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Po dohodě na katedře materiálů na TU v Liberci byla provedena zkouška slackline komponent. Přesně 

šlo o napínací systém Tensioner, Triangle, LockPin a šekl OMEGA. 

Testy provázely mírné technické problémy. Prvním problémem byla délka systému Tensioner. 

Vzhledem k délce celého kompletu se nepodařilo otestovat nosnost celého řetězce v kuse na plné 

zatížení. Při napínací síle 9000 N trhačka dosáhla maximálního roztažení a bylo nutné zkoušku 

ukončit. 

 

Triangle 
Testování se dále provádělo na jednotlivých částech systému. První samostatnou částí byl Triangle 

v odlehčené verzi určené primárně pro napínání slackline s popruhem do 60 metrů délky. Řetězec se 

skládal z vlastní komponenty Triangle založené na standardní způsob samosvorného blokování přes 2 

osy (popruh založený na dvojito) a třetí osa byla zatěžována samostatně. 

 

(Obr. 1 – Testovací řetězec s komponentami Triangle a LockPin) 
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Test byl prováděn do zatížení cca 21 kN, kdy došlo k přetržení jedné vrstvy popruhu u lockpinu. 

 

 

(Obr. 2 – Zátěžový graf řetězce s komponentami Triangle a LockPin) 

 

Z grafu je patrné, že Tringle má mezní hodnoty využití na hodnotě 2 tuny. Efektivně ho lze však 

používat maximálně na sílu 15 kN (1,5 tuny). Pro původní využití pro napínání slackline s délkou 

popruhu do 60 metrů (slackline délky cca. 50 metrů) je jeho pevnost dostačující. 

Na komponentě Triangle byly zdeformovány pouze plechy. Na osách a polyamidových vložkách jsou 

deformace velice mírné a nemají téměř na další funkci vliv. 
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(Obr. 3,4 – Deformace komponenty Triangle po zatížení silou 21 kN) 
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Z hrubého výpočtu pro slackline délky l=50 m, slacklinera váhy m= 80 kg a průhybu slackline 

uprostřed s= 1 m vyplývá síla: 

F=m*g*l/(4*s) = 80*10*50/(4*1) = 10000 N, což odpovídá zatížení cca 1 t. 

Triangle lze také používat pro kotvení delších longline do cca. 90 metrů délky.  

Zde je zatížení pro hodně napnutou slackline s průhybem s= 1,2 metru. 

F=m*g*l/(4*s) = 80*10*90/(4*1,2) = 15000 N, což odpovídá zatížení cca 1,5 t. 

Pro volněji napnutou longline délky l= 90 m a průhybu 1,6m je síla: 

F=m*g*l/(4*s) = 80*10*90/(4*1,6) = 11250 N, což odpovídá zatížení cca 1,13 t. 

Pro kotvení delších longline je potřeba pro kotvení využít slack banana. 

 

LockPin 
Zároveň s testováním Trianglu byl v řetězci testován i LockPin průměru 12 mm. Vzhledem k velké síle 

působící uprostřed ocelové tyče začalo po dosažení zatížení cca. 1,5 tuny docházet k jeho ohýbání. 

LockPin se sice při této zátěži deformuje, vydrží však zátěž daleko větší. I tak ho lze doporučit ke 

kotvení longline maximálně do délky 90 až 100 metrů. Na fotografii je zobrazen lockpin po zatížení 

silou 2,1 tuny a uložení na šeklu. 

 

 

(Obr. 5 – Deformace komponenty LockPin po zatížení silou 21 kN) 

 

Šekl OMEGA 
Posledním testovaným vzorkem byl šekl OMEGA průměru 12 mm. Šekl vykazuje postupné deformace 

od hodnot cca. 20 kN. Zde je patrná mírná deformace objímek kolem kolíku třmenu a mírné ohnutí 

kolíku. Šekl OMEGA je ale bezpečným prvkem. Test jsme prováděli až do zatížení 40 kN, kdy byl šekl 

značně zdeformovaný, ale stále bez ztráty pevnosti. Na grafu je patrné, že zatížení šeklu je velice 

plynulé bez skokových poškození. 
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(Obr. 6 – Zátěžový graf komponenty šekl OMEGA) 

 

 

(Obr. 7 – Deformace komponenty šekl OMEGA po zatížení silou 40 kN) 

Závěr 
Závěrem je nutno konstatovat, že všechny testované komponenty vydržely v testu požadované 

zatížení 20 kN. U všech tří komponent je však reálné pracovní zatížení kolem hodnoty 15 kN. Tato 

hodnota odpovídá velice dobře napnuté slackline délky 90 metrů nebo volněji natažené slackline 

kolem 100 metrů délky. Při takovýchto délkách už v celém slackline systému působí velké síly, které 

mohou být nebezpečné. Je proto nutné všechny prvky řetězce řádně kontrolovat a nepodceňovat 

nebezpečí, které mohou představovat. 
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