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zase strach z hlubiny pod ním. NeJobvyklejší
zptrsob je Dtilfer v sed. Lano se v prost edku
upevní ke stromu, kruhu a pod. a oba konce se
svážou a paralelně spustí dolťt. P esvěděíme s ,
že dosahují opravdu až na sch ctny terén. Lezec
se postaví čelem k místu uperlnění obkročmo nad
lano. Levou rukou zvedne obp prameny lana p ed
sebou do v;f,,še rozkroku. Pravicí uchopí 1ano za
sebou-a p ehodí je zpťava p edem p es hlavu.
Pravice opět 1ano ucllopí za tělem. Lano tedy
vede od kotevního místa do dlaně levé ruky,
rozkrokem pod pravé stehno, p es prsa na levé
rametlo a odtud p es záda do dlaně pravé ruky a
dále ctoIťr. Dáme pozor , dby nám 1ano neběže1o
nikde po holé k ži (stehno, krk), dočkali bychom
se pěknych spálenin. Popsany zpťtsob je vhodny
pro praváky. Kdo clrce (většinou leváei) m že vše
dělat zrcadlově obráceně. Levá ruka s].ottžík
držení rovnováhy, pravá ,ídí sest,up t ím, že
zvětšováním nebo zmelršovátrím opásání 1ana kolern
těIa reguluje velikost brzdicí síly. Z toho
plyne, že prar,á ruka nesmí nikd.y pustit iano za
tělem! P i sestllpu se trohy opírají , kolmo o
skálu, tě1o je postaveno pokud možno svisle.
Sesi,upuj eme p}ynule , d íve módní
skoky nadměrně namálraj í kotevní
rnísta a 1ano. Samostatny problém
p edstavtrje v tomto p ípadě
jištění
La}:raňuje sice pádu

1ezc ,. ale znemožňuj e p}ynuly a
atny sestttp . lrlezaned}ratelné
je i,ohrožení kanren}r, které 1ezec
jisticlín ianent na sebe může
strhnout. Zl<ušení 1ezci s}aňuj1
Y:ez jištěnr
a \r náročnych
pouz l\ral 1
t erenech
tzv
sarnoj i š těn í . F'ro nás snad bude
nej}epší osrrojit si slaňování
nej pl,ve z rna l é rryšky
sa.most
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XII. Jištění
Je to zásadní činnost pro zajištění
bezpečnost i 1ezce. Je proT,o nutné provádět j i
dob e. K j išt ění vybereme čIor,ěka, t<tery io
nejen ovládá, ale je i svědomity a zoclpor,ěciny.
AlespoI1 ze začátltu to bude muset bl,t vtlatce nerro
jeho zástttpce. Jistící nusí zaujntottt pevné a
bezpečnéstanoviště (stancl). Pornocí -ťtvazku,
sedačky, nqbo narrá.zání na lano se pr ipevtrí lt
pevnému preclrirětu ( strom, skalní blok, hocliny,
slaňovací nelro f ixrrí ltruh). Lano. l-Ia kterém je
navázán 1ezec si položí šil.:rno na záda tak, aĎy
konec vedoucí k lezci probíha1 vpred pod paž1
j ist,ícílro a druhy konec mr-l vedl p es rameno
clrtthé ruky. Oba konce svírá p ect tělém 1. pěstích
(malíky od tě}a., palce k tělu). Je vhodn3, kclyž
1ano,u,ecloucí k 1ezci probíhá ještě karabinou,
zavěšenou na pevném p edmětu. Dobírání či
povolování lana se clěj e posunováním lana, rllce
lro nechaj í st íclavě prokluzovat v uvo}něné
pěst i , nikcly ! ho aIe nepust í
.

2nevyhodou je t,o, že poškození i jen krátkéhrr
(rseku lana zasáhne velké množstvípramen
g) 1ana o1rlétaná svazek 1ineárních pramenťt
je 'obklopen, udržován pohromadě ? chráněn
vlOjšímopletem, tzv. "kern-mantel". Ohyby kolem
malych prťrměrťr se na tomto t.y,pu 1an proj eví
nejnep íznivěji. Ostatní vlqstnosti těchto lan
ze syntetickych vláken ale daleko p evyšuj Í
v1astnosti p eciešl;y'ch.
.

d) popruhy a "hadicen - vázaeí prost edky
plochého tvaru. Umožňuj í dokonalejší opásání
p edmětu a rozložení t,lakor,é síly ve styčné
ploše. Nejlepšího spojerrí se dosáhne d kladnym
prošitím. Ke svazování je možnépoužít pouze
něko } i ka uz 1ťt
III. Proě uzel drží
illa tuto zdánlivě jedrroduclrou otázku většina
dotazovan, ch odpoví: " trením" . Tato ocllrověď .je
sice \; zásaclě správná, ale poněkucl povrchní
Svádí tot iž k dotntrěnce , žQ čim větši t.rení, t ím
pevnější uzel. Obrazí-ri se tato domněnka ve
vIa,stní tvorivost i , lr.vvá vysleclkem ntot,a.nice
t ecty
S1
Nejprve
pochylrnyelr vla.st,nc,st í
zopakujeme, jak je to s tím t ením:
a) t ení smykové (prosté) dvě tělesa, pevné
a pohyblivé, se dotykají v rovinné ploše a jsou
k Šoběp itlačována silou Fn, která trudí reakci
.
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a) zat.ížeňíprost;..ím tahem od zavěšeného nebo
emene
zatížení v<rdorovně nataženého 1ana.
b)
osamělym b emenem. Lano tvo í oct místa zatížení
široce rozev ené 'V" . Zatěžttj ící s í 1a se
rozk}ádá clo ramen tohoto "V" , a to tak, že
j ednot,l ivé s ložky mohott ( a v praxi k tomu
většinoLl
ctoj de )
rrělto 1 i kanásclbně
s kLl t ečtrě
prevyšit, pťtvodní za,tížení. Protcl musinre pri
buclování r zn;,ch tyrolákit, Ianovyclr 1áveli,
lanovel<, etc. dbát na priměrené prověšení, aby
1,ys 1edné s í 1y nep ekroč i 1y pevnos t 1a.na . lllapr
pro tyrcrlák z horolezeckého 1ana, zat íženli
lezcem platí tzv. pravidlo 10%. To znamená, ž
prověs musí činit alespoň 0,1 rozpětí. P ,i
zatižení b emenem o hmotnosti 80 kg uprost ed je
potom sÍla v lanu cca 4()2O N. Rovněž část lana
tvo ící pevnoLl smyčku p íliš těsně obepínající
neptrcldajny p eclmět je takto namáhána.
vlečenéhob
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c) zatížení vodorovně nataženého lana
spojitym zatížením to se vyskytuje u visutych
1ávek, ale napr. také Ll hamak. Zatížené1ano
zaujme tvar k ivky zvané etězovka. Pro
praktlcké použití platí poctobné zásady jako v
p eclešlém p ípadě.

4jenž svíra,ií normáI,v k ovíjenéploše v místeeh
kde se vlákno k ploše p irnyká a kde j i opoušt í ,
mě gny v obloukové mí e ve směru ovíjení.
Odvózení tolroto vztahu bylo provedeno pomocí
infinitesimálrrího počtu a nelrudu s ním zde
unavovat, Vyplyvá z něj f,o, Že tvar pritrezu
oblého ovíjenéhotělesa neovlivní velikost síly
F. Ze vztahu je z ejffié,' že pri nenulové
zatěžuj ící síle G a claném součirritel i t ení f
pro ( + ú
klesá nutná protisíla F na nulu teprve
,
prakt i cky
nen1
poclm í rrka
však
Tat o
realisovatelná. proto ani sebevíckrát otočené
Iano kolem stromu, jiného lana ap. nezabrání
vo}ny
jeho, uvolnění. Je prot,o nutné zajistit
konec něj akym j inym vhodnym zpťtsobern . V uz lech
to obvyk1e zajišťuje:
d) trlení zplf,sobené sev ením lana lanovym
p edstavll o
abychom si učinili
závitem
velikosti tohoto trení, predkládám náslecluj ící
uvahu: trení, kterym je brzděn larrovy závit
proti prokluzu je dáno rozclíIem T = G F (viz
oclst. c). Toto t ení si mťtžeme 1rť,eclstavit ja,ko
zpusobené myšlenou silou N, pritlaču.jící závit k
oví jenému lanu. Pod,Ie zákona akce a rea.kce
zptrsobuje técly stejně velká sí la t ení , pťtsobící
prot i 1rohybu la.na sevrenéiro t ímt o závi t em.
skutečná vel iltost tohoto t ení r,ša.k závis í l]a
dalších faktorech, Z niclr nejrl;i2namnější je
snaha }i rolclvání 1ana, literá je dátra. .jeho
tulrost.í \.,kt,ut,u.
Z vy?še uvectetrého v_vpl},vá , žě dobry ttze1 tnttsí
lr},t tvo en clostatečrr}-m 1rcčtem orrinit a volné
kotrce nrusí byt sev eny těmi to ovirry talt, ab"v,
sottčet všech trecích si1 na kažrlétnlaně \, ttzlu
lry1 vět š í než zatěžuj íc í s í 1a
IIII. Zeslabení pevnosti lana vlivem uzlu
V rivodu volně odci tr.rj i
zná.my v;,rok
ťrancouzského speleoalpinisty
G. Marbacha:
"Kolik lidí si uvědomuje, že když na laně uváží
uzel, snížíjeho nosnost zhruba na polovinu".
.
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-6t írn j eho stárí ) , p ípadně ta.ké j ehq clélku. To
Lze uděIat popsáním 1ihov5ilx ťixem nebo barevně
(nalavením koťixovésvíčkydo zatavení konce).
"ch estyše" nebo praneny zajist ínre ovinutím
(barevnou) nit.í. Obojí je patrné z obrázkir.
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VI. tjdržba a skladování lan
ťidržlraspočivá v pravideln_vclr kont rolách 1a.tra
(
1: ed 1ezením u Iana horolezeckého ) a j el.o
udržováním v čist,otě. si}ně znečištěné lano
pereme ve vlažné čisté voclě a usušímevr-r}n61
rozvěšenéve stínu. Lano sklaclujeme na sttclrém a
tmavém místě, stočenédo "panenky". HoroLezezké
lano nosíme do terénu v batohu, nikoli viditelně
na zádech. Lana neolejujeme, jak bylo d íve pro

1o

7 ) Lizel bez na.pět í - věcně tresprávny , al e
vžity názerr. Nejde ani tak o uzel, jako o zpťrsob
l<otrrení lana. Vzhledem k velkym poloměrťrm ohybu
a pozvolnému od}ehčování nedochází prakiicky k
žádnémusníženípevnosti 1ana. Podobnym zpusobem
je upevněno lano v trhacím stroji p i zkouškách
pevnosti. Celé kotvení vypadá tak, že 1ano je
nejprve několikrát otočeno kolem pevného oblého
p edmětu (stromu) a teprve potom p ivázáno
některym z vyše uvedenych uzlťr k j inému
kotevnímu místu. Optimální jsou 4 oviny. Menší
počet neza,jistí ciostatečnéocllehčení"volného"
kgnce, větší počet po! ebtrje p íliš lana.
Vrcholem dokonalosti kotvení je "uměly strom",
používany americkymi lezci vertikáI.
Je io
kovovy p edmět podobny lodnímr.r pacholeti, kter}-
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plochého tvaru. Umožňuj í dokonalejší opásání
p edmětu a rozložení t,lakor,é síly ve styčné
ploše. Nejlepšího spojerrí se dosáhne d kladnym
prošitím. Ke svazování je možnépoužít pouze
něko } i ka uz 1ťt
III. Proě uzel drží
illa tuto zdánlivě jedrroduclrou otázku většina
dotazovan, ch odpoví: " trením" . Tato ocllrověď .je
sice \; zásaclě správná, ale poněkucl povrchní
Svádí tot iž k dotntrěnce , žQ čim větši t.rení, t ím
pevnější uzel. Obrazí-ri se tato domněnka ve
vIa,stní tvorivost i , lr.vvá vysleclkem ntot,a.nice
t ecty
S1
Nejprve
pochylrnyelr vla.st,nc,st í
zopakujeme, jak je to s tím t ením:
a) t ení smykové (prosté) dvě tělesa, pevné
a pohyblivé, se dotykají v rovinné ploše a jsou
k Šoběp itlačována silou Fn, která trudí reakci
.

.

t
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XII. Jištění
Je to zásadní činnost pro zajištění
bezpečnost i 1ezce. Je proT,o nutné provádět j i
dob e. K j išt ění vybereme čIor,ěka, t<tery io
nejen ovládá, ale je i svědomity a zoclpor,ěciny.
AlespoI1 ze začátltu to bude muset bl,t vtlatce nerro
jeho zástttpce. Jistící nusí zaujntottt pevné a
bezpečnéstanoviště (stancl). Pornocí -ťtvazku,
sedačky, nqbo narrá.zání na lano se pr ipevtrí lt
pevnému preclrirětu ( strom, skalní blok, hocliny,
slaňovací nelro f ixrrí ltruh). Lano. l-Ia kterém je
navázán 1ezec si položí šil.:rno na záda tak, aĎy
konec vedoucí k lezci probíha1 vpred pod paž1
j ist,ícílro a druhy konec mr-l vedl p es rameno
clrtthé ruky. Oba konce svírá p ect tělém 1. pěstích
(malíky od tě}a., palce k tělu). Je vhodn3, kclyž
1ano,u,ecloucí k 1ezci probíhá ještě karabinou,
zavěšenou na pevném p edmětu. Dobírání či
povolování lana se clěj e posunováním lana, rllce
lro nechaj í st íclavě prokluzovat v uvo}něné
pěst i , nikcly ! ho aIe nepust í
.

a
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zase strach z hlubiny pod ním. NeJobvyklejší
zptrsob je Dtilfer v sed. Lano se v prost edku
upevní ke stromu, kruhu a pod. a oba konce se
svážou a paralelně spustí dolťt. P esvěděíme s ,
že dosahují opravdu až na sch ctny terén. Lezec
se postaví čelem k místu uperlnění obkročmo nad
lano. Levou rukou zvedne obp prameny lana p ed
sebou do v;f,,še rozkroku. Pravicí uchopí 1ano za
sebou-a p ehodí je zpťava p edem p es hlavu.
Pravice opět 1ano ucllopí za tělem. Lano tedy
vede od kotevního místa do dlaně levé ruky,
rozkrokem pod pravé stehno, p es prsa na levé
rametlo a odtud p es záda do dlaně pravé ruky a
dále ctoIťr. Dáme pozor , dby nám 1ano neběže1o
nikde po holé k ži (stehno, krk), dočkali bychom
se pěknych spálenin. Popsany zpťtsob je vhodny
pro praváky. Kdo clrce (většinou leváei) m že vše
dělat zrcadlově obráceně. Levá ruka s].ottžík
držení rovnováhy, pravá ,ídí sest,up t ím, že
zvětšováním nebo zmelršovátrím opásání 1ana kolern
těIa reguluje velikost brzdicí síly. Z toho
plyne, že prar,á ruka nesmí nikd.y pustit iano za
tělem! P i sestllpu se trohy opírají , kolmo o
skálu, tě1o je postaveno pokud možno svisle.
Sesi,upuj eme p}ynule , d íve módní
skoky nadměrně namálraj í kotevní
rnísta a 1ano. Samostatny problém
p edstavtrje v tomto p ípadě
jištění
La}:raňuje sice pádu

1ezc ,. ale znemožňuj e p}ynuly a
atny sestttp . lrlezaned}ratelné
je i,ohrožení kanren}r, které 1ezec
jisticlín ianent na sebe může
strhnout. Zl<ušení 1ezci s}aňuj1
Y:ez jištěnr
a \r náročnych
pouz l\ral 1
t erenech
tzv
sarnoj i š těn í . F'ro nás snad bude
nej}epší osrrojit si slaňování
nej pl,ve z rna l é rryšky
sa.most

.

.

