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Vývoj autoblokantu „BANGO STOP“
Autor u klasického originálního !!! STOP PETZLA obrátil originální ručku

Obr.23. PRVNÍ ZKOUŠKY v roce 2012

První variantu „Bando Stopu“ zhotovil v roce 2012 prostým obrácením ručky originálního Stop Petzlu proti směru
hodinových ručiček o 120°. Takto upravený Stop Petzl dovoluje přímé spouštění jednou rukou. Později jsem zhotovil několik
experimentálních variantů s různými typy rukojetí k ručnímu ovládání (obr 24)
Cílem bylo vytvořit všestranný jednoruční universální autoblokant (myšleno slaňovací zařízení) .

Postupně jsem Bando Stop vybavil „fixatorem“ s kladkou, pro fixaci lana bez použití doplňkové karabiny. Několikrát jsem měnil délku, formu
úhel horního a spodního „fixatoru“ i konfiguraci kladky.

Obr 26 Použití s lanem nad kladkou (pro minimální tření) a fixace „Bando Stopa“ s pomocí speciálního háčku ve
spodní
části nepohyblivého dílu tělesa Bando Stopa
Na jaře 2013 jsme s Ronni Edeštejnem uskutečnili testování s poslední modifikací Bando Stopa v kaňonech Mrtvého moře

http://krok.biz/info/news/upravlenie-spuskom-na-avtoblokante-s-pomoshchyu-odnoi-ruki

Obr 27 „Bando Stop“ autora Vláda Jeremeeva s více ergonomickou rukojetí

BANDO RIG
Je poslední představitel mnou upravených jednorukých průmyslových autoblokantů
firmy Petzl. Tento byl nejvíce zajímavým i z hlediska použití ve speleotechnice.

0br.28 Z Petzlu-Rig se dá lehce upravit na jednoruční autoblokant. Levý obr.- Bando Rig lze
vyzkoušet ještě bez uřezání originální ručky. Střední obr.- sestup s tradičním vložením lana. Pravý
obr.- je přidána doplňková fixace lana pro případ velmi kluzkého lana.
Jak je známo Petzl Rig nebo v základě analogický Petzl Gri Gri má v podstatě dvoupoziční přepínání
funkce: frikční excentrika pro sestup a fixní pozice pro práci. No jako u všech autoblokantů prvního
pokolení Petzl Rig potřebuje ovládání oběma rukama a nese v sobě nebezpečí pramenící ze ztráty
kontroly nad sjezdem a reflexivní držení rukojeti druhou rukou . Rig nemá pojistku proti panice,
která se může ve vyhrocených situacích opravdu hodit.
Zdálo se jako bláznivý nápad upravit Petzl Rig na „Jednorukého banditu“. Zbylo mi provést složitou
trepanaci v plastové krytce rukojeti, která ukrývá pod sebou mechanizmus přepínání fixace-sjezd.
Pak přišel nápad na jednoduché řešení, které si může provést jednoduše každý. Vyzkoušel jsem
princip nové pozice ručky – prostě připevnit k ručce kousek plechu- viz obrázky – fungovalo to. Vývoj
pokračoval přiděláním druhé ručky a v roce 2013 jsem odřezal originální ručku (obr 28).
Obrázek 29 první zkoušky
Bando Riga, u kterých se
projevilo kroucení lana
při tradičním založení lana

Stálým problémem při užívání „Bando Rig“ bylo kroucení lana při vložení lana do Riga jak je v návodu
Petzla. Proto jsem zkoušel další úpravy na „Bando Rig“. Vyzkoušel jsem „S-založení“ lana. Obava byla,
jestli se lano nebude smýkat na stranu. No bylo zajímavé, že při ovládání jednou rukou při „Szaložení“ lana, se lano samo tvarovalo podle potřeby.

Obrázek 31 Užití „Bando Rig“ se „S založením“ lana

Tak jsem přešel na „S-zakládání“ lana do „Bando Riga“ a trochu poopravil a doplnil celé zařízení. Viz
obrázek 32.

Obrázek 32 Přidání duralové bočnice

BAND ORIO
Popisuje úpravu na „jednorukého banditu“ (jednorukého autoblokanta) výrobek moskevské firmy
Oriont-Alp. Viz obr. 33

Obrázek 33

JEDNORUKÝ AUTOBLOKANT FIRMY KROK
Ukrajinský firma KROK postupně vyvinula jednou rukou ovládaný autoblokant –jednoruční
samoblokující slaňovací brzda.Viz obr. 34

Obrázek 34 „Autoblokant jednoruční Amigo“

ASAP REFLEX
UNIVERSÁLNÍ ZAŘÍZENÍ NA SEBEJISTĚNÍ A VÝSTUP
Tady řeší vlastnosti Petzl Asapu, výhody nevýhody a případně jeho použití při výstupu po
laně jako kombinaci blokantu a pohyblivého zachycovače pádu.

Obrázek 36 Jistící-výstupové zařízení Gibrid v kombinaci Bando-Stop

Obrázek 37 Jistící-výstupové zařízení Gibrid – kombinace Asap s Petzl Ascension

Obrázek 38 test “ Gibrida A“ s autoblokantem „Bango Rig“ Zleva aktívní sebejištění „Reflexem“, ovládání Bando Riga
jednou rukou, uprostřed pasívní sebejištění s scentrální brždění, palec blokantu otevřen, napravo sestup na Bando
Rig s použitím obou rukou na vstupní straně lana – velmi výhodný při transportu těžkého závaží (zraněného).
Sebejištění s Giridem v mobilním stavu- palec blokantu otevřen.

