
 

 

Návod k použití vyprošťovací pás 

Byl navržen a vyroben tak, aby poskytl bezpečné, rychlé a efektivní vyproštění pro zapadlá vozidla. 

Pás je složen z velkého množství nekonečných vláken z polyesteru, která jsou opatřena dvouvrstvým 

obalem. Pás je zakončen oky na  obou stranách, ve kterých je umístěna dodatečná ochrana. 

Použití: 

• Je důležité, aby byly použity pouze správně připevněné a dostatečně silné body k vyproštění. 
• Vždy zkontrolujte umístění bodů pro vyproštění v návodu vašeho vozidla. V případě 

nejasností, konzultujte s výrobcem vozidla. 
• Proveďte posouzení situace – polohu vozidla, terén a ostatní související okolnosti 
• Jakmile je vyprošťující vozidlo v bezpečné pozici a s jasnou a volnou dráhou jízdy, připojte 

oko vyprošťovacího pásu k vyprošťovacímu bodu na obou vozidlech. Můžete použít třmen o 

dostatečné pevnosti. 
• Zkontrolujte propojení všech součástí.  
• Účastníci by měli být v bezpečné vzdálenosti od vozidel (nejméně dvojnásobek délky 

vyprošťovacího pásu. 
• Mějte na paměti veškeré bezpečnostní pokyny. Pokud selže vyprošťovací pás, či upevňovací 

bod, může dojít k vážnému zranění nebo škodě na majetku. 
• Vždy začínejte pomalým statickým tahem. Nejprve napněte pás, aby nedošlo k rázu a až poté 

se pokuste zapadlé vozidlo vyprostit. 
• Po napnutí opatrně a pomalu zrychlujte a vyprošťujte vozidlo v zamýšleném směru. Zapadlé 

vozidlo by mělo pomáhat pomalým otáčením kol. 
• Jakmile je vozidlo bezpečně vyproštěné, můžete vyprošťovací pás a související prvky odpojit. 

Zabraňte přejíždění vyprošťovacího pásu. 
• Vyprošťovací pás očistěte. Pokud je to nutné, můžete ho lehce opláchnout vodou a nechat 

řádně vyschnout. 
 

Minimální síla při přetržení je uvedena na štítku každého pásu. Každý jednotlivý pás je označen 

barvou, která vždy koresponduje s minimální silou při přetržení. Nikdy nepřetěžujte vyprošťovací 

pás a dodržujte bezpečnostní koeficient. 

Nebezpečí: 

• Z napnutých vyprošťovacích pásů může dojít k uvolnění významné energie. Vaše bezpečnost 

a ochrana majetku je nejdůležitější. Mějte tedy na paměti, že vaše bezpečnost přímo závisí na 

správném a vhodném používání produktu. 
• Nikdy se nepokoušejte vyprostit vozidla bez dostatečných znalostí a zkušeností, případně bez 

odborného vedení. 
• Zkontrolujte, zda máte správné vybavení (pás, třmeny, kvalitní oka, či body pro vyproštění). 
• Vždy používejte vybavení k vyprošťování určené, které je řádné dimenzováno (minimální síla, 

při přetržení lana, by měla být mezi dvou až tří násobkem hrubé hmotnosti vyprošťovaného 

vozidla.  
• Veškeré vybavení musí být v nepoškozeném stavu. V případě pochybností ho nepoužívejte. 

Minimální síla přetržení se snižuje, když je pás nasáklý vodou. 
• Různě zauzlované vyprošťovací lano nesmí být použito! Nikdy k sobě nespojujte dvě lana 

třmenem, či jinými podobnými kovovými předměty. 
• S tažným lanem smí manipulovat pouze znalá a k tomu pověřená osoba,  

za plného vědomí, přičemž se musí chovat maximálně obezřetně!  
• Nikdy nepoužívejte vyprošťovací pás pro zdvihání. 
• Nikdy nepoužívejte tažné zařízení, jako bod pro vyproštění. 

 



 

 

 

 


