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ZZááchrana z výchrana z výššky a volnky a volnéé
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Záchrana lanovou technikou

Výšky:
Výškové budovy

Záchrana z lanových drah
Záchrana ze stromů

Ochrana proti/při pádu
Složité přístupy

Hloubky:
Záchrana z jeskyň
Stísněné prostory
Složité přístupy

Práce ve výšce a nad volnou hloubkou:
složité přístupy



ZZááchrana z výchrana z výššky a volnky a volnéé hloubky hloubky 
pomocpomocíí lanovlanovéé technikytechniky

-- odbornodbornáá ppřřííprava pro zprava pro zááchranu chranu 
osob z lanových drahosob z lanových drah



UpozornUpozorněěnníí::

ZZááchrana osob z lanových drah vychrana osob z lanových drah vyžžadujeaduje
velmi dobrou velmi dobrou úúroveroveňň v provv prováádděěnníí
zzááchranných pracchranných pracíí lanovou technikou z lanovou technikou z 
nnáásledujsledujííccíích dch důůvodvodůů::

 slosložžitý pitý přříístup,stup,
 vývýšškovkováá expozice,expozice,
 nepnepřřííznivznivéé meteroologickmeteroologickéé podmpodmíínky nky 

(n(níízkzkéé teploty,teploty, vvíítr,tr, snsnííh,h, ledled……););



UpozornUpozorněěnníí::

 Z dZ důůvodu prevence vzniku paniky a vodu prevence vzniku paniky a 
ppřžřžedejitedejitíí úúččinkinkůům podchlazenm podchlazeníí je nutnje nutnéé
zzááchrannchrannéé prprááce provce provéést velmi rychle a st velmi rychle a 
bez zbytebez zbyteččnnéého odkladuho odkladu

 jednolanovjednolanováá technika je rychlejtechnika je rychlejšíší nenežž
dvoulanovdvoulanováá a proto da proto dáávvááme pme přřednost ednost 
jednolanovjednolanovéé technice i tam, kde se ptechnice i tam, kde se přři i 
výcviku pouvýcviku použžíívváá dvoulanovdvoulanováá technikatechnika;;



UpozornUpozorněěnníí::

PPřři zi záásahu mussahu musíí hasihasičči i 
zaszasááhnout co hnout co 
nejbezpenejbezpeččnněěji a v co ji a v co 
nejkratnejkratšíší dobdoběě!!



Charakteristika:Charakteristika:

 JednJednáá se o nestandardnse o nestandardníí provedenprovedeníí zzááchrany chrany 
s vyus využžititíím lanovm lanovéé techniky,techniky,

 poupoužžititéé vybavenvybaveníí musmusíí být lehkbýt lehkéé a a 
spolehlivspolehlivéé,,

 samotný zsamotný záásah a zvolensah a zvolenáá taktika ztaktika záásahu sahu 
musmusíí být jednoduchbýt jednoducháá,,

 poupoužžíívejte jednoduchvejte jednoduchéé, , úúččinninnéé a bezpea bezpeččnnéé
techniky,techniky,

 ooččekekáávváá se spoluprse spoluprááce dalce dalšíších zch zááchranných chranných 
slosložžek;ek;



SedaSedaččkovkováá lanovlanováá drdrááhaha

 Sedačková lanová dráha je druhem závěsné
lanovky složené ze stále se pohybující smyčky 
ocelového lana umístěné mezi dvěma koncovými 
stanicemi a zpravidla podpírané dalšími podpěrnými 
sloupy.

 Velmi často se vyskytují v lyžařských střediscích a 
lze je nalézt také v zábavních parcích a na různých 
turistických atrakcích.

 První známá sedačková lanová dráha byla 
sestavena pro lyžářské středisko v Sun Valley (USA) 
v roce 1936.



SedaSedaččkovkováá lanovlanováá drdrááhaha

 sedačky jsou zpravidla konstruovány pro 
jednu až osm osob, jsou spojené s lanem 
jednorameným závěsem, který nevyžaduje 
žádné speciální pružiny nebo výztuhy,

 tyto závěsy úmožňují snadné nasazování a 
sundávání sedaček,

 některé lanové dráhy mají posuvný 
plastikový kryt chránící lyžaře před 
špatným počasím;



SedaSedaččkovkováá lanovlanováá drdrááhaha

 SnSníímatelnmatelnáá sedasedaččkovkováá
lanovlanováá drdrááha ha nebo nebo 
vysokorychlostnvysokorychlostníí lanovlanováá
drdrááha ha je druhem zje druhem záávvěěsnsnéé
lanovlanovéé drdrááhy, kterhy, kteráá skládá ze 
stále se pohybující smyčky 
ocelového lana umístěné mezi 
dvěma koncovými stanicemi a 
zpravidla podpírané dalšími 
podpěrnými sloupy;;



KabinkovKabinkováá lanovlanováá drdrááhaha

 KabinkovKabinkováá lanovlanováá drdrááha ha je druhem je druhem 
zzáávvěěsnsnéé lanovlanovéé drdrááhy, hy, ččasto nazývanasto nazývanéé
gondolovgondolováá lanovlanováá drdrááhaha, kter, kteráá se se sklsklááddáá
ze stze stáále se pohybujle se pohybujííccíí smysmyččky ocelovky ocelovéého ho 
lana umlana umííststěěnnéé mezi dvmezi dvěěma koncovými ma koncovými 
stanicemi (nosnými vstanicemi (nosnými věžěžemi), emi), 

 Lano je pohLano je poháánněěnnéé hnachnacíím m 
kolem na konekolem na koneččnnéé stanici, stanici, 
kde jekde je spojeno s motorem, spojeno s motorem, 
(obvykle elektrický),(obvykle elektrický),



LezeckLezeckáá skupina pro skupina pro 
zzáásah:sah:
 zpravidla tzpravidla třřííččlennlennáá,,
 prvnprvníí lezec spoulezec spouššttíí postipostižženenéé z z 

sedasedaččky/kabinky, sky/kabinky, sáám je pm je přřitom na zemi,itom na zemi,
 druhý lezec vystoupdruhý lezec vystoupáá na vna věžěž, spust, spustíí se po se po 

lanlaněě lanovlanovéé drdrááhy ke kabince/sedahy ke kabince/sedaččce a ce a 
ppřřipravipravíí postipostižženenéé na spuna spuššttěěnníí,,

 ttřřetetíí zzááchranchranáářř ppřřebebíírráá spouspouššttěěnnéé osoby a osoby a 
odvodvááddíí je na bezpeje na bezpeččnnéé mmíísto, sto, 

 z dz důůvodu prevence zranvodu prevence zraněěnníí je je žžáádoucdoucíí lezce lezce 
na jednotlivých pozicna jednotlivých pozicíích mch měěnit;nit;



ZZááchrana ze sedachrana ze sedaččkovkovéé
lanovlanovéé drdrááhyhy
–– spouspouššttěěnníí

 jeje--li to moli to možžnnéé (dostate(dostateččnnáá ddéélka lana), lka lana), 
spouspouššttěěnníí postipostižžených ze sedaených ze sedaččky provky provááddíí
lezec ze zemlezec ze zeměě,,

 jeje--li lano pli lano přříílilišš vysoko, postivysoko, postižženeníí jsou jsou 
spouspouššttěěnníí lezcem, který je plezcem, který je přřipravuje na spust ipravuje na spust 
a je s nimi v pa je s nimi v přříímméém kontaktu;m kontaktu;



VybavenVybaveníí lezecklezeckéé skupinyskupiny

OsobnOsobníí ochrannochrannéé pracovnpracovníí pompomůůcky:cky:
 zachycovaczachycovacíí postroj, ppostroj, přřilba (i pro postiilba (i pro postižženenéé), ), 

blokanty, smyblokanty, smyččky, dynamickky, dynamickéé lano (50 lano (50 –– 100 100 
m), karabiny cca 10 ks (rm), karabiny cca 10 ks (růůznznéé typy), typy), ččelovelováá
svsvíítilna, rukavice, rtilna, rukavice, ráádiovdiovéé spojenspojeníí;;

 vhodný odvhodný oděěv pro zv pro zááchranchranáářře (zima, le (zima, lééto, ...).to, ...).
 Z dZ důůvodu bezpevodu bezpeččnosti se jako slanosti se jako slaňňovacovacíí

prostprostřředek doporuedek doporuččuje pouuje použžíívat Ivat I´́D.D.



SpeciSpeciáálnlníí prostprostřředky:edky:

 Karabiny s velkým otevKarabiny s velkým otevřřeneníím,m,
 zzááchranchranáářřskskáá kladka,kladka,
 zzááchrannchrannáá smysmyččka,ka,
 polohovacpolohovacíí prostprostřředek;edek;



Výstup na sloup lanovVýstup na sloup lanovéé drdrááhyhy

 doporudoporuččený standardnený standardníí postup:postup:
EUSR EUSR zzááchrannchrannáá technikatechnika čč.. 44,,

 bubuďďte rychlý, ale dte rychlý, ale dáávejte pozor na nebezpevejte pozor na nebezpeččíí
ppáádu,du,

 vvššechny echny ččinnosti na sloupu musinnosti na sloupu musíí být jibýt jiššttěěnnéé
zzááchranchranáářřem ze zemem ze zeměě;;



KotevnKotevníí body:body:

 Výstup na sloup Výstup na sloup 
lanovlanovéé drdrááhy je hy je 
provprováádděěn pomocn pomocíí
postupovpostupovéého jiho jiššttěěnníí;;



Výstup na sloup lanovVýstup na sloup lanovéé
drdrááhyhy
 PouPoužžititíí žžebebřřííku a postupovku a postupovéé jijiššttěěnníí

(pov(pověětrnostntrnostníí podmpodmíínky, led, snnky, led, snííh, ...);h, ...);



Výstup na sloup lanovVýstup na sloup lanovéé
drdrááhyhy
 vývýšška pka páádu se eliminuje zakldu se eliminuje zaklááddáánníím bodm bodůů

postupovpostupovéého jiho jiššttěěnníí (kulat(kulatéé smysmyččky) bky) běěhem hem 
výstupu;výstupu;



PPřříístup k sedastup k sedaččcece

 ZZřříízenzeníí kotevnkotevníího bodu na sloupu pho bodu na sloupu přřed ed 
upevnupevněěnníím kladky s karabinou na lano;m kladky s karabinou na lano;



BezpeBezpeččnostnnostníí spspíínanačč

 Lezec na sloupu  Lezec na sloupu  
musmusíí rozpojit rozpojit 
bezpebezpeččnostnnostníí spspíínanačč
a teprve potom se a teprve potom se 
vyvvyvěěssíí do do 
ppřřipravenipravenéého ho 
spouspouššttěěnníí! ! 



BezpeBezpeččnostnnostníí spspíínanačč

 umumííststěěnníí bezpebezpeččnostnnostníího spho spíínanačče je na e je na 
vvššech sedaech sedaččkových lanových drahkových lanových draháách ch 
podobnpodobnéé;;



PPřříístup k sedastup k sedaččcece

Lezec je pLezec je přři sestupu jii sestupu jiššttěěn pomocn pomocíí::
 lana (ovllana (ovláádandanéého lezcem ze zemho lezcem ze zeměě u sloupu, u sloupu, 

ten nten nááslednsledněě provprovááddíí spust postispust postižžených),ených),
 polohovacpolohovacíího prostho prostřředku (medku (můžůže být lano e být lano –– 5 5 

aažž 10 m se sla10 m se slaňňovacovacíím prostm prostřředkem)edkem)
ovlovláádandanéého sestupujho sestupujííccíím lezcem,m lezcem,

 jisticjisticíí symsymččkou upevnkou upevněěnou na lano nou na lano 
sedasedaččkovkovéé drdrááhy;hy;



PPřříístup k sedastup k sedaččcece
 komunikace mezi zkomunikace mezi zááchranchranáářři!i!
 celkovcelkováá kontrola vybavenkontrola vybaveníí a prosta prostřředkedkůů ppřřed ed 

zazaččáátkem ztkem zááchrany;chrany;



ZZááchrana z lanovchrana z lanovéé drdrááhyhy

 komunikace mezi zkomunikace mezi zááchranchranáářřem a postiem a postižženými je   enými je   
ddůůleležžititáá pro jejich uklidnpro jejich uklidněěnníí;;



ZZááchrana z lanovchrana z lanovéé drdrááhyhy

 ppřřed nasazoved nasazováánníím zm zááchrannchrannéé smysmyččky a ky a 
ppřřilby prvnilby prvníímu z postimu z postižžených je nutnených je nutnéé
pomocpomocíí smysmyčček zajistit ostatnek zajistit ostatníí proti pproti páádu;du;



ZZááchrana z lanovchrana z lanovéé drdrááhyhy

 PostiPostižžený je po nasazenený je po nasazeníí zzááchrannchrannéé
smysmyččky spouky spouššttěěn na zem;n na zem;



PPřřechod na dalechod na dalšíší sedasedaččkuku
-- postuppostup
 jeje--li jistli jistííccíí lano dostatelano dostateččnněě dlouhdlouhéé, tak se , tak se 

jistjistííccíí a spoua spouššttěěccíí stanovistanoviššttěě nemusnemusíí
ppřřemisemisťťovat,ovat,

 prvnprvníí zzááchranchranáářř (na zemi u v(na zemi u věžěže) jiste) jistíí
druhdruhéého zho zááchranchranáářře nahoe nahořře be běěhem jeho hem jeho 
výstupu/sestupu od lana na sedavýstupu/sestupu od lana na sedaččku a zpku a zpěět,t,

 kladka jikladka jiššttěěnnáá karabinou muskarabinou musíí být umbýt umííststěěna na 
ppřřed sedaed sedaččku;ku;



ZZááchrana z lanovchrana z lanovéé drdrááhyhy
–– ppřřestup pestup přřes sedaes sedaččkuku

 Lezec musLezec musíí vystoupat vzdvystoupat vzdáálenost k nosnlenost k nosnéému mu 
lano a postupnlano a postupněě ppřřehazuje kladku a jisticehazuje kladku a jisticíí
karabinu tak, aby karabinu tak, aby 
byl stbyl stáále jile jiššttěěn,n,

 nutnnutnáá komunikace komunikace 
mezi hasimezi hasičči;i;



KabinkovKabinkováá lanovlanováá drdrááhaha

 vývýšška pka páádu se eliminuje zakldu se eliminuje zaklááddáánníím bodm bodůů
postupovpostupovéého jiho jiššttěěnníí (kulat(kulatéé smysmyččky) bky) běěhem hem 
výstupu;výstupu;



KabinkovKabinkováá lanovlanováá drdrááhaha

 dvedveřře kabinky jsou te kabinky jsou téémměřěř vvžždy automaticky dy automaticky 
ovlovláádandanéé stlastlaččeneníím pm pááky umky umííststěěnnéé na stna střřeešše e 
nebo pod sedanebo pod sedaččkami kabinky.kami kabinky.



KabinkovKabinkováá lanovlanováá drdrááhaha

 Sestup na Sestup na úúroveroveňň kabinky se provkabinky se provááddíí
pomocpomocíí slaslaňňovacovacíího prostho prostřředku edku ––
doporudoporuččuje se Iuje se I´́D,D,



KabinkovKabinkováá lanovlanováá drdrááhaha

 komunikace mezi zkomunikace mezi zááchranchranáářřem a postiem a postižženými je   enými je   
ddůůleležžititáá pro jejich uklidnpro jejich uklidněěnníí;;



KabinkovKabinkováá lanovlanováá drdrááhaha

 Lezec 2 v kabinLezec 2 v kabiněě nasazuje znasazuje zááchrannchrannéé smysmyččky, ky, 
zatzatíímco lezec 1 spoumco lezec 1 spouššttíí postipostižženenéé na zem;na zem;



UpozornUpozorněěnníí::

 horskhorskáá sluslužžba a dalba a dalšíší slosložžky IZS pouky IZS použžíívajvajíí
podobnpodobnéé nebo stejnnebo stejnéé zzááchrannchrannáářřskskéé
vybavenvybaveníí a technický pa technický přříístup,stup,

 rozdrozdííl mezi výbavou firem provl mezi výbavou firem prováádděějjííccíí
servis lanových drah a výbavou, kterou servis lanových drah a výbavou, kterou 
poupoužžíívajvajíí hasihasičči, potai, potažžmo horskmo horskáá sluslužžba ba 
existuje, postupy se dajexistuje, postupy se dajíí poupoužžíít podobnt podobněě;;



A protoA proto

 spolespoleččnnéé cvicviččeneníí je podle evakuaje podle evakuaččnníího plho pláánu nu 
nezbytnnezbytnéé,,

 spolespoleččnněě mmůžůže být ze být zááchrana osob lepchrana osob lepšíší, , 
rychlejrychlejšíší a bezpea bezpeččnněějjšíší;;



DDěěkujeme za pozornostkujeme za pozornost

ZDRUZDRUŽŽENJE SLOVENSKIH ENJE SLOVENSKIH 
POKLICNIH GASILCEVPOKLICNIH GASILCEV

SLOVENIAN PROFESSIONAL SLOVENIAN PROFESSIONAL 
FIREFIGHTERS ASSOCIATIONFIREFIGHTERS ASSOCIATION
Vojkova cesta 19, 1000 LjubljanaVojkova cesta 19, 1000 Ljubljana
http://www. http://www. zdruzenjezdruzenje--zspg.sizspg.si

 


