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Belgium • KADIX sa • av. H.Strauvens, B-1160 Brussels 003 2 23 722 214 • jeanantoine@compuserve.com
Brazil • Sisteroutdoors • Rua Júlio Conceicáo 449, Sao Paulo / SP 01126-001 • 0055112228756 • info@sisteoutdoors.com.br
Canada • La Cordée • 2159 Est, rue Ste-Catherine, Montréal (Québec) H2K 2H9 • 001 514 524 1106 • e-mail:info@lacordee.com
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Czech Republic • Hudy Sport • 407 14 Býnovec • 00420412553323 • info@hudy.cz
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Greece • Polo S.A. • 62 Zisimopoulou st., 175 64 p.Faliro, Athens 003019428200 • polosa@ath.forthnet.gr
Hungary • Mountex • 1134 Budapest • Lehel út 23 • 003613503775 • mountex@mountex.hu
Chile • ALTURASUR • Avenida Vicuna Mackenna 1430, Santiago de Chile • 005625541756 • alturasur@tie.cl
China • G-View Equipment • Huayun Hotel , D-002 Room, Jia No. 26, Zhanlangguan St., Beijing, 100037 P.R.China • 00861068365520
Iceland • Utilif • Alfheimum 74, IS-104 Reykjavik • 0035454515001 • hjardis@baugur.is
India • Shradha Trading • 310 Vashist Commercial Complex, Sikanderpur Gurgaon 122002 Haryana • 0091 124 2561675 • shradha@vsnl.com
Iran • AVA • Apt: 13 No: 29. 1 Aram St., North Mofateh Ave., Haft Tir squ., Tehran • 0098218824488 • ava@tavana.net
Italy • Kong • Zona industriale - Via XXV Aprile 4, I-23804 Monte Marenzo (LC) • 00390341630506 • kong@kong.it
Israel • Otto Perl & Sons Ltd. • 128 Haatzmauth Rd. P.O.B 33770, Haifa 33411 0097248520135 • mail@ottoperl.com
Korea • Outdoor Designs • 379-21 Sungnae-Dong, Kangdong-Ku, 134-033 Seoul • 008224744457 • ken@odcamp.co.kr
Kuwait • Ahmed Al Saleh & Sons • P.O.Box 340 Safat, 13004 Kuwait • q8saleh@hotmail.com
Latvia • GANDRS • Kalciema Iela 28, Riga, LV 1046, Latvia • 00371/7614775, fax: 00371/7614927 • askolds@gandrs.lv
Malta • Scout Shop • C/o B'Kara Hill, St. Julians, Malta STJ 09 • 00356233946 • sctshop@giobal.net.mt
Mexico • Gimbel Mexicana SA DE CV • Prolongacion Moliere No.46, Col., Ampliacion Granada C.P.11529 Mexico 005 255 313 100 • steven@gimbel.com.mx
Netherlands • Ch. O. A. van der Valk • Goudsesingel 85, 3031 EE Rotterdam • 0031104111815 • touwhuis@bart.nl
New Zealand • LLOYD J. HORN&CO. • P.O.Box 849, 99 Devon Street West, New Plymouth, New Zealand • 006467587144 • skiandsportscentre@xtra.co.nz
Norway • GEKKO KLATRING AS • Sverresgate 4, N-0652 Oslo • 004722672844 • gekko@gekkoklatring.no
Poland • Hurtownia Fatra • 27-600 Sandomierz • 0048158324626 • fax: 0048 15 644 5389
Romania • GD Escapade SRL • Str.Drumul Sarii Nr.2, Bl. V55 Sector 6, Bucharest, 004013144071 • himalaya@fx.ro
Russia • Alpine-Trade • Verhnaya Pervomayskaya str., 49, bld. 10, 105264 Moscow • 007 095-788 1248, fax: 007 095-786 4106 • info@alpine-trade.ru
Russia • KANT • Elektrolitnij Proezd, 7b, 113230 Moscow • 007 095-113 3049, 113 4064, fax: 007 095-3179806 • sckant@kant.ru
Singapore • Fall Factor • Block 125, Bukit Merah Lane 1, 01-170 Singapore 00150125 652 730 141 • fall_factor@pacific.net.sg
Slovakia • Meander s.r.o. • 04402 Turòa nad Bodvou • 00421554662230 • meander@dodo.sk
Slovenia • Treking Sport • Jeranova 11 a, SL-1000 Ljubljana • 0038612562501 • trek@siol.net
Spain • Faders S.A. • C/.Solsonés, 33-Apartat Num. 33, 08211 Castellar Del Vallés, Barcelona • 0034937146611 • faders@sefes.es
Sweden • Granitbiten • Atlasmuren 2, S-11321 Stockholm 004686113949 • henrik@granitbiten.com
South Africa • Eiger Equipment (Pty) Ltd. • P.O.Box 16201, Vlaeberg 2018 00270 215 550 781 • info@eigerequipment.co.za
Switzerland • IBEX Sport GmbH • Feldweg 8, 6315 Oberägeri • 0041417506061 • ibex@datacomm.ch
Taiwan • Pro Outdoor International Ltd. • 1 Fl, No. 13, Lane 132, Ching Hsing St., Chung-Ho, Taipei • 00886222491234 • prooutdoor@hotmail.com
Turkey • Toros Ltd. • Geyhun Atif Kansu Cad.53, Balgat, TR 06520 Ankara • 0090312286010 • toros@ada.net.tr
USA • Vertigo Industries • WA 1314 South Grand BLVD. • #2-292 Spokane • WA 99 202 USA • 0012063693830 • scott@vertigoindustries.com

Celosvìtové zastoupení:
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e-mail: office@smf.at
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“Tajemství mého úsp chu není ani nadání
ani št stí, ale tvrdá práce.”
Robyn Erbesfield

novinka

Altea Magic

pr m r
hmotnost
po et UIAA pád
max. rázová síla
posuv opletu
prodloužení
uzlovatelnost

D102LM31S000C

zelená/st íbrná D102LM32S000C

10,2 mm
68 g/m
10
800 daN
0 mm
7,4 %
0,66

Každé lano má: UIAA, CE, EN 892, Compact zakon ení, od ruvzdornost
Možnosti: Standard, Vodoodpudivá úprava,
C.I.A.P.
Charakteristika: špi kové lano, má stále kompaktní
tvar, velký rozsah použití
Použití: extrémní sportovní lezení, big wall, lezecké
školy
Balení: svazek 30, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 100, 200 m
Plastová cívka: 100, 200 m

novinky

novinky

oranž/zelená

nový model

EN 892

novinka pro umìlé stìny

Rock Palace
modrá/st íbrná D102LP31S000C

nový model
pr m r
hmotnost
po et UIAA pád
max. rázová síla
posuv opletu
prodloužení
uzlovatelnost

EN 892

cesta - Projekt
obtížnost - 8
místo - Dschungelbuch/Rakousko
lezec - Markus Schwaiger
foto - Eder Rainer

10,2 mm
69 g/m
10
850 daN
0 mm
7,4 %
0,66

Každé lano má: UIAA, CE, EN 892, Compact zakon ení, od ruvzdornost
Charakteristika: má stále kompaktní tvar, zvýšená
od ruvzdornost opletu
Použití: lano vhodné pro lezení na um lých st nách,
m že být použito p i výcviku
v lezeckých školách
Balení: svazek 30, 40, 45, 50 m
Plastová cívka: 100, 200 m

Viper
žlutá

modrá

D097LV31S000C

D097LV32S000C

Rocky
erná/šedá

zelená/modrá

D098LR31S000C

nový design
pr m r
hmotnost
po et UIAA pád
max. rázová síla
posuv opletu
prodloužení
uzlovatelnost

9,7 mm
63 g/m
6
700 daN
0 mm
7,3 %
0,65

Každé lano má: UIAA, CE, EN 892, Compact zakon ení
Možnosti: Standard, Vodoodpudivá úprava,
C.I.A.P.
Charakteristika: špi kové lano nízké hmotnosti,
má stále kompaktní tvar
Použití: extrémní sportovní lezení
Balení: svazek 30, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 100, 200 m
Plastová cívka: 100, 200 m

EN 892

nový design
pr m r
hmotnost
po et UIAA pád
max. rázová síla
posuv opletu
prodloužení
uzlovatelnost

9,8 mm
65 g/m
7
750 daN
0 mm
7,8 %
0,8

Každé lano má: UIAA, CE, EN 892, Compact zakon ení, od ruvzdornost
Možnosti: Standard, Vodoodpudivá úprava,
C.I.A.P., BiColour
Charakteristika: p i použití velmi p íjemné lano,
má stále kompaktní tvar
Použití: extrémní sportovní lezení
Balení: svazek 30, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 100, 200 m
Plastová cívka: 100, 200 m

D098LR32S000C

dynamická lana

oranž/modrá

D098LR33S000C

Altea
zelená

D105LA31S000C

oranž

D105LA32S000C

nový design
pr m r
hmotnost
po et UIAA pád
max. rázová síla
posuv opletu
prodloužení
uzlovatelnost

10,5 mm
70 g/m
9
800 daN
0 mm
5,3 %
0,71

Každé lano má: UIAA, CE, EN 892, Compact zakon ení, od ruvzdornost
Možnosti: Standard, Vodoodpudivá úprava,
C.I.A.P.
Charakteristika: vynikající od ruvzdornost
v kombinaci s m kkostí lana
Použití: sportovní lezení, lezecké školy
Balení: svazek 30, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 100, 200 m
Plastová cívka: 100, 200 m

EN 892
erná

D105LA33S000C

Tarra
zelená

“Prvotním pravidlem v duchu klasického horolezectví,
je zcela evidentní požadavek, aby první výstup na vrcholek
nebo výstupovou cestu ... za ínal vždy zdola.”
Dietrich Hasse

ervená

D110LT32S000C

Amulet
oranž

cesta - Californication
obtížnost - 8b
místo - Monkey Island Zillertal/Rakousko
lezec - Markus Schwaiger
foto - Eder Rainer

D110LT31S000C

modrá

D114LA31S000C

D114LA32S000C

nový design
pr m r
hmotnost
po et UIAA pád
max. rázová síla
posuv opletu
prodloužení
uzlovatelnost

11,0 mm
79 g/m
13
750 daN
0 mm
7,0 %
1,0

Každé lano má: UIAA, CE, EN 892, Compact zakon ení, od ruvzdornost
Možnosti: Standard, Vodoodpudivá úprava, C.I.A.P.
Charakteristika: jednoduché lano s vysokým bezpe nostním faktorem
Použití: horolezecké školy, horolezecké kluby, sportovní lezení
Balení: svazek 30, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 100, 200 m
Plastová cívka: 100, 200 m

EN 892

nový design
pr m r
hmotnost
po et UIAA pád
max. rázová síla
posuv opletu
prodloužení
uzlovatelnost

EN 892

11,4 mm
88 g/m
14
750 daN
0 mm
6,5 %
1,05

Každé lano má: UIAA, CE, EN 892, Compact zakon ení,
od ruvzdornost
Možnosti: Standard, Vodoodpudivá úprava, C.I.A.P.
Charakteristika: u tohoto dynamického lana je bezpe nostní faktor na nejvyšší úrovni; i p es sv j
pr m r vás lano p ekvapí vynikající flexibilitou
Použití: záchraná ské a bezpe nostní složky
Balení: svazek 30, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 100, 200 m
Plastová cívka: 100, 200 m

dynamická lana

EN 892

Badile
zelená

D085LB31S000C

modrá

D085LB32S000C

nový design
pr m r
hmotnost
po et UIAA pád
max. rázová síla
posuv opletu
prodloužení
uzlovatelnost

8,5 mm
46 g/m
8
550 daN
0 mm
6,0 %
0,74

Každé lano má: UIAA, CE, EN 892, Compact zakon ení,
od ruvzdornost
Možnosti: Standard, Vodoodpudivá úprava,
C.I.A.P., BiColour
Charakteristika: kompaktní a lehké polovi ní lano
s extrémn nízkou rázovou silou
Použití: big wall, sportovní lezení, alpinismus, lezení
v ledu (C.I.A.P. úprava)
Balení: svazek 30, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 100, 200 m
Plastová cívka: 100, 200 m

EN 892

D085LB34S000C

Eiger

dynamická lana

erná/zelená

D091LE31S000C

st íbrná/modrá D091LE32S000C

nový design
pr m r
hmotnost
po et UIAA pád
max. rázová síla
posuv opletu
prodloužení
uzlovatelnost

9,1 mm
52 g/m
10
550 daN
0 mm
4,5 %
0,7

Každé lano má: UIAA, CE, EN 892, Compact zakon ení,
od ruvzdornost
Možnosti: Standard, Vodoodpudivá úprava,
C.I.A.P.
Charakteristika: polovi ní lano s maximální pevností
a bezpe ností, vynikající uzlovatelností
a od ruvzdorností
Použití: vysokohorské expedice, big wall; lezení
na ledu; použití armádními a bezpe nostními
složkami
Balení: svazek 30, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 100, 200 m
Plastová cívka: 100, 200 m

EN 892
ervená/st íbrná D091LE33S000C

modrá/oranž

D091LE34S000C

-

DuoStar
modrá/st íbrná D078LD31S000C

oranž/zelená

D078LD32S000C

ervená/ erná

D078LD33S000C

st íbrná/ erná

D078LD34S000C

Alpin

“Jako fantazií vytvo ené hrady, katedrály
a v že, odd lené ledovými údolími, se nad našimi
hlavami tý ila ve výšce n kolika tisíc metr
nádherná žula. Byli jsme v zemi obr .”
Charles Houston

oranž

místo - D hylov, Pohádkové údolí/ eská republika
lezec - Martina Mad rová
foto - Petr Piechowicz

D079LA31S000C

nový design
pr m r
hmotnost
po et UIAA pád
max. rázová síla
posuv opletu
prodloužení
uzlovatelnost

7,8 mm
40 g/m
13
800 daN
0 mm
5,0 %
0,89

Každé lano má: UIAA, CE, EN 892, Compact zakon ení,
od ruvzdornost
Možnosti: Standard, Vodoodpudivá úprava, C.I.A.P.
Charakteristika: ultra-lehké lano s velmi nízkou rázovou
silou a vynikající od ruvzdorností
Použití: alpinismus a lezení na ledu, sportovní lezení
(pozn.: p i použití dvojitého lana p i technikách
sportovního lezení se snižuje nebezpe í úrazu
p i pádu p es ostrou hranu)
Balení: svazek 30, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 100, 200 m
Plastová cívka: 100, 200 m

EN 892

nový design
pr m r
hmotnost
po et UIAA pád
max. rázová síla
posuv opletu
prodloužení
uzlovatelnost

EN 892

7,9 mm
41 g/m
13
800 daN
0 mm
3,0 %
0,84

Každé lano má: UIAA, CE, EN 892, Compact zakon ení,
od ruvzdornost
Možnosti: Standard, Vodoodpudivá úprava,
C.I.A.P.
Charakteristika: lehké lano s výbornou od ruvzdorností
Použití: ledovcové t ry, ski alpinismus,
vysokohorská turistika
Balení: svazek 30, 40, 45, 50 m
Plastová cívka: 200 m

-

oranž

D085LB33S000C

dynamická lana

ervená

bílá
ervená
modrá
erná

bílá
ervená
modrá
erná

Speleo

bílá
ervená
modrá
erná

L100LS31S000C
L100LS32S000C
L100LS33S000C
L100LS34S000C

L105LS31S000C
L105LS32S000C
L105LS33S000C
L105LS34S000C

hmotnost
po et pád
pom rná hmotnost opletu
posuv opletu
prodloužení (50-150 kg)

pr m r

hmotnost
po et pád
pom rná hmotnost opletu
posuv opletu
prodloužení (50-150 kg)

pr m r

hmotnost
po et pád
pom rná hmotnost opletu
posuv opletu
prodloužení (50-150 kg)

pr m r

hmotnost
po et pád
pom rná hmotnost opletu
posuv opletu
prodloužení (50-150 kg)

3,6 %
21 kN
12 kN
PA

10 mm
69 g/m
30
39,1 %
3 mm
4,8 %

nový model

srážení
pevnost
min. pevnost s uzly
použitý materiál

3%
30 kN
15 kN
PA

10,5 mm
73,5 g/m
34
35,9 %
2 mm
3,7 %

EN 1891

nový model

srážení
pevnost
min. pevnost s uzly
použitý materiál

4,1 %
34 kN
15 kN
PA

11 mm
79,6 g/m
38
41,8 %
-2 mm
3,7 %

EN 1891

EN 1891

nový model

srážení
pevnost
min. pevnost s uzly
použitý materiál

3,5 %
35 kN
15 kN
PA

EN 1891

L120LS31S000C
L120LS32S000C
L120LS33S000C
L120LS34S000C

pr m r

hmotnost
po et pád
pom rná hmotnost opletu
posuv opletu
prodloužení (50-150 kg)

12 mm
90,1 g/m
60
36,5 %
-1 mm
2,9 %

nový model

srážení
pevnost
min. pevnost s uzly
použitý materiál

3,7 %
40 kN
15 kN
PA

EN 1891

Lana Speleo mají hrubší oplet, vìtší odìruvzdornost, lepší užitné vlastnosti pøi styku lana s vodou a neèistotou.
pr m r

bílá

bílá

S080LS31S000C

hmotnost
po et pád
pom rná hmotnost opletu
posuv opletu
prodloužení (50-150 kg)

S100LS31S000C

hmotnost
po et pád
pom rná hmotnost opletu
posuv opletu
prodloužení (50-150 kg)

pr m r

bílá

S105LS31S000C

hmotnost
po et pád
pom rná hmotnost opletu
posuv opletu
prodloužení (50-150 kg)

pr m r

bílá

WET

Canyon

srážení
pevnost
min. pevnost s uzly
použitý materiál

static

L110LS31S000C
L110LS32S000C
L110LS33S000C
L110LS34S000C

pr m r

ilustra ní foto

50,8 g/m
11
49,2 %
0 mm
4,9 %

nový model

S110LS31S000C

hmotnost
po et pád
pom rná hmotnost opletu
posuv opletu
prodloužení (50-150 kg)

pr m r

oranž

C100LC38S000C

hmotnost
po et pád
pom rná hmotnost opletu
posuv opletu
prodloužení (50-150 kg)

8 mm

nový model

46 g/m
srážení
2 (80 kg, faktor 1)
pevnost
44 %
min. pevnost s uzly
0 mm
použitý materiál
4,5 %

5%
18 kN
12 kN
PA

10 mm
64 g/m
5
40,3 %
0 mm
3,9 %

nový model

srážení
pevnost
min. pevnost s uzly
použitý materiál

2,7 %
28 kN
15 kN
PA

10,5 mm
74 g/m
28
43,1 %
0 mm
4,5 %

nový model

srážení
pevnost
min. pevnost s uzly
použitý materiál

2,5 %
30 kN
15 kN
PA

11 mm
77 g/m
30
42,7 %
0 mm
4,1 %

66 g/m
11
38,1 %
5 mm
3,9 %

EN 1891

nový model

srážení
pevnost
min. pevnost s uzly
použitý materiál

10 mm

EN 1891

2,8 %
31 kN
15 kN
PA

EN 1891

canyon

nízko prùtažná lana s opláštìným jádrem (statická lana)

bílá
ervená
modrá
erná

L090LS31S000C
L090LS32S000C
L090LS33S000C
L090LS34S000C

9 mm

nízko prùtažná lana s opláštìným jádrem (statická lana)

spele

Static

“Díky lezení jsem se stala tvrdou sama k sob ,
nau ila jsem se zatnout zuby a nevzdávat se
- to nyní musím p enést do svého života.” Lynn Hill

bílá
ervená
modrá
erná

pr m r

nový model

srážení
pevnost
min. pevnost s uzly
použitý materiál

0%
26 kN
15 kN
PA

EN 1891

Lano neplave na vod !

Balení: svazek 30, 40, 45, 50, 60, 80, 100, 200 m

Plastová cívka: 200 m

∅ 2 purpur

A020LH32S100R

∅ 3 ervená A030LH31S100R
∅ 3 modrá

A030LH32S100R

∅ 4 oranž

A040LR31S100R

∅ 4 ervená A040LR32S100R
∅ 5 modrá

A050LR31S100R

Organizace UIAA (Union
Internationale des Associations
d´Alpinisme) a CEN (Comité
Européen de Normalization)
dohlížejí na vhodnost a bezpe nost všech výrobk pro horolezectví a práci ve výškách. Norma
EN 892 se vztahuje k dynamickým
lan m a velice p ísn dohlíží
na všechny m ené parametry.
Nap íklad na:

∅ 5 purpur

A050LR32S100R

∅ 5 oranž

A050LR33S100R

∅ 6 ervená A060LR31S100R

reep šòùry

∅ 6 bordó

A060LR32S100R

∅ 6 purpur

A060LR33S100R

PRÙMÌR LAN
M í se pod zatížením 10 kg u jednoduchých lan, 6 kg u polovi ních a
pouze 5 kg u dvojitých lan. Bez
tohoto zatížení a dalších doprovodných opat ení p edepsaných normou
nikdy nem žete zajistit porovnatelný
výsledek (nap . s údajem na visa -ce).
Obdobným zp sobem se m í také
hmotnost lana.

prvolezec

prvolezec

aktivní
(pádová)
délka lana
L=5m

postupové jišt ní

A070LR31S100R

∅ 7 oranž

A070LR32S100R

Lana LANEX jsou posílána do akreditovaných zkušeben s jistotou úsp chu. Jsou p ipravována na vlastní
pádové v ži, která byla postavena
podle nejp ísn jších zkušebních
za ízení v Evrop .

druholezec,
jistící stanovišt
(štand)

∅ 7 ervená A070LR33S100R

∅ 8 bordó

A080LR31S100R

∅ 8 purpur

A080LR32S100R

∅ 9 modrá

A090LR31S100R

Jednoduchá lana se zkoušejí
v jednom prameni (závaží 80 kg,
min. 5 pád , max. rázová síla
12 kN)

všechny reep š ry (krom
pomocných š r pr m. 2, 3 a 9 mm)
vyhovují EN 564 a norm UIAA.
Balení: Plastová cívka 100 m

∅ hmotnost min. pevnost poznámky

místo - Buoux
lezec - Martina Mad rová
foto - Petr Piechowicz

(mm)

(g/m)

(daN)

2

2,8

120

pomocné

3

6,5

190

pomocné

4

12,7

340

CE 0408

5

18,9

510

CE 0408

6

23,2

1000

CE 0408

7

34,0

1300

CE 0408

8

39,8

1640

CE 0408

9

54,5

1900

CE 0408

M že být jak kladný (oplet je delší),
tak záporný (jádro je delší). Podle
EN 892 nesmí být posuv v tší
než 2 % (40 mm). Standard UIAA
je p ísn jší a na izuje max. 1 %
(20 mm). Pouze v této veli in je
norma UIAA p ísn jší než norma
EN 892.

UZLOVATELNOST
Je to koeficient, který vyjad uje pom r mezi pr m rem lana a vnit ním
pr m rem uzlu na lan . Koeficient
uzlovatelnosti nesmí p esáhnout
hodnotu 1,1.

délka pádu (H)
aktivní délka lana (L)

Pádový faktor m že nabývat
hodnot od f=0 až do f=2,
vyšší hodnota p i pohybu osoby
fixované na lan do pevného
kotevního bodu nem že nastat (*.
Obrázek ukazuje teoretický p ípad.
V praxi má pádový faktor zásadní
význam pouze p i úvahách o ešení
ukotvení lana, protože jedním ze
základních postulát jednolanové
techniky je, že všechna upevn ní
lana musí být provedena tak,
aby ani v p ípad destrukce hlavního
kotevního bodu nedošlo
k zatížení vedlejších postupových
jist ní, a všech ostatních prvk
zabezpe ovacího et zce rázovou
silou pádu s faktorem v tším
než f=1!

prvolezec

Dvojitá lana ve dvou pramenech
(zavaží 80 kg, min. 12 pád ,
max. rázová síla 12 kN)

POSUV OPLETU

EN 564

prvolezec

Polovi ní lana se zkoušejí rovn ž
v jednom prameni (závaží 55 kg,
min. 5 pád , max. rázová síla 8 kN)

∅ 9 ervená A090LR32S100R

f=

5
f=—=1
5

POÈET PÁDÙ
∅ 7 modrá

Chceme-li co nejobjektivn ji zhodnotit rizika pád ,
musíme do t chto rozbor
za adit i kritérium zohledn né tzv. PÁDOVÝM
FAKTOREM.
Jeho pochopení je nezbytné pro absorbování dalších
teoretických i praktických
poznatk . Pádový faktor
(ozna ený dále jako " f ") je
definován:

pádový faktor

A020LH31S100R

délka pádu H = 5 m

∅ 2 bordó

aktivní
(pádová)
délka lana
L = 2,5 m
jistící stanovišt
(štand)
5
f=—= 2
2,5

druholezec

délka pádu H = 5 m

“Tvé výkony v lezení jsou mnohem
mén významné, než to, co se
v tomto vývojovém procesu nau íš
- nezáleží na tom co, ale jak lezeš!”
Lynn Hill

Co bychom
mìli vìdìt

(* Pozn.: P i lezení
takzvaných "VIA FERRAT"
(též zažitý název klettersteig")
m že nastat situace, kdy
pádový faktor bude mít
hodnotu vyšší než dva. Jde
o p ípad, kdy jsme jišt ni
krátkou lanovou smy kou
do zajiš ovacího ocelového
lana. V p ípad pádu, kdy
vzdálenosti kotevních pod-p r
lana budou 5 metr
a budeme mít délku
lanové smy ky 1 metr,
je hodnota pádového
faktoru až f=7 !

f = pádový
faktor

(z knihy “SPELEOALPINISMUS I. a II.”; R. Matýsek)

