
Experiment, highline s nízkým tahem a povoleným backup lanem

Při highline víkendu v Srbsku bylo nataženo několik highline, jedna z nich (Less Acro More Highline - 
LAMH, 73 m / 20-40 m) byla natažena podobně jako se nyní natahují highline v zahraničí. Povolená 
hlavní lajna a výrazně povolený backup.

Materiál  hlavní  lajny  LAMH byl  polyamidový popruh  Flash (průtažnost  12 %, 30 kN mezní 
pevnost) od EQB Slacklines, tedy hodně průtažná lajna. Jako backup bylo použito 10 mm statické lano 
od firmy Lanex. Lajna měla odhadem průvěs 5-7 m, to by odpovídalo tahu přibližně 2,6-1,9 kN (při 
váze slacklinera 70 kg).

V průběhu víkendu jsme odhadovali, zda by případné selhání hlavní lajny a pád do backup 
lana, vedly k pádu až na zem. Proto jsme při balení highline provedli pokus, kdy byl člověk uprostřed 
lajny,  seděl  v odsedce  a hlavní  lajna  byla  povolena  tak,  že  veškerý  tah  neslo  lano.  Po  povolení 
highliner zůstal přibližně 2 m nad zemí (klesl o více než 10 m). To je hodně nízko a je to o výrazně 
méně než jsme předpokládali.

Důvody?  1) LAHM  je  docela  nízko  (20 m)  na  to,  jak  je  dlouhá  (73 m).  Zároveň  je  těžší 
odhadnout výšku highline, protože se nachází přesně na hraně první etáže lomu, tedy výška není 40 m 
až na dno lomu, ale pouze 20 m, což je výška první etáže. Toto je poznat až ve chvíli, kdy je lajna  
natažena. 2) V hlavní lajně nebyl velký tah, ale to bylo záměrně.  Z bezpečnostních důvodů by však 
měla být natažena více - úměrně výšce. 3) Nepřizpůsobili jsme tah v backup lanu výšce (dobré pro 
chození, ale ne moc bezpečné).

Zároveň, je ale dobré dodat, že v lajně byl tah < 3 kN, když na ní někdo šel/stál. Hlavní lajna 
má nosnost 3 t, a to je přibližně 10x víc než byl tah v lajně, bezpečnostní faktor 10:1. Selhání hlavní 
lajny vlivem tahu je velmi nepravděpodobné v takovéto situaci. Bezpečnost by mohlo ohrozit odření 
nebo poškození popruhu a kotvení. Toho jsme si byli vědomi a při natahování jsme dbali, aby popruh 
a kotvení bylo vyvedeno až za hranu skály a vše bylo dostatečně chráněno bandážemi.

Ponaučení?  Je  důležité  správně odhadnout  výšku highline  a úměrně tomu přizpůsobit  tah v lajně 
a backup lanu nebo vhodně zvolit  materiál  popruhu a lana.  V případě selhání  hlavní  lajny by tak 
backup lano mělo zabrat dříve a zabránit pádu až na zem. Na základě tohoto pokusu bylo vydáno  
Českou asociací slackline (ČAS, www.ceska-asociace-slackline.cz) varování upozorňující  na podobné 
nebezpečí.  Také  Mezinárodní  asociace  slackline  (ISA  -  International  Slackline  Association, 
http://slacklineinternational.org/)  se  tímto  problémem  zabývá  ve  svém  bezpečnostním  varování 
z října 2015. V případě problému nebo dotazu neváhejte kontaktovat obě uvedené asociace.

Průběh pokusu dokumentují přiložené fotografie (foto Marek Smolka):

http://slacklineinternational.org/


Obrázek 1: Celá highline, před povolením hlavní lajny,  průvěs při chození byl  5-7  m, viditelná oka 
backup lana.

Obrázek 2: Highline před povolením hlavní lajny (detail, viditelná oka backup lana). 



Obrázek 3: Postupné povolování hlavní lajny.

Obrázek 4: Postupné povolování, backup lano začíná zabírat.



Obrázek 5: Highline po povolení hlavního popruhu, zabírá pouze backup lano, výška nad nejbližší zemí 
je 2 m, pokles o více než 10 m.


