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Zvycajné sily pri slackline

Ako to funguje:

1.  Odhadni dĺžku lajny alebo spočítaj 
kroky

2.   Odhadni previs v strede lajny tak, že 
si na ňu sadneš

3.     Vypočítaj silu použitím vzorca

Hmotnosť (kg) x dĺžka (m)
≈ Sila v systéme (kg)Previs (m) x 4

Jednoduchý odhad síl6.

 

Slovenská slacklinová asociácia 
www.slacklineslovakia.sk

Je to jednoduché a bezpecné pre každého!Je to jednoduché a bezpecné pre každého!
SLACKLINUSLACKLINU

Základy Základy 

Silno napnuté lajny
800+ kg (8+ kN)

Rodeo lajny 
100 až 200 kg (1 až 2 kN)

Stredne napnuté lajny 
200 až 800 kg (2 až 8 kN)

Príd si k nám vyskúšat slackline, my ti s radostou pomôžeme!

1 kN ≈ 100 kgf

Kontakt / Poznámky

www.slacklineslovakia.sk
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Kontrolované kroky

--

Zacni s 3-5m lajnami

Chodidlá paralelne 
     s popruhom

Kolená 
jemne 

pokrcené

Drž trup  
vzpriamene

Maj zápästia uvolnené

Pozeraj na pevný bod pri konci lajny
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Líščia slučka
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 Informuj sa medzi slacklajnermi v tvojom okolí, na  
	 internete	a	sociálnych	sieťach

 Nenaťahuj slackline cez chodník a vyhni sa  
 preplneným parkom       
 • Ak máš pochybnosti, vyber si radšej iné miesto

  Nikdy nenechávaj tvoj slackline bez dozoru
      • Niekto by sa mohol potknúť alebo naraziť
      • Ak je to potrebné, označ slackline, aby ho bolo lepšie  
 vidieť      
 • Daj dole slackline predtým ako sa začne stmievať  

  Princíp 4 očí: Kontrolujte sa navzájom pri napínaní a 
skladaní.

  Dvojitá kontrola: Napni kúsok a dvojitou kontrolou 
prejdi celý systém pred úplným dopnutím.

 • Kontrola: Sú šekle správne zatvorené?

 Použi zdravé stromy s priemerom aspoň   
 30 cm (100 cm obvod) vo výške  
 kotvenia 
 •  Ak sa strom hýbe počas napínania a 

chodenia nepoužívaj ho.

 Tyče, lampy a zábradlia sú väčšinou   
 nedostatočne pevné. Ak si nie ste istí,   
 nepoužívajte ich!

Výber miesta: Kam pôjdeme?1.

Kotvenia: ako ich správne vybrat?

2.

Prehladné a bezpecné kotvenie4.

Vždy dvojitá kontrola!5.
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ø ≥ 30 cm

P ≥ 100 cm

  Hliníkové karabíny môžu pri 
slackline prasknúť!

       Ak si ich na slackline použil,   
 nepoužívaj ich už na lezenie!

  Nezaťažujte karabíny do troch 
strán (viď obrázok naľavo) To isté 
platí aj pri oceľových karabínach.

Lezecký materiál: zabudni nanho!3. 

Karabína
(Nezaťažujte do troch strán)

  Vždy používaj širokú a stabilnú ochranu okolo 
celého stromu!

 • Uisti sa, či ochrana absorbuje všetko trenie

    Nastav kotvenie v smere ťahu lajny 

    Rodeo lajny: 
 •  Líščia slučka znižuje trenie

  Napnuté slackliny:
 • Použi široké slučky - spansety  
 (min. 5 cm)  a umiestni ich okolo  
 stromu vo forme vejára na lepšie 
 rozloženie váhy

Tip!  
Použi skôr šekle (majú vyššiu nosnost) ako ka-

rabíny. Šekle s 1-2t pracovným zatažením (WLL) 

sú vhodnejšie.

Tip!
Použi kotviace slucky na 
meranie obvodu stromu. 
Sprav si na slucke znacky, 
budeš mat jednoduché 
meracie pásmo.

Tip! 
Zvyškom popruhu alebo dalším 
lanom nezávisle ukotvi kovové 
casti o strom.

Info! 
Ochrana stromov eliminuje 
trenie medzi kotvením a 
kôrou stromu.

Nízke trenie 
a stredné až 
velké napnu-

tie.

Rodeo lajna

Šekel 
(Má vyššiu nosnosť)


