící

má pád zachytit pokud možno

měkce

a tak,

aby byl co nejkratší.
11

Smyslem jištění je omezení rizika poranění padajícího lezce nárazy o skalní reliéf a

zároveň nebezpečí zranění
nadměrné

půllodního

způsobem jištění

uzlu (metoda

jištění potřebujeme jen

,,

.,

musí snížit

zatížení a nebezpečí poranění nárazem hrozící ijistícímu:(Procházka, 190, str. 145)

Nejjednodušším

kterému

Rovněž

záchytným nárazem lana na minimum.

potřebujeme

doporučovaná

na stanovišti je dynamické

jištění

UIAA). Velkým pozitivem je, že ke

vhodnou HMS karabinu. (Pomineme-li

zřízení

samozřejmě zřízení

více materiálu.) Podle Procházky tato metoda

pomoci
tohoto

štandu, ke

splňuje

jako jediná

vzhůru

požadujeme

všechny požadavky dobrého dynamického jištění. Jsou to tyto požadavky:
a) spolehlivá funkce při kterémkoliv směru zatížení,
b) brzdná síla v optimálním rozsahu brzdění,
c) zachycení pádu jen reflexivními reakcemi a pohyby,
d) vhodná

změna

velikosti brzdné síly podle

směru

zatížení

(při

tahu

menší sílu, při tahu dolů větší)
e) funkce bez složitého speciálního zařízení,

f) možnost jištění bez rukavic
g) všestranné použití k jištění prvolezce, druholezce, ale také

při slaňováni

a záchranných

pracích,
l\

h) jednoduché fixováni lana. ·(Procházka, 1990, str. 148)

Jak jsem uvedla výše, tato metoda je nejjednodušší na

zřízení

a

nejméně náročná

na

materiál, je použitelná ve všech možných situacích a v AČR se používá ve většině případů. Je
zakázáno jistit pomocí
šetření

slaňovací

hmotnosti nesené

výuce budoucích

zátěže

instruktorů

většinou používá karabina

se

osmy. Možné je použití

některého

z jistítek, ale v rámci

se tato jistítka moc ve výstroji nevyskytují.
vyučuje

použití všech možných

pomůcek,

Samozřejmě při

ale v realitě se

se založeným půllodním uzlem.

ASR: tento bod je dalším, ve kterém zatím nebylo vymyšleno nic lepšího, než je
půllodní

uzel. Nebudu dále vypisovat pozitiva tohoto uzlu, pro jakékoliv jištění, tedy i jištění

na stanovišti, se užívá i ve slovenské armádě.
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5.5Souhm
Chceme-li zhodnotit problematiku jištění v armádách České a Slovenské republiky,
můžeme říci,

že

druholezce, se

nejdůležitější

obě

je poznatek, že v základním

jištění,

armády nelišf. Jak jsem uvedla výše, pro

tedy

jištění

jištění

prvolezce a

prvolezce je zakázáno

používat jiný způsob, než jištění přes půllodní uzel.
V případě používání

různých

jistítek se použití v obou armádách liší jen

mírně,

odlišnosti jsou popsány v dřívějším odstavci.
způsobů

Srovnat použití improvizovaných

není možné,

neboť

toto závisí na dané

situaci, na množství materiálu, na rozhodnutí instruktora, atp., takže není možné

určit,

kde a

jak přesně se improvizovaně zajistit.
Podívejme se ještě na postupové jištění. Odlišnosti můžeme najít ve výuce, protože na
Slovensku je možné zatloukat do skal také vlastní skoby a dále se
věnuje jištění

určité

množství hodin

v ledu, ale v celkovém teoretickém přehledu se tato tématika příliš neodlišuje.

Větší odlišnosti můžeme najít ve vedení lanového družstva. V AČR existuje několik
'

metod, které jsou v kurzech vyučovány a

běžně

se na místě rozhoduje pro určitou metodu podle
zabezpečení

a podle

počtu

osob.

Stejně

se používají (viz uvedená tabulka). lilstruktor
stupně

obtížnosti výstupu, podle materiálního

tak se i na Slovensku rozhoduje podle těchto kritérií,

ale nabídka možností vedení lanového družstva je poněkud menší. Není přesně specifikováno,
pro jaký stupeň obtížnosti terénu použít kterou metodu, vše záleží na zkušenosti instruktora.
V bodě
kdekoliv je

na stanovišti se nelze lišit, protože

bezpečnost.

v maximální
důvodu

jištění

míře

Jak jsem již výše

požadavky na

uváděla, půllodní

bezpečnost (při

nejdůležitějším

uzel pro

tématem lezení

potřebu jištění splňuje

správném uvázání a používám') a není tedy

ho zatracovat a nepoužívat.

Jištění

Prvolezce
Improvizované
Druholezce
Postupové
Lanového družstva
Na stanovišti

Použití
shodné
rozdílné

'"'

' Poznámka

X
X
X
X
X

Vysvětleno

v kapitole S.3

X
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6

Slaňování
Slanění

patfi mezi tradiční lezecké činnosti a slouží nám k sestupu v příkrém lezeckém

terénu, kterým není možné scházet. Sestup po laně pomocí slanění se používá nejen v annádě,
ale také při práci ve výškách, speleologii, záchranářství.
Přestože slanění

není technicky nijak náročné a brzy si jej osvojí každý nováček, patří

nejrizikovější činnosti

meZI ty

v horolezectví a má podle statistik na

svědomí

až 25%

smrtelných nehod (Schubert, 1997).

Při slaňování

dodržujeme tyto zásady bezpečnosti:

pevný slaňovací bod, nikdy ne jen jedna stará skoba,
pojistný uzel pod slaňovací pomůckou,
karabiny se šroubovou pojistkou zámku,
uzly na konci lana, které zabrání vyjetí z lana,
znalost slaňovací dráhy -

neslaňovat

do neznámého terénu,

správné používání sladovacích pomůcek
používání horolezecké přilby.

Slaňování

pomůckou

je

a lanem vzniká

laně

sjezd po
tření,

nejznámější

jednou rukou. Asi
lezců

vlastně

kterým

speciální

pomocí

můžeme

slaňovací pomůcky.

bez

problémů

slaňovací pomůckou

velkou tradici a je používána také k jištění. Jak jsem

na jištění je nebezpečné, v
Ke
případě

slanění

armádě

slaňovací

regulovat rychlost jízdy

je osma, která má u

uváděla

českých

výše, používat tuto osmu

zakázané.

lze použít také HMS karabinu, ale je to pouze nouzové

se použije půllodní uzel a

Mezi

slanění přes něj

řešení,

v tomto

je pomalé, zdlouhavé, dochází ke kroucení

lana a ke značnému opotřebení.

V případě základního
vojáka je

kromě

slaňuje zásadně

ostatního
se

slaňování

slaňovací

se

obě

armády neliší. Základní horolezeckou výbavou

osma a kulatá nebo plochá smyce. V obou armádách se

sebejištěním. Slanění

bez

jištění

je zakázáno.

Sebejištění

se provádí

pomocí samoblokovacího uzlu, který je známý pod názvem prusíkův uzel. Tento uzel se váže
pod

slaňovací

osmu a zastaví sjezd po

laně

v případě náhlé nevolnosti, únavy, zásahu

bleskem, kamenem, atd., prostě v případě, kdy nejsme schopni udržet lano v ruce. Pro potřeby
sebejištění

se váže dvojitý prusíkův uzel.
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Provizorně

lze také

slaňujícího

zajistit ze

země, přes tělo. Třetí

možností

jištění při

slaňování, které lze použít u naprostého začátečru'ka a které se vyučuje v AČR je jištění

nezávislým lanem.

Slaňujícf je

navázán na druhé, nezávislé lano, kterým ho jistí jiný lezec.

6.1 Improvizované způsoby slanění
K výuce improvizovaných
slanění

způsobů slanění

dochází už v základním kurzu,

patři

sem

pomocí Dňlferova sedu (tento způsob je poněkud bolestivý a nešetrný k oblečení, ale

pokud nám z výbavy
strmých

svahů

zůstane

použití lana

může

pouze lano,

zkřížením přes

při

scházení

přes

natažené

nám v nouzi posloužit), dále

hrudník nebo bokem, kdy vede lano

ruce a záda Tyto tři způsoby se učí hned v počátku základního kurzu v AČR i v ASR. Použití
ale není

příliš časté,

spíš bych se

ale dále nevyužívají, protože

při

přiklonila

k tomu, že se tyto

jejich užití dochází k

způsoby

pouze

opotřebení oblečeni.

naučí

Jsou

v kurzu,

vyučovány

pro nouzovou situaci.

Výuka
vyučovány,
přes

slaňování

se tedy v kurzech obou armád neliší. Improvizované

ale pravidlem je, že se používají co ne.ijednodušší

způsoby

způsoby

- tedy nejprve

osmu, poté ve vyšším stupni kurzu (instruktorský, zdokonalovací)

složitější

jsou

slanění

systémy

nebo improvizace.
Výuka improvizovaných způsobů se sice neliší, ale velmi se liší jejich použití. V ASR
se

instruktoři

oblečení,

tomuto použití spíše vyhýbají, protože

které se při

třeni

při

lana ničí, takže improvizované

kurzech používají
slanění

funkční

civilní

použijí opravdu až v nouzi.

V AČR se instruktoři při vojenském lezení těmto metodám nebrání. Využití není sice časté,
ale není omezeno výstrojí, protože kurzy vojenského lezení probíhají ve vojenské výstroji.
Naopak
slanění

při

výše

zmiňovaných

kurzech

přesunů

na

sněhu

a ledu se improvizované

způsoby

využívají velmi často.

6.2Souhm
V kapitole o
a

slaňování

jsem nejprve shrnula teoretické poznatky týkající se správného

bezpečného slaňování uváděného

slanění

v literatuře. Literatura uvádí jediný

bezpečný způsob

a to je slanění se sebejištěním.
V AČR i v ASR je při slanění povinností vojáka používat sebejištění, slaňuje-li sám. Je

zakázáno

slaňovat,

aniž by voják byl

nějakým způsobem jištěn.

Tak jak jsem popisovala
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v dřívější kapitole, nemusí být
větší

striktně

použito

sebejištění,

v případě, kdy je

slaňujících lezců

skupina, mohou se jistit navzájem zdola přes tělo.
Porovnáním metod

slaňování

v obou annádách Jsem zjistila,

u

v této oblasti

nenacházíme odlišnosti, protože ve vojenském lezení je na prvním místě bezpečnost lezoucích
a tedy je nejvíce preferováno bezpečné

slanění

s jištěním.
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7 Diskuze
V úvodu mé práce bylo shromažďování materiálu a hledání čehokoliv, co by se týkalo
vojenského lezení. Pravdou je, že knih a odborných publikací o skalách, horách a velehorách
je na našem trhu velké množství, horší to už ovšem je s publikacemi o vojenském lezení a už
vůbec

o vojenském lezení ve slovenské armádě. K vůli nedostatku materiálu jsem se tedy

vydala do Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovském
Mikuláši (SR), kde probíhá hlavní výcvik a školení armádních

instruktorů.

Zde jsem se

setkala s jedním z posledních vedoucích instruktorů na Slovensku. V současné době jsou
v činné službě tři, snaží se instituci vedoucího instruktora zrušit a fungovat pouze jako
instruktoři, výcvikáři,

školitelé,

spolupracující úzce s civilním spolkem James, fungujícím na

Slovensku. Úzké kontakty s tímto spolkem znamenají, že přijde-li do armády lezec, mající
civilní licenci vydanou Jamesem, je mu v ASR uznána a naopak. Instruktoři v horolezeckém
spolku James ví, jakým

způsobem

probíhají kurzy vojenské, znají jejich

dovednosti jsou podobné jako v civilu.

Samozřejmě

náročnost,

získané

existují odlišnosti ve vojenském i

civilním lezení, ale základní parametry pro úspěšnou spolupráci jsou podobné.
V Armádě České republiky je to poněkud jinak, institut vedoucího instruktora je
posilován, v
probíhalo

současné době

dříve

je jich 9.

tak, že vedoucí instruktor na

V posledních dvou letech je pro
instruktorů, kteří

Udělování

udělování

licencí

základě

licencí

instruktorům

vojenského lezení

svého posouzení licenci

potřeba alespoň

udělil.

dvou vedoucích

zváží, zda je voják schopen být instruktorem vojenského lezení.

Na Slovensku jsou v tomto ohledu přísnější, pro

udělení

licence instruktora se schází

metodická komise sestavená z 5 členů, z nichž dva musí být vedoucí instruktoři.
Zámyslem této práce ·bylo porovnat celý obsah kurzů vojenského lezení v Armádě
České republiky a Armádě Slovenské republiky. Postupným porovnáním dostupných údajů,

které jsou uvedeny v tabulkách, bylo
lze porovnat. Jak jsem již

uváděla

zjištěno,

že není

příliš jednoznačných

v první kapitole, jedním z důvodů je

dovedností, které

přítomnost

velehor,

Vysokých Tater, které jsou velkým kladem pro výcvik v lezení a Slovenská armáda je v rámci
svého výcviku maximálně využívá. I proto jsou základní a
a zimní

části,

v ASR se je dáván

důraz

na lavinové

kvalifikační

nebezpečí

kurz sloučeninou letní

a výcvik na

sněhu

a ledu.

V České republice bohužel není možnost vést výcvik v zimním prostředí hor, naše hory to

-

příliš

nedovolují, takže se zimním kurzem není možné ani do budoucna počítat.
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Podívejme se na několik číselných hodnot, které získáme, nahlédneme-li do tabulky 1,
ve které jsou uvedeny teoretické dovednosti

vyučované

v základním kurzu. Zjistíme, že

v AČR je teorii věnováno pouze 8,3% z celkové hodinové dotace, kdežto v ASR je to 25%
(resp. 20,8% v zimním kurzu) z celkové hodinové dotace. Porovnáme-li další ukazatele,
zjistíme, že naopak praktická výuka uzlů tvoří v AČR 16,7% z celkové hodinové dotace,
kdežto v ASR 6,25%, dále jištění a slaňování je v AČR věnováno shodně 25% z celkové
časové dotace oproti 6,25% a 4,2% v ASR. Čísla jsou to velmi rozdílná, bohužel musíme

konstatovat, že základní kurz vojenského lezení na Slovensku je o polovinu delší než v České
I

republice (48 oproti 24 hodinám). Takže v reálné situaci se sice na Slovensku námi
srovnávaným

faktorům věnují méně,

problematice,

během

ale díky

poměrně

velké hodinové dotaci se

které se základní dovednosti, jako uzlování,

jištění

a

věnují větší

slaňování

velmi

dobře procvičují.

Stejným

způsobem

můžeme

pohlédnout i na další tabulku, která srovnává

zdokonalovací (kvalifikační) k:úrz lezení. Nejprve si všimněme, že v těchto kurzech je
hodinová dotace vyšší v AČR (60 oproti 48 hodinám). Teoretické dovednosti tvoří v AČR
13,3%, v ASR 20,8% (resp. 16,7% v zimním kurzu) z celkových dotací hodin. Nemá cenu se
dále zabývat procentuálními údaji hodnotícími praktické dovednosti,

příliš

se našeho tématu

netýkají.

Ve druhé kapitole své práce jsem se zabývala porovnáním

uzlů

a uzlových technik

využívaných v armádách České a Slovenské republiky. Důsledným srovnáním uzlů a situací,
ve kterých jsou

různé

uzly používány, zjistíme, že použití se

příliš

nelišf. Snad

největší

odlišnost najdeme při navazování prvolezce na lano. Pozitivemje, že se ustupuje od používání
dračí smyčky,

která v určitých situacích nenf

příliš bezpečná

a více se užívá

bezpečný

a

celkem i rychlý systém spojení hrudního a sedacího úvazu plochou smycí, do které se
stejnosměrným osmičkovým

uzlem navazuje lano. Tento systém je oblíbený proto, že jsou-li

vojáci celý den na skalách, mohou v tomto spojení hrudního a sedacího úvazu pobývat
dlouhou dobu, aniž by museli plochou smyci rozvazovat. Velmi výhodný je tento systém
hlavně

v situacích, kdy se více leze a vojáci se častěji navazují na lano.
Nesmíme ale zapomenout na nový uzel pro navazování se do lana, který zatím nebyl

pojmenován. Pod pracovním názvem uzel UIAA pro navazování do lana se skrývá
jednoduchý, rychle zhotovitelný uzel, který je pokládán za velmi bezpečný. Sama jsem ho
v praxi vyzkoušela a mohu jen chválit vedoucí instruktory za jeho zavedení do výcviku
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vojáků

ve vojenském lezení. Je jednoduchý, spolehlivý, rychle se uváže, rychle rozváže i po

dlouhodobém zatížení.

třetí

Ve

kapitole jsem se zabývala

způsoby jištění

a

zajišťování.

Tuto kapitolu jsem

ro~dělila

na několik podkapitol, rozdělujících j~štění prvolezce, druholezce, postupové jištění,

zajištění

na stanovišti a postup lanového družstva Taktéž jsem se zmínila o použití jistících

pomůcek,

tzv. jistítek.

Pro jištění prvolezce je nejen doporučeno, ale v armádách České i Slovenské republiky

dokonce přikázáno používat půllodní uzel. Je nejspolehlivějším jistícím uzlem s velkým
třením.

Používání

různých

jistítek je obh'bené u sportovního lezení, ale v

armádě

se tyto

pomůcky příliš nevyužívají. Samozřejmě jsou v každé rozšířené výbavě skupiny vojáků, ale

používají se spíš při tréninku, výcviku lezení více osob a každý voják - lezec by s nimi měl
být seznámen a umět je použít. Příliš se nepoužívají proto, že je to nadbytečný materiál a
zátěž

a vojenské lezení je hlavně o tom, jak lézt s co nejmenším množstvím materiálu a co

nejjednodušeji.
Voják se

při plnění

když má minimum nebo

taktického úkolu

~ý

může

setkat s povinností

překonat překážku,

i

materiál. V kurzech se tedy také vyučují různé způsoby jištění,

kdy má voják např. pouze lano. Většinou jsou to situace, kdy opmvdu musí improvizovat,
I

takže není možné ho naučit, co v té konkrétní situaci přesně musí udělat, ale v kurzech se
vojáci seznamují s možnostmi improvizace při jištění s minimem materiálu.
V kapitole týkající se jištění druholezce se instruktoři AČR i ASR shodují v používání
půllodního

uzlu. Není co dodat. Spolehlivý,jednoduchý uzel.

Zastavme se u kapitoly postupového jištění. Dalo by se říci, že nemůžeme najít žádnou
odlišnost u tohoto tématu, protože na trhu existuje velké množství
cesty, od jednoduchých
s velkým množstvím

stopperů, vklíněnců,

těchto prostředků

vojenského lezení musí tyto

zajištěná

prostředky

pro zajištění

až po mechanické friendy. Vojáci v kurzech se

seznamují,

postavit svoji cestu založenou jenom na těchto
z hlediska taktického využije

pomůcek

učí

se je používat a musí být schopni

'
zajišťovacích prostředcích.

V reálné situaci se

cesta, pro co nejrychlejší postup, ale instruktor
znát a být schopen je

bezpečně

použít. V

čem

ale

spočívá odlišnost výuky postupového jištění v AČR a ASR? V oblastech českých hor a skal je

zakázáno kdekoliv zatloukat svoje vlastní skoby a

vytvářet

si svoje vlastní

zajištěné

cesty.

Toto na Slovensku neplatí, tam je možné naopak skoby zatloukat kdekoliv. Tím nechci říct, že
je to jejich výhoda, uvádím to jen jako fakt, který výuku v tomto
v kurzu ASR se také

věnuje část

bodě

odlišuje, protože

hodin problematice zatloukání vlastních skob. Na druhou
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stranu,

přestože

tomuto

nějaký čas věnuji, opět

z hlediska taktického se zatloukání vlastních

skob většinou nepoužívá, je to zbytečný materiál navíc a samotné zatloukání způsobuje hluk.
V kapitole pojednávající o postupu lanového družstva jsem sestavila tabulku týkající
se této problematiky v České republice. Jsou zde uvedeny všechny možnosti postupu
lanového družstva a faktory omezující použiti

určité

metody. Pro rychlejší

sestavila schéma, ve kterém se instruktor podle vybraného faktoru

může

přehled

rozhodnout, kterou

metodu postupu v dané situaci použije. V ASR se setkáme se stejným

přístupem při

rozhodování o použiti metody postupu lanového družstva. Jato problematika zde není
rozvinuta, instruktor se podle svého uvážení rozhoduje na

místě,

jsem

způsobem

jakým

příliš

bude

postup lanového družstva proveden. V ASR není známo více metod postupu, než je uvedeno
výše.
Poslední podkapitola se týká
můžeme říci,
půllodního

jištění

na stanovišti. Zhodnotíme-li uvedené údaje,

že v této oblasti nenacházíme odlišnosti,

opět

se vracíme k použiti spolehlivého

uzlu.

Čtvrtá kapitola se týká slaňování. Po uvedení teoretických předpokladů slaňování jsem

se zaměřila na porovnání tohoto problému v armádě České a Slovenské republiky. Zjistila
jsem, že nejsou odlišnosti ani v oblasti klasického

slaňování,

ani v oblasti improvizovaných

způsobů slanění. Snad jedinou odlišnosti je, že v AČR se neb<_>jíme použít improvizované
způsoby slanění

a tak, jak už jsem uváděla,

V ASR není v praxi v

armádě

při přesunech

na sněhu a ledu, se

často

používají.

zavedena povinnost používat armádní výstroj a výzbroj na

kurzech lezení, slovenští vojáci při výcviku používají funkční civilní oblečení, a to je jeden
z

důvodů,

kterým omlouvají absenci používání improvizovaných způsobů slanění.

V AČR i ASR je kladen velký důraz na jištění při slaňování, nejpoužívanější je
sebejištění,

které by

měl

bohužel toto pravidlo

s naprostou

příliš

samozřejmostí umět

každý voják. U sportovního lezení

neplati, málokterý lezec se tímto zdržuje, v armádě je ale

dbáno na to, aby bylo

sebejištění při slaňování

např. jištění přes tělo,

ale to se využívá jen v případech, kdy

používáno. Je možné využít i jiné
slaňuje

více

lezců

přísně

způsoby,

za sebou a

každý, kdo slaní, jisti následujícího.

V předchozích odstavcích jsem teoreticky zhodnotila poznatky popsané v práci.
ffiubším zkoumáním jsem získala pocit, že kurzy vojenského lezení v AČR jsou lépe
připraveny

a po vojenské stránce lépe zorganizovány než v ASR.
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Nejdůležitějšún zjištěním

této práce bylo, že v obou armádách chybí

novější

metodické materiály a pomůcky. Stávající jsou nedostatečné a předevšún zastaralé. Pozitivem
v AČR je, že nový předpis je již v závěrečné fázi tvorby (součástí je výše zmiňované
multimediální DVD). Vydáním tohoto předpisu bude učiněn výrazný krok vpřed a AČR se
dostane mezi moderní armády, využívající k výcviku nové
neexistuje žádný

předpis

informační

pro vojenské lezení, celá speciální

technologie. V ASR

tělesná příprava

je upravena

jednou směrnicí.
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8 Závěr
Cílem mé práce bylo zjistit, zda a jakým způsobem se odlišují kurzy vojenského lezení
v Armádě České republiky a v Armádě Slovenské republiky.
Přestože

se mi na první pohled zdálo, že tyto kurzy jsou stejné a nebudu mít co

podrobnějším

porovnávat,

studiem jsem zjistila, že existují odlišnosti. Nejprve jsem se

zabývala celkovým pohledem na vojenské lezení v uvedených státech. Všechny odlišnosti a
různorodé

skutečnosti, řekla

postoje jsem uvedla v diskuzi. Chci-li zhodnotit uvedené

bych,

že se na tomto různorodém vývoji podepsalo také rozdělení České a Slovenské republiky,
přestože v AČR byla speciální tělesná příprava zavedena až od roku 1993. Existují sice
výměnné programy, kdy vojáci AČR absolvují kurzy v ASR, ale výměna informací a

spolupráce v této oblasti poněkud váme.
Nechci zatracovat lezení ve Slovenské

armádě,

jen se obávám, že jako

součást

speciální přípravy není příliš na výslurú a není na její výuku vynakládáno tolik prostředků,
kolik by si zasloužila.
Velkým negativem je neexistence

předpisů

týkajících se speciální

tělesné přípravy.

V AČR je upravena především rozkazem ministra obrany č. 14/1999 Sb., dále předpisy Těl
51-1,

TělSl-2,

speciální
příprava

Předpis Těl

tělesnou přípravu

je

příprava je

2002.

a TělSl-3.

vyučována

pouze podle

tělesné přípravy

je

armádě

a

letců.

Na Slovensku je to s předpisy horší,

tělesná

předpisu

Tel 1-1, který je zastaralý a speciální

tělesná

výkonných

upravena pouze ve

Můžeme říci,

l-l upravuje všeobecnou tělesnou zdatnost v

Směrnici

Ministerstva obrany Slovenské republiky z 15. dubna

že v ASR je snaha o zavedení systému, kdy praktická výuka speciální
postupně přesouvána

do vojenského prostoru

Lešť

a dokumentace se

zpracovává ve Vojenské akademii v Liptovském Mikuláši.
Zmínila jsem vojenský prostor. Lešť. Snahou v ASRje, aby speciální tělesnou přípravu
provádělo

jedno školící

směřován. Např.

středisko,

v tomto

případě

je to

právě Lešť,

trenažér Jakub, kterých je sice v ASR 7, z toho 3

kam je veškerý výcvik

nefunkční,

je

maximálně

využíván právě v tomto vojenském prostoru. To je velký rozdíl proti AČR, kde takovéto
středisko

specializující se na

s~iální tělesnou přípravu

chybí a zatím se o

neuvažuje. Na druhou stranu, kurzy vojenského lezení jsou

pořádány

něm

ani

na více útvarech a

lezecký trenažér Jakub (v současné době jich je v ČR ll) je využíván pro výcvik velmi často
a pravidelně.
Dále existuje

ještě několik

významných odlišností týkajících se kurzu vojenského

lezení v AČR a ASR. V Armádě České republiky je v poslední době kladen význam na
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taktickou stránku výcviku, vojáci
podmínkách

(noční

při

lezení

se

zbraněmi,

se

zátěží,

ve ztížených

výcvik), využívají vrtulník pro zkoušení záchranných akcí, využívají pro

zraněného růmé pomůcky (např.

záchranu

cvičí

UT 2000 - univerzální transportér), atd.

Při

nácviku záchrany probíhají součinnostní nácviky s dalšími složkami AČR, např. s leteckou
záchranou. Takové situace se ve výcviku slovenských
mohou

cvičit

se

zbraněmi,

vojáků

nevyskytují, jediné místo, kde

je vojenský prostor na Lešti, v jiných místech mají toto zakázáno

z důvodu nemožnosti skladování zbraní a proto, že výcvik probíhá na civilních chatách.
Záchranné

prostředky,

jako

bohužel nejsou možnosti a

např.

vrtulm'k, také nevyužívají, ne snad proto, že by

finanční prostředky.

nechtěli,

Zkrátka, slovenští vojáci jsou více

ale

cvičeni

k improvizaci a maximálnímu využití prostředků a materiálu, které nesou s sebou.
Neměla bych zapomenout na další vzdělávání samotných vedoucích instruktorů. Čeští

vedoucí

instruktoři

vojenského lezení

navštěvují

kurzy pořádané

prohlubovali a zdokonalovali svoje dovednosti a aby stále
výcviku. Poté jsou
předávány

pořádány semináře

dál. Touto cestou se v

zahraničními

přinášeli

armádami, aby

nové poznatky do

pro ostatní vedoucí instruktory a tyto poznatky jsou

relativně

krátkém

čase

dostanou

nejnovější

informace až

k poslednímu vojákovi. U našich slovenských kolegů tomu tak není, jsou pořádány
kterých se

účastní

instruktoři

semináře,

a ve spolupráci s Jamesem jsou probírány novinky

v horolezeckém světě.

Podle uvedených

skutečností

v mé práci si dovoluji pomyslet, že vojenské lezení

v ASR tak trochu stagnuje a neotvfrá se tolik novým
Stejně

poznatkům

a novým technologiím.

jako v jiných oborech se i tato oblast vyvíjí velmi rychle a stále

přicházejí

nové

informace týkající se lezení. V žádném případě nechci zatracovat lezení vojáků, kteří mají
k dispozici Vysoké Tatry, jen
naznačit,

skutečný

odborník dokáže zdolat tyto hory, jen tím chci

že právě přítomnost těchto krásných hor by měla přinášet více poznatků a obohacení

pro nás, kteří nemáme tolik možností lézt v těchto pro nás velehorách.
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SMERNICE
MINISTERSTVA OBRANY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Z 15. apríla 2002
o špeciálnej telesnej priprave
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného
postupu pri vykonávaní špeciálnej telesnej pripravy ustanovuje:

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Čl. 2
Vymedzenie základných pojmov

(2) Inštruktorom špeciálnej telesnej pripravy v armáde je vojak, ktorý splnil
kritériá ustanovené na udelenie inštruktorského oprávnenia v príslušnej tematike.
(3) Cvičitel'om špeciálnej telesnej pripravy v armáde je vojak, ktorý splnil
kritériá ustanovené na udelenie cvičitel'ského oprávnenia v príslušnej tematike.
(4) Vedúci výcviku je osoba, ktorá zodpovedá za organizáciu a priebeh
špeciálnej telesnej pripravy, za dodržanie bezpečnostných opatrení a za materiálnotechnické zabezpečenie.

Čl. 5

(2) N a zvýšenie kvality výcviku v špecifických činnostiach sa na metodickú
a zariadenia
a odbomú pomoc možu využívat' mimorezortné orgamzacle
s platným školitel'ským oprávnením na tematiku, pre ktorú boli prizvané na
odborné riadenie.

Čl. 6

(1) Zdravotnícke zabezpečenie výcviku v špeciálnej telesnej príprave zaisťuje
vedúci výc\Tiku v súčinnosti s náčelníkom príslušného zdravotníckeho zariadenia.
(2) Výcvik vo všetkých tematikách špeciálnej telesnej prípravy sa
v súlade s osobitnými predpismi 3) a intemým predpisom 4)

uskutočňuje

~ Napr. Zákon Národnej rady SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody .....
4
)

Vševojsk 2-12/s, Vojenské výcvikové priestory

TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ, OSOBITNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 25
Bezpečnostně opatrenia

(1) Pri výcviku v špeciálnej telesnej príprave všetci, ktorí sa podiel'ajú na
príprave a riadení zamestnaní, dodržiavajú opatrenia na ochranu zdravia cvičiacich.

(4) Vedúci výcviku dodržuje pri výcviku špecifické
ktoré vyplývajú z charakteru precvičovanej tematiky.

bezpečnostné

opatrenia,

(S) Pri každom výcviku vedúci vfTcviku zabezpečuje spojenie so
zdravotníckym zariadením vojenského útvaru, prípadne s najbližším civilným
zdravotníckym zariadením.

Čl. 28

(1) Prípravu inštruktorov a cvičitel'ov uvedených v ustanoveniach čl. 2, odst.
2 a 3 vykonáva podl'a požiadavky náčelníka oddelenia telesnej výchovy a športu
Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky Katedra telesnej výchovy a športu
Fakulty pozemného vojska Vojenskej akadémie v Liptovskom I\1ikuláši (ďalej len
"školitel"').

(2) Zabezpečenie výcviku v špeciálnej telesnej príprave vybranými druhmi
telovýchovného materiálu, ochrannými pomůckami (výstrojovým materiálom)
a výcvikovými pomůckami sa rieši podfa finančných a osobitných odborných
predpisov 7) prostredníctvom príslušných odborných a materiálnych orgánov.
7
)

Príloha č. 4 k predpisu Tel-1-1

Čl. 32

(1) Oprávnenie inštruktora alebo oprávnenie cvičitef a udefuje školitef
profesionálnym vojakom, žiakom a študentom vojenských škol a vojakom
v prípravnej službe po absolvovaní predpísaného kurzu a po vykonaní záverečných
skúšok.
(2) Oprávnenia pociť a odseku 1 na riadenie výcviku v špeciálnej telesnej
príprave platia pre celý rezort ministerstva obrany.
(3) Doklad o získaní odborne sposobilosti (certifikát) pre danú tematiku
udelený na školeniach, v kurzoch alebo v odbornom výcviku organizovanom
v Slovenskej republike alebo v zahraničí sa uznáva. Na základe takéhoto dokladu
oddelenie telesnej výchovy a športu Generálneho Štábu Armády Slovenskej
republiky vydá oprávnenie na riadenie výcviku v danej tematike.

Metodika práce
Z různých

způsobů

získávání dat jsem se rozhodla využít metodu dotazování, kterou

jsem prováděla formou nestrukturovaného rozhovoru (Ferjenčík, 2000).
Oslovila jsem konkrétní vedoucí instruktory vojenského lezení v AČR a v ASR.
V ASR byla tato situace

poněkud obtížnější,

protože zde jsou už jen

tři

vedoucí

instruktoři

vojenského lezení v činné službě, oproti AČR, kde je jich devět. Rozhovor jsem vedla
s vedoucím instruktorem z Akadémie ozbrojených síl v Liptovském Mikuláši.

Sběr informací
Sběr

informací

(kromě

informací získaných z odborné literatury) jsem se rozhodla

provést pomocí rozhovorů a konzultací s odborníky. Nejdříve jsem shromáždila základní data,
zpracovala je do písemné podoby a tyto materiály
nepřesným

opět

konzultovala, abych zamezila

nebo zavádějícím informacím.

Metodický postup získávání a zpracovávání informací
Vlastní studii předcházela konzultace s vedoucím diplomové práce o celkovém záměru
a směru celé práce. Rozhodli jsme se, které odborníky oslovit.
Další fází byla

příprava

rozhovoru, tedy sestavení souboru otázek. Následovalo

kontaktování jednotlivých osob a smluvení konzultace. Poté jsem

shromážděné

zpracovala a vyhodnotila pro jejich konkrétní popis v diplomové práci.

informace

