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1 Technické parametry: 

Název:  Sparrow 

Výrobce: CT – climbing technology 

Země:  Itálie 

Kategorie: samosvorná slaňovací brzda 

Normy: EN 341:2011 - slaňovací zařízení pro záchranu 

EN 1841:2006-C - nastavovací zařízení lana 

Zatížení: 30 – 150 kg 

Průměry lan: 10,5 – 11 mm (dle EN 341 11 mm) EN 1891 typ A 

2 Způsob testování 

2.1 Pracovník 

Brzda byla použita pro pohyb pracovníka při práci ve výškách v souladu s NV 362/2005 Sb. 

Šlo především o sestup po laně a následné činnosti. Společné ovládání spolu s pohyblivým 

zachycovačem pádu. V rámci práce byla použita i pracovní sedačka a tedy její zapojení přímo do 

brzdy.  

2.2 Záchranář 

V rámci testů byla brzda použita i pro pohyb záchranáře. Zde se jednalo především o rychlé 

nasazení na lano a poté i vyjmutí. Sestup po laně v rozličných prostředích. Nejen tedy volný vis, stěna 

ale i skalní terén. Následné krátké výstupu pomocí brzdy. V neposlední řadě společný pohyb se 

zraněnou osobou nebo polohování u nosítek. 

2.3 Záchrana 

Při záchraně byla brzda použita ke spouštění zraněných osob v evakuačním postroji nebo 

v nosítkách. Taktéž byla snaha o zapojení do kladkostroje avšak s negativním výsledkem. 

3 Popis zařízení 

Samosvorná slaňovací brzda působí na první pohled robustním dojmem. Kovové tělo, plastová 

západka pro otevření bez nutnosti sundání z karabiny a dostatečně masivní a dlouhá plastová ovládací 

rukověť. Tělo je vybaveno drážkami pro přesné vedené lana. Velkou zajímavostí je integrovaná 

přídavná třecí brzda pro zvýšení brzdného efektu. Brzda je taktéž vybavena jednoduchým antipanic 

systémem. 

4 Použití 

Pozice lana je trochu netradičně v brzdě pootočena od 90° vpravo. Tedy opisuje písmeno „U“. 

Vchází vlevo nahoře a vychází vpravo nahoře. Tím nedochází tolik ke kroucení lana. Na straně 

výstupu lana z brzdy je možné jednoduchým pohybem zaháknout na lano přídavnou brzdu. Není tedy 
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třeba přidávat brzdné karabiny či jiné mechanizmy. Brzda je určena jak pro práci, tak pro použití při 

záchraně. 

5 Pohyb po laně 

Brzda splňuje potřebnou normu a vyhovuje i NV 362/2005 Sb. (přílohy II. odst. 7, c.), tedy že 

se jedná o samosvorný systém. Ovládání je jednoduché a nezáleží, zdali pracovník visí v postroji nebo 

pracuje ze sedačky. Brzda nevyžaduje krom otočení ovládací páky žádné jiné zajišťovací postupy. 

Dobírání lana jde s lehkým odporem. Toto ovšem neplatí při použití „staršího a chlupatějšího“ 11 mm 

lana, zde je vyžadována větší síla. Při pohybu na šikmé ploše a tedy neplnohodnotného zatížení je 

dobírání velmi komplikované. 

V případě ztráty kontroly nad pohybem - puštění ovládací páky, dojde k bezpečnému 

zastavení pohybu. V případě nadměrného zatížení ovládací páky dochází naopak k aplikování brzdění. 

Antipanic systém brzdy Saprrow je tedy postaven na principu „víc tahám za páku = víc brzdím“. Po 

snížení zatížení páky brzdný proces pomine. Nedojde tedy k žádnému „vybití“ mechanizmu a není 

nutné tedy „nabíjet“ či vykonávat jiné další činnosti pro opětovný pohyb. Stačí tedy snížit tlak a držet 

páku ve stanovené pozici a sestup pokračuje. Pozice páky pro sestup je dostatečně široká, záběr 

plynulý a při běžném pohybu po laně nedocházelo k aktivování antipanic systému. 

6 Záchrana 

6.1 Spouštění 

Při záchraně osob spouštěním, byly osoby spouštěny v doprovodu záchranáře. S ohledem na 

povolenou zátěž nešel zrealizovat sestup s osobou v podvěsu a to z důvodu překročení zátěže max. 150 

kg. S ohledem na integrovanou přídavnou brzdu, bylo spouštění snadno a rychle realizovatelné. 

Nebylo třeba vkládat pomocnou karabinu a řešit správné vedení lana. Spouštění probíhalo velmi 

plynule a i v případě zavěšení brzdy do bodu a spouštění pohybem páky vzhůru byla manipulace 

pohodná a bezproblémová. 

6.2 Vytahování 

V rámci testů byla snaha zapojit brzdu i jako blokovací mechanismus v kladkostroji pro snazší 

následné spouštění. Bohužel pro přítomnost antipanic systému na brzdě je tato kombinace použití 

nemožná. V případě realizace dojde vždy při zvedání k okamžitému zablokování brzdy. 

Jako hlavní problém v použití v záchranném systému shledáváme nemožnost provést vytažení 

pomocí brzdy. A to ať v kladkostroji, tak i při spuštění a náhlé potřebě vytažení byť jen o kousek je 

zcela nemožné. 
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7 Hodnocení 

Brzda působí kvalitně zpracovaná, dobře a intuitivně se ovládá. Nevykazuje žádné negativní 

reakci při běžném ovládání. I v případě nehody dojde ke spolehlivému zastavení stejně tak i při 

aktivaci antipanic systému. 

Klady 

 Odolná konstrukce 

 Přídavná brzda 

 Antipanic bez nutnosti nabíjet 

Zápory 

 Nemožnost použít při vytahování 

 Dobírání s větším odporem 

8 Závěr 

Brzdu Sparrow lze po všech testech bezproblémů doporučit pro práci ve výškách. 

Pracovníkovi nebude nic vadit a jednoduchá obsluha bude jen příjemná. 

 


