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N ákladní  
automobily a au-

tobusy se ani jinak vléci nesmějí
a nedají. U osobních automobilů je po-
voleno použít lana, které musí mít sa-
mozřejmě příslušnou délku (minimál-
ně 2,5 m, maximálně 6 m) a kvali-
tu, navíc musí být uprostřed označe-
no červeným praporkem, aby ostatní
řidiči byli varováni, že mezi dvěma
vozy se nachází lano. I tak je vlečení

na laně poměrně riskantní záležitost,
a to pro oba řidiče, toho v zadním 
voze i prvního, který vpředu riskuje 
nejméně zadní nárazník. Vlečený au-
tomobil navíc většinou není plně
funkční, leckdy je mimo provoz po-
silovač brzd, prostě je tu riziko. Mno-
hé z problémů spojených s tažením
odbourává použití tažné tyče, které
jsou nyní na trhu již i v provedení pro
různé druhy osobních automobilů.
Vybrat si lze pro normální osobní
vůz, ale i off-roady a dodávky. 

Podobně jako u lan (viz informace
o zkoušce v postranní liště) je však
třeba pídit se po kvalitě. „Na českém
trhu se objevily i dovážené tyče, kte-
ré by se u nás neměly vůbec prodá-

vat,
protože   
nesplňují ani zá-
kladní podmínky záko-
na o provozu na pozemních komuni-
kacích,“ upozorňuje Vítězslav Heger
ze společnosti Hepos. „Tažné tyče

musí mít příčné šrafování, například
označení praporkem u nich na rozdíl
od lan není vůbec přípustné.“ Pokud
nesplňuje tažná tyč ani tuto vnější
jednoduchou podmínku, lze opráv-
něně pochybovat, že budou odpoví-
dat i další parametry…

Tažení na lanu si žádá zkušené ři-
diče. Velkou výhodou tyčí je mož-
nost jejich použití i začátečníky a bát
se sedět za volantem takto vlečené-
ho vozu nemusí ani ženy. Vůz na ty-
či je přibrzďován a vlastně veden au-
tem vpředu, souprava obou vozů je
mnohem ovladatelnější. Lano urči-
tým způsobem pruží a to kompliku-
je vedení taženého vozu. Nejhorší
však je, pokud kvůli špatné kvalitě
nebo z důvodu nějakého okamžitého
přetížení praskne. V. Heger s tím má
osobní zkušenost. „Není to nebez-
pečné jen pro oba řidiče, nýbrž i pro
okolí. Byl jsem svědkem, jak v jed-
nom moravském městě táhla jedna
‚šunka‘ druhou ‚šunku‘, a prasklé la-
no se obtočilo kolem ženy na chod-
níku a strhlo ji s sebou… Podobně
vážný incident jsem zažil na severu
Čech, kde se přetrhlo lano a vážně
zranilo nic netušícího chodce.“

Investice do kvalitní tažné tyče je
sice vyšší než do lana (pro vůz do
2,3 t cca 700 Kč, s nosností 3,5 t
dvojnásobek), ovšem certifikovaná
tyč umožní nejen bezpečný odtah
vlastního nepojízdného vozu, nýbrž
případně i samaritánskou službu –
počínaje odtahem a konče vyproště-
ním vozu sklouzlého do příkopu.
Praxe navíc ukazuje, že i nové mo-
derní vozy někdy vypovědí službu…

Pod pojmem „tažná tyč“ si již ne-
ní možné představovat dlouhý špi-

navý předmět. Moderní tyče jsou
skládací, takže se dají v úhledném
pouzdru snadno umístit na dno kuf-
ru, kde zaberou minimum prostoru.
Výhodou skládací tažné tyče není jen
její skladnost, nýbrž i jednoduchost
použití. Redakční test ukázal, že kdo-

koliv ji dostal do ruky, bezchybně ji
s pomocí návodu složil a připravil 
k použití. Montáž je záležitostí desí-
tek vteřin, maximálně minut.

Tomáš Pudil

TaÏné lano sice není ve vyhlá‰ce pfiímo uvedeno jako povinná
v˘bava, z praktick˘ch dÛvodÛ se v‰ak doporuãuje jeho

zafiazení do v˘bavy vozu. Moderní fie‰ení v‰ak
pfiedstavuje místo lana taÏná tyã.
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SERVIS TAŽNÉ TYČE
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Tyã místo lana

Háky se po nasazení na oka zase
uzavfiou, ale nesmûjí b˘t dotaÏeny
tak, aby byl jejich pohyb omezen
pfii zatáãení.

Jednoduché a skladné. Tyã pro
osobní vozy se dá ze tfií dílÛ
snadno sloÏit na délku 1820 mm.

RIZIKA VLEâENÍ LANEM
� uvolnûné, tedy nenapnuté lano

se mÛÏe dostat pod kolo
vleãeného vozu

� silonové lano se mÛÏe pfii takové
situaci (lano pod kolem)
intenzivním tfiením mezi
pneumatikou a vozovkou teplem
poru‰it a v tomto místû pozdûji
pfietrhnout

� dorozumívání mezi fiidiãi je
sloÏité a mÛÏe dojít k omylu

� hrozí po‰kození obou vozÛ pfii
fiadû situací

SLOVENSK¯ TEST
Jaká jsou lana nabí-
zená k vleãení auto-
mobilÛ? Podobnû 
jako u ostatních v˘-
robkÛ je tfieba vybí-
rat, pfiiãemÏ kvÛli
bezpeãnosti je u taÏ-
n˘ch lan tfieba dva-
krát mûfiit… Roz-
hodnû se nevyplatí
volit podle ceny.
Svûdãí o tom pfiípad
ze Slovenska, kde
VÚD  (V˘zkumn˘
ústav dopravy) pro-
vedl na Ïádost do-
mácího v˘robce
test. „Vykonali jsme
zkou‰ku jen jednoho
typu lan z dovozu na
objednávku v˘robce
lan na Slovensku,
kter˘ se uÏ nemohl
dívat, jak ho válcuje
konkurence s nekva-
litním v˘robkem,“
sdûlil nám ing. Bru-
na z VÚD. „V˘sled-
ky zkou‰ky byly ka-
tastrofální, i kdyÏ
v˘robek mûl schvá-
lení MD âR, ale
prodával se i na
Slovensku. Ov‰em
nevinil bych z toho
zku‰ebnu, u neseri-
ózních v˘robcÛ
a dovozcÛ (âína
apod.) se vût‰inou
dá na zkou‰ky v˘ro-
bek jiné kvality, neÏ
se prodává. Vleãné
lano za 100 korun
prodávané ve dvou
hypermarketech by-
lo vlastnû na jedno
pouÏití, nedalo se
odpojit a vzhledem
ke vlastnostem pou-
Ïitého materiálu 
nemûlo b˘t vÛbec
deklarováno jako
taÏné lano. Dekla-
rované vlastnosti
(udávaná síla) 
nebyly splnûny - la-
no prasklo pfii mno-
hem niÏ‰í síle.“ 
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