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Abstrakt  

Název práce 

Navazovací uzly a jejich vliv na pevnost dynamického lana  

Cíle práce 

Cílem práce je zjistit pevnost dynamického lana a vliv navazovacích uzlů na snížení 

jeho pevnosti.  

Metody 

V práci je využito testování maximálního zatížení dynamických lan. Měření bylo 

prováděno na horizontálním trhacím stroji ve Strojírenském zkušebním ústavu 

v Jablonci nad Nisou. 

Výsledky  

Větší pevnosti dosáhlo lano Beal Unicore, která je 23,61 kN. Lano Beal 

Booster dosáhlo pevnosti 18,46 kN. Rozdíl pevnosti mezi těmito dvěma 

lany tedy je 5,15 kN. Na lano Unicore bychom z hlediska pevnosti 

doporučili jako nevhodnější navazovací uzel osmičkovou smyčku, která 

měla pevnost 15,4 kN. Tento uzel nám ze všech testovaných uzlů nejméně 

snižoval pevnost lana. Pro lana Booster jsme shledali jako nejvhodnější 

uzel devítkovou smyčku, která měla pevnost 15,58 kN.  

Klíčová slova 

dynamické lano, navazovací smyčka, uzel, pevnost 
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Abstract 

 

Title: 
Connecting Knots and Their Influence on the Breaking Strength of Dynamic Rope 

Aims 

Aim of the work is to find out the breaking strength of dynamic rope and the influence 

of connecting knots on the decrease of its breaking strength. 

Method: 

 
We use the method of testing maximum weighting of dynamic ropes. Measurement was 

done on a horizontal tearing machine in the Strojirensky zkusebni ustav in Jablonec nad 

Nisou. 

Results:  

Bigger breaking strength achieved the rope Beal Buster. It was 23.61 kN. The rope Beal 

Booster achieved the breaking strength 18.46 kN. The difference between these ropes is 

5.5 kN. We recommend the eight knot as a connecting knot for the rope Unicore, whose 

breaking strength was 15.4 kN. This knot decreased the breaking strength of the rope at 

least. We found out the nine knot as the most sufficent knot for the ropes Beal Booster. 

Its breaking strength was 15.58 kN. 

Key word: 

 
dynamic rope, connecting knot, knot, breaking strength 
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Úvod 

 

Již od základní školy se věnuji turistice a horolezectví, kde jsem se poprvé více 

setkal s uzly a jejich využitím. Postupem času se uzlování a uzly jako takové staly mým 

koníčkem, proto jsem se jimi začal hlouběji zabývat. Zúčastnil jsem se i soutěže v 

uzlování, tzv. „uzlařské regaty“. Ale stále zjišťuji, že jsou uzly, které ještě neznám. Rád 

se zdokonaluji a přicházím na nová využití.  

 Téma vzniklo při náhledu do metodiky sportovního lezení a horolezectví, kde se 

výsledky zkoušek dynamických lan jevily poněkud zavádějící či nereálné.  

Nejkritičtějším uzlem pro každého horolezce je navazovací uzel, tedy uzel, 

kterým je spojeno lano s horolezeckým úvazkem. Jeho chybné uvázání nebo dokonce 

použití nevhodného uzlu přímo ohrožuje život. Jelikož doslova na navazovacím uzlu 

závisí život horolezce, musí být naprosto spolehlivý a ve všech situacích snadno 

zhotovitelný (Raleigh, 2009).   

Při hledání odkazů na výzkumy vlivu navazovacích uzlů na pevnost jsme vždy 

nacházeli pouze měření prováděná na statických lanech. Avšak statickou pevnost na 

dynamickém laně s vlivem navazovacího uzlu jsme nedohledali. Začali jsme se proto o 

danou problematiku důkladněji zajímat a zkoumat ji. Jelikož je toto téma často 

diskutováno, zvolili jsme si ho jako téma bakalářské práce. 

Práce je rozdělena do čtyř částí. V první je popsána teorie uzlů a lan. V druhé 

části je popsán postup přípravných a organizačních prací před vlastním měřením, které 

tvoří třetí část. A ve čtvrté jsou porovnány a shrnuty výsledky obou měření.  
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1. Teoretická část 

2.1. Historie 

Provazy a lana provázejí člověka od nepaměti, dokonce už dávno předtím, než 

se začaly objevovat záznamy o jejich existenci. Provazy a lana vyráběla většina starých 

kultur, například Egypťané, Číňané a Peršané, stejně jako později Benátčané. Až do 20. 

století se však lana vyráběla bez jakékoli techniky; pracovalo se ručně na otevřených 

prostranstvích nebo pod dlouhými přístřešky, kde dělníci po dlouhé hodiny chodili tam 

a zpět, stáčeli dlouhá vlákna příze a kladli je do pramenů, ze kterých lana vznikala. 

(Budworth, a další, 2008) 

Nejdůležitější součástí lezecké či horolezecké výzbroje je beze všech 

pochybností lano. Používání lana při postupu v horách je známo již ze starověkých 

písemných dokladů. Po staletí se lidé s jeho pomocí usnadňovali pohyb v obtížných 

místech, šplhali po něm, spouštěli se do trhlin či se vzájemně vytahovali. Využívali lana 

tak, jak v dané chvíli považovali za nejlepší. Teprve před sto lety se lano stalo součástí 

pevného systému, zajišťovacího řetězce. Ještě před několika desetiletími používali lezci 

těžká, avšak málo pevná lana z konopí, která trpěla vlhkem a rychle stárla. Dnešní lana 

s opletem, vyráběná z umělých vláken, jsou proti nim dokonalá. (Vladimír, 1990) 

2.2. Horolezecká lana 

Horolezecké lano je schopné zachytit pád lezce při vzniku malé rázové síly. 

Jedná se o lano dynamické, které je vyráběno splétání přízí procházející celou délkou 

lana bez přerušení. Lano je konstruováno z jádra, které je buď pletené (z příze) nebo je 

tvořené svazkem pramenů (duší), stejný počet levo a pravotočivých 6 až 16, může jich 

být i více či méně. Opletu neboli souboru navzájem se křížících pramenů (z pravidla 32, 

40 a 48 pramenů) a kontrolní nití uvnitř jádra (u některých i čip). 

- Filament: nejmenší část lana (procházející nepřerušovaně celou délkou lana). 

- Vlákno: soubor filamentů – multifil 

- Příze: soubor vláken (setkaná vlákna - několik částečně stočených multifilů) 
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- pramen (duše) - soubor přízí (zpravidla 1 nebo 2 soubory přízí, které se kříží s 

jiným pramenem, zpravidla jeden se kříží pod jedním nebo jeden se kříží pod 

dvěma) 

V celé délce dynamického lana bývají uvnitř jádra lana vložena barevná vlákna 

(jedno nebo dvě) nebo značící páska (někdy už i čip). U horolezeckých lan s barevným 

vláknem uvnitř jádra lze určit rok výroby podle barvy vlákna. Značení je na každém 

výrobci a jsou odlišná. 

 

Obrázek 1: řez lanem 

1. Neposuvný oplet lana 

2. Neposuvný oplet 

3. Jednotlivé vlákna opletu 

4. Jádro (duše) lana 

5. Jednotlivé prameny, které tvoří jádro lana 

6. Pramen je tvořen souborem vláken (několik částečně stočených multifilů) 

7. Barevná vlákna (jedno nebo dvě) nebo značící páska (někdy už i čip) s 

informacemi 

8. Úpravy povrchu lana prodlužující jeho životnost, odolnost proti otěru, vlhkosti,  

 (Kořízek, 2013) 
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2.3. Stavba lan 

Aramid AR 

 Vlákno z lineárních makromolekul vytvářených z aromatických skupin 

spojených amidovými nebo imidovými vazbami, přičemž nejméně 85% amidových 

nebo imidových vazeb je přímo spojeno se dvěma aromatickými kruhy a počet 

imidových vazeb, jsou-li přítomny, nepřevyšuje počet amidových vazeb. [ISO 

2076:1999] 

Polyamid PA 

Vlákno z lineárních makromolekul s opakujícími se amidovými vazbami v řetězci, 

z nichž minimálně 85% je spojeno s alifatickými nebo cykloalifatickými jednotkami. 

[ISO 2076:1999] 

 

Obrázek 2: Chemický vzorec PA 

Polyester PES 

Vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci minimálně 85% hmotnosti 

esteru diolu a kyseliny tereftalové. [ISO 2076:1999] 

Polypropylen PP 

Vlákno z lineárních makromolekul vytvořených z nasycených alifatických 

uhlovodíkových jednotek, v nichž jeden ze dvou uhlovodíkových atomů nese postranní 

methylovou skupinu, obecně v izotaktické konfiguraci a bez další substituce. [ISO 

2076:1999] 

(Textilní lana a provaznické výrobky - Slovník ČSN EN 1968, 2005) 
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2.4. Struktura lan 

Kroucené lano 

 Kroucené lano se vyrábí z přírodních nebo umělých vláken, zkroucených do 

příze. Příze se dál kroutí do pramenů a ze zkroucených pramenů vzniká lano. 

 Když si třípramenné lano pozorně prohlédneme, zjistíte, že je buď pravotočivé 

(nezáleží na tom, jakým způsobem lano uchopíte; prameny budou vždy ubíhat vzhůru a 

napravo) nebo levotočivé (prameny se kroutí vzhůru a nalevo). U mnohem běžnějšího 

pravotočivého lana se první skupina vláken kroutí napravo, aby vznikla pravotočivá 

příze. Dvě nebo více vláken příze – podle požadované velikosti lana – se zkroutí 

dohromady, aby vznikl levotočivý pramen. Zkroucením tří takových pramenů doprava 

vznikne třípramenné pravotočivé lano. (Gordon, 2003) 

                    

Obrázek 3: Levotočivé lano    

Obrázek 4: Pravotočivé lano 

Kroucená lana 

1. Nylonové z osmi pramenů 

2. Bavlněné 

3. Kroucené z polypropylenových vláken 

4. polypropylenová šňůra 

5. Monofilové polypropylenové 
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6. Polypropylenové ze štěpené folie 

7. Polyesterové  

8. Nylonové 

9. Polyesterové 

 

Obrázek 5: kroucená lana 

(Gordon, 2003) 

 Pokud není stanoveno jinak, musí mít 3-, 4-, a 6 - pramenná stáčená lana zákrut 

Z (pravé vinutí), jejich prameny zákrutu S a jejich lanové nitě zákrutu Z. (Textilní lana - 

Společná ustanovení ČSN EN 9554, 2005) 

Splétané lano 

 Splétané lano seskládá ze čtyř (nebo šesti) párů pramenů. Dva (nebo tři) páry 

jsou levotočivé. Z těchto pramenů se pak lano splétá. (Gordon, 2003) 

 

Obrázek 6: Splétané lano  
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Opletané lano 

 Oplétané lano se tvoří z vláken materiálů různými způsoby. Uprostřed lana se 

nachází duše, která může být jednoduchá, kroucená nebo splétaná. Kolem duše je obal, 

obvykle tvořený osmi nebo šestnácti pletenci. Vnější vrstvu, obvykle přidávanou pro 

lepší manipulaci s lanem, tvoří plášť, který bývá také z osmy až šestnácti pletenců. O 

samotné splétané duši se obvykle hovoří jako o „duté opletení“. Spletená duše, opletená 

obalem, se nazývá „dvojité opletení“. Používají se i specifická popisná označení, 

například „16 pletenců s třípramennou duší“, anebo obchodní značky jednotlivých 

výrobců. (Gordon, 2003) 

 

Obrázek 7: Oplétané lano 

Oplétaná lana z umělých vláken 

1. Polypropylénové lano, duté opletení 

2. Nylonové lano, duté opletení 

3. Nylonová opletená duše, polyesterový plášť 

4. Polyesterové, dvojitě opletené lano 

5. Polyesterová málo kroucená duše; polyesterový pletený plášť 

6. Polyesterové multifilové lano s polyesterovým pleteným pláštěm 

7. Polyesterová, málo kroucená duše, s polyesterovým pláštěm 

8. Polyesterová třípramenná duše s polyesterovým pláštěm 

9. Duše Dyneema s polyesterovým pláštěm 

10. Duše Spectra / Dyneema, opletený obal, hladký 
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11. Opletená duše Dyneema, polyesterový plášť  

12. Opletená duše Dyneema, opletený obal, polyesterový plášť 

13. Monofilní polypropylenové lano s pryskyřičným obalem a polyesterovým 

pláštěm 

14. Pryžové prameny s polyesterovým pláštěm 

(Gordon, 2003) 

 

Obrázek 8: Oplétané lana z umělých vláken 

2.5. Výběr lana 

 Při výběru lana je zapotřebí položit si pár otázek potřebných k výběru. A to: 

1. Jak budete lano používat?  

Na lezení po skalách a na umělé stěně potřebujete lano jednoduché. Na 

lezení v horách potřebujete dvojče nebo lano poloviční, na lezení v ledu lana 

poloviční čili „půlky“. Beal jako první výrobce na světě vyvinul lano Joker, 

které splňuje kritéria pro všechny tři kategorie a můžete ho tak používat všude. 

2. Délka lana. 

Na skalách a na stěnách by délka lana měla být dvojnásobkem délky cest, 

na které se chystáte, tak abychom se mohli nechat bezpečně zpustit zpátky na 

zem. Tak třeba na třiceti metrovou cestu bychom měli mít lano dlouhé 
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minimálně šedesát metrů dlouhé. Na horách se nejčastěji používají 50 - 60m 

dlouhé dvojčata a půlky. 

 

3. Jistící prostředky 

Pokud používáte osmu, nebo „kyblík“, můžete používat lana všech 

průměrů. Pokud používáte kýbl nové generace jako např. Reverso 3 Petzl, 

Singing rock Shuttle nebo ATC Guid Black Diamond, pak můžete použít lana 

různých průměrů od 7,7mm. pokud používáte Gri – Gri, potřebujete lano 

průměru 10-11mm. 

4. Kvalita lana – rázová síla? 

Rázová síla vyjadřuje, jak silný náraz na vás při pádu působí, a jak moc 

je zatěžováno postupové jištění. Čím je rázová síla menší, tím je lano kvalitnější 

a je šetrnější k jištění. 

5. Odolnost lana – počet pádů? 

Počet pádů vyjadřuje obecně odolnost lana. Každé horolezecké lano musí 

mít nejméně 5 pádů, ale čím více pádů, tím lépe! Pád přes hranu je nepovinný 

test, kdy je lano testováno pádem 80kg závaží přes ostrou, kovovou hranu 

0,75mm. Lana, která tímto přísným testem projdou, jsou velmi odolná. 

6. Vodoodpudivá úprava, impregnace? 

Na horách je vodoodpudivá úprava žádoucí, na skalách vítaná. Čím lépe 

impregnované lano je, tím je kvalitnější a má i větší životnost. Mezi špičkové 

technologie patří např. Dry Cover a Golden Dry, kdy jsou všechna vlákna lana 

ošetřena ještě před pletením, nikoli potom. Tyto úpravy dávají lanům jedinečné 

vlastnosti a zvyšují životnost. 

7. Značení středu 

Označení středu potřebujete při slanění, abyste nastavili oba konce lana 

stejně dlouhé. Dobrá lana označení mají. Navíc existuje také Safe 

http://www.beal.cz/beal/parametry-lan-beal.php#razova-sila
http://www.beal.cz/beal/parametry-lan-beal.php#pocet-padu
http://www.beal.cz/beal/parametry-lan-beal.php#impregnace -opletu
http://www.beal.cz/beal/parametry-lan-beal.php#impregnace-oplet-jadro
http://www.beal.cz/beal/parametry-lan-beal.php#znaceni-stredu
http://www.beal.cz/beal/parametry-lan-beal.php#safe-control
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control úprava, kdy je každá půlka lana pletena podle jiného vzoru – jakoby dvě 

různá lana spojená v půlce. Lana s touto úpravou bývají o 10 – 15% dražší. 

8. Měkkost / tuhost ? 

Při koupi si lano v obchodě dobře ohmatejte a zmáčkněte kličku lana 

(ohyb) v dlani, abyste věděli, jak je tuhé. Na tuhých lanech se hůř vážou uzly a 

špatně se s nimi manipuluje, mají také větší tendenci časem tvrdnout. (Bednařík, 

2009) 

2.6. Dynamická lana  

Dynamická lana slouží především k zachycení pádu lezce. Jejich funkcí je 

zajišťovat bezpečný postup lezce při případném pádu, kdy pohlcují pádovou energii až 

do pružného zastavení. Lana se využívají především k jištění při výstupu v těžkém 

horském terénu, při sportovním lezení na cvičných stěnách, lezení na ledu, ale i při 

dalších outdoorových aktivitách. Lana jsou dále využívána pro sestup skalním či 

exponovaných terénem, tzv. slaněním nebo spouštěním.  

Při výrobě lan je snaha o maximální pevnost a pružnost – odolnost proti rázovým silám. 

Jsou určena zejména k zachycení lezce při pádu, kdy pohlcují pádovou energii až do 

úplného zastavení. Ve speleoalpinizmu se používají jen okrajově, při jištění průstupu 

v jinak než horolezecky nepřístupných partiích jeskyní, horolezeckém výstupu na cestě 

k vysoko umístěným jeskynním vchodům, u pomocných jistících smyček a k jištění při 

pohybu vysokohorským či ledovcovým krasem.. (Frank, a další, 2007) 

2.7. Třecí síla a teplo 

Třecí síla 

Tření je jev, který vzniká při pohybu tělesa v těsném kontaktu s jiným tělesem. 

Většinou je třením míněno tření mezi pevnými tělesy, tření kapalnými nebo plynnými 

tělesy se označuje jako odpor prostředí. Při každém tření existuje třecí síla, která působí 

vždy proti pohybu (příp. proti změně klidového stavu u klidového tření). Práce potřebná 

k překonání třecí síly se mění třením převážně v teplo. 

http://www.beal.cz/beal/parametry-lan-beal.php#safe-control
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mechanick%C3%BD_pohyb&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Bleso
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99ec%C3%AD_s%C3%ADla
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ce_(fyzika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
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V práci nalezneme smykové tření, které vzniká mezi tělesy při jejich posuvném 

pohybu. (Wikipedie, 2013) 

Teplo 

Teplo (nesprávně užívaný termín tepelná energie) míra změny vnitřní energie, 

kterou systém vymění (tj. přijme nebo odevzdá) při styku s jiným systémem, aniž by 

přitom docházelo ke konání práce. Mluvíme o tepelné výměně. Teplo popisuje procesy, 

v nichž se odehrává spousta „mikroprací“, tj. srážek jednotlivých částic, které přímo 

nemůžeme sledovat ani měřit. O práci mluvíme, když způsobenou změnu energie 

můžeme vyjádřit jako součin veličin, obvykle síly a posunutí, či tlaku a změny objemu, 

nebo konečně jako součin napětí, proudu a času. O teplo jde tehdy, když se změna 

energie jako součin jiných měřitelných veličin vyjádřit nedá. 

Teplo je fyzikální veličinou popisující změnu termodynamického stavu systému, 

nikoli stav samotný. 

2.8. Názvosloví 

Dynamické horolezecké lano (dynamic mountaineering rope EN 892) 

 Lano, které je-li zapojeno do jistícího řetězce je schopné zachytit volný pád 

horolezce s mezní rázovou silou. 

Jednoduché lano (single rope EN 892)  

Dynamické horolezecké lano, které je zapojeno do jistícího řetězce pouze jedním 

pramenem, který je schopen zachytit volný pád horolezce. 

Poloviční lano (half rope EN 892 ) 

 Dynamické lano které je zapojeno do jistícího řetězce ve dvou pramenech je 

schopno zachytit pád horolezce. 

Dvojité lano (twin rope EN 892) 

 Dynamické lano, které je součástí jistícího řetězce a jeho prameny jsou vedené 

paralelně, je schopné zachytit pád horolezce. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vnit%C5%99n%C3%AD_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ce_(fyzika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_v%C3%BDm%C4%9Bna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzik%C3%A1ln%C3%AD_veli%C4%8Dina
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2.9. Použité uzle 

Osmičková smyčka 

 Osmičková smyčka je výborná pro kotvení lan. Je symetrická – snadno se 

kontroluje i hmatem. Má menší objem než jiné uzly a lze ji poměrně lehce rozvázat i po 

silném zatížení. Může být jako oko namáhána ve všech směrech, je bezpečná i při 

roztahování konců vycházejících z uzlu. Při vázání vycházejte z následujícího obrázku: 

Tzv. „píchaná varianta“ tohoto oka je využívána při vázání uzlu kolem většího 

předmětu (strom, stalagnát, nosník apod.). Napřed uvážete na jednoduchém laně 

jednoduchý osmičkový uzel. Krátký pramen, který jde z uzlu, obtočíte kolem předmětu 

a pak postupně provlékáte lano přesně podél pramenů jednoduchého osmičkového uzlu. 

Na počátku, uvnitř a na konci uzlu musí jít prameny vedle sebe. Před dotažením uzlu 

prameny vždy urovnejte tak, aby se nekřížily. Z pevnostního hlediska je varianta uzlu, 

kdy je nosný pramen v horní pozici vůči oku pevnější.  (Lanex a.s.) 

 

Obrázek 9: Osmičková smyčka. 

 

Vůdcovská smyčka (tzv. Krejčík) 

 Vůdcovská smyčka je tím nejchybněji užívaným uzlem v horolezectví vůbec. 

Mnoho neznalých nebo pošetilých lezců ji využívá k navazování na prostředek lana 

nebo k jeho ukotvení. V obou případech existují uzly vhodnější. Zkuste smyčku zatížit a 

rychle zjistíte, že nejde rozvázat, zvláště když je lano mokré. (Raleigh, 2009) 
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 Tato smyčka je velmi pevná a snadno se váže. Nevýhodou je silné dotažení 

v zátěži a následné problematické rozvazování. Uzel má minimum závitů, což snižuje 

pevnost lana oproti ostatním. 

 

Obrázek 10: Vůdcovská smyčka 

Devítková smyčka 

Devítková smyčka je velmi vhodný navazovací uzel. Zatím zřídka používaný 

pro jeho spotřebu lana, složitější vázání a objemnost, právě když za smyčku uvážeme 

pojistný uzel, stává se objemnější. Správné uvázání chce trochu zručnosti, hlavně když 

uzel budeme opisovat. Pokud byl uzel správně uvázán a srovnán, lze smyčku snáze 

rozvázat. Tuto navazovací smyčku lze ideálně využít v situacích, kdy čekáme větší 

rázovou sílu, tedy i větší pád. Nebo tam, kde potřebujeme použít slabší průměr lana. O 

uzlu bychom mohli říct, že má větší pevnost proti ostatním zmiňovaným, ale toto 

tvrzení by nebylo správné. Spíše bych řekl, že méně snižuje pevnost lana oproti 

ostatním uzlům. 

 

Obrázek 11: Devítková smyčka 
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Dvojitá Dračí smyčka 

Tento uzel eliminuje hlavní nevýhody a nebezpečí jednoduché dračí smyčky. 

Oproti osmičkovému stejnosměrnému uzlu spotřebuje při vázání vetší délku lana, jeho 

vázání a optická kontrolovatelnost je složitější. Za nezbytnou nutnost považuji uvázání 

pojistného uzlu. I v krátkých cestách hrozí vytřásání uzlu a tím i jeho povolení či 

dokonce rozvázání! 

V současnosti velmi oblíbený uzel mezi sportovními lezci. I po velmi vysoké 

zátěži jej lze snadno rozvázat!  

Nejdříve uvážeme jednoduchou dračí smyčku: lano protáhneme úvazkem 

(pesem a nohavicemi), vytvoříme oko podle obrázku, volný konec lana provlékneme 

zespodu vytvořeným okem a vedeme ho spodem kolem dlouhého konce zpět shora do 

oka. Volným koncem lana pak kompletně okopírujeme dosavadní uzel, včetně protažení 

úvazkem, a protáhneme jej zpět tak, aby byly konce lana u sebe. Můžeme zakončit 

pojistkou. (Vomáčko, a další, 2008) 

 

Obrázek 12: dvojitá Dračí smyčka 
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2.10. Pevnost uzlů 

 Existuje řada prací zabývající se uzly a uzlováním. Mnohé popisují každou část 

uzlu přesnými termíny, zabývají se hlubokou teorií a popisují vznik uzlu od prvního 

ohybu lana. Pro lezecké účely je nejdůležitější rozlišit uzly podle účelu, ke kterému se 

hodí. Tím nejdůležitějším je, co si lezec musí při uzlování uvědomit, je fakt že, každý 

uzel má až dramaticky nepříznivý vliv na nosnost lana. Snížení pevnosti způsobuje 

mechanické, ale i tepelné namáhání vzniklé jeho ohýbáním a natahováním v uzlu. Ve 

většině případů se pevnost lana uzlem snižuje oproti pevnosti nominální až o polovinu a 

více! Obecně platí, že čím vetší počet ovinů lana v uzlu, tím lépe pro lano a jeho 

pevnost. Proto je vždy dobré dát přednost složitějšímu uzlu před jednodušším. Nehledě 

na to, že složitější uzel se po utažení také lépe rozvazuje. (Frank, a další, 2007) 

 

Obrázek 13: Pevnost uzlů 
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2. CÍLE PRÁCE, ÚKOLY, OTÁZKY 

3.1. Hypotéza 

Předpokladem, že vlivem použití navazovacích uzlů se sníží pevnost lan. 

Předpokládáme, že použitím navazovacího uzlu se sníží nominální pevnost lana o 

více jak 50 % 

3.2. Problém  

Používání lan a uzlů prošlo razantním vývojem. V počátcích lidé používali pouze 

konopné lano a znali jen jeden typ navazovacího uzlu a to Dračí smyčku, kterou si 

uvazovali na srdci. Postupem času se začala používat dynamická lana kvůli jejich velmi 

dobrým fyzikálním a mechanickým vlastnostem. Tím se mohlo začít používat 

bezpečnějších a pevnějších uzlů, které nám dovolí dobrá uzlovatelnost lana. 

Ve většině případů se pevnost lana uzlem snižuje oproti pevnosti nominální až o 

polovinu a více. (Frank, a další, 2007) 

Proto se v této práci zabýváme testováním a měřením statického zatížení čtyř druhů 

navazovacích uzlů uvázaných na dvou typech lan. A dále zjišťujeme jejich pevnost. 

Celý výzkum je prováděn na horizontálním trhacím stroji ve Strojírenském zkušebním 

ústavu v Jablonci nad Nisou. Porovnáváme mezi sebou výsledky obou měření. Celkový 

výsledek dále srovnáme s hodnotami, které jsme vyhledali ve volně dostupných 

publikacích. 

3.3. Stanovení cílů výzkum 

Cílem práce je zjistit vliv navazovacích uzlů na pevnost dynamického lana. 

3.4. Úkoly 

- Přípravné a organizační práce 

- Realizace měření 

- Vyhodnocení výsledků 
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3. METODY A POSTUP ŘEŠENÍ 

4.1. Testování maximálního zatížení 

Zkouška, kterou jsme posuzovali dynamická lana při statickém trhu je 

nestandartní. Používá se na nízko průtažných lanech s opláštěným jádrem. Touto 

zkouškou jsme zjišťovali maximální statické zatížení dynamických horolezeckých lan. 

Test probíhal dle normy ČSN EN 1891. Odkazuje se na normu ČSN EN 919, která byla 

zrušena 1. 9. 2005, ale stále se nové normy na tuto odkazují.  

4.2. Charakteristika výzkumného souboru  

 Výzkumný soubor obsahoval celkem třicet vzorků ve dvou sériích. Jedna série 

zkoumá pevnost patnácti vzorků na lano se čtyřmi typy navazovacích uzlů. Výzkum byl 

prováděn na dvou typech dynamických lan, proto dvě série.    

4.2.1. Dynamické lano Beal Unicore  wall scholl  

Jedná se o lano určené především pro lezení na umělých stěnách – pro indoor. 

Vzhledem k tomuto účelu je uzpůsobena technologie výroby oproti porovnávanému 

lanu Booster. Jeden z hlavních rozdílů je znatelný hned na první pohled v rozdílnosti 

opletu. U tohoto lana, stejně jako u většiny lan pro indoor použití, se jedná o takzvaný 

„jednoduchý typ opletu“. Tento typ opletu zvyšuje odolnost lana vůči oděru. Laicky 

řečeno, tento typ opletu připomínající „parkety“ je hladší než nejvíce rozšířená 

technologie opletu „tandem“. Konstrukce jádra je také odlišná. Používá se jedno pletené 

jádro (v případě tohoto zkoumaného lana Wall School). Ve většině lan pro venkovní 

použití se používají jádra stáčená, počet stáčených jader se liší dle typu lana. Rozdíl 

v jádrech se projeví na fyzikálně mechanických vlastnostech lana. Pro lano Wall 

School, jakožto indoor lana, má pletený typ jádra opět vliv na delší životnost, která je u 

těchto lan žádoucí (časté top rope lezení, opakované krátké pády). Lana s pletenými 

jádry mají většinou vyšší rázovou sílu a nižší počet pádů, nicméně tato určitá nevýhoda 

je na úkor zvýšení odolnosti lana vůči abrazi v jistících prostředcích. Zmiňovaný počet 

pádů se týká normy EN 892 pro dynamická lana, který se nedá poměřovat s pády na 
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umělých stěnách.  Jako nadstandard je u tohoto lana použita technologie UNICORE 

zvyšující bezpečnost a opět trvanlivost lan. Jedná se o patentovanou technologii 

pevného spojení jádra s opletem, kdy ani při porušení opletu nedojde k jeho shrnutí. 

(Václav, 2013) 

4.2.2. Dynamické lano Beal Booster   

Jedná se o jedno z nejrozšířenějších a nejprodávanějších lan firmy Beal. Prodává 

se v několika variantách jako Classic,  Dry Cover a Golden Dry. Rozdíl v těchto 

technologiích je různá úroveň impregnace lana. U Dry Cover technologie jsou 

impregnované pouze vlákna opletu, u technologie Golden Dry jsou impregnované 

vlákna opletu i jádra. Lana typu Classic nemají žádnou dodatečnou úpravu, pletení 

probíhá přímo ze zakoupených vláken od dodavatele. Lana na venkovní použití se 

impregnují jednak kvůli užitným vlastnostem, ale především také z důvodu změny 

vlastností polyamidových vláken vlivem vlhkosti (u polyamidových vláken výrazně 

klesá pevnost v mokrém stavu, tato vlastnost je však reverzibilní).  Impregnace vláken 

se provádí většinou fluorkarbonovými polymery, které mají vynikající hydrofobní 

vlastnosti, jak už většinou vyplývá z názvů technologií „DRY“. Použití fluorkarbonů 

má i pozitivní vliv na odolnost lana vůči abrazi, nevýhodou může být velmi malé tření 

v jistících prostředcích především u nových lan. Impregnace se většinou neprovádí u lan 

pro indoor lezení, jelikož zvýšení trvanlivosti lan je dosaženo jinými technologiemi 

popsanými výše a jelikož impregnace je finančně náročnější proces. Oplet lana je typu 

tandem – nejrozšířenější typ opletu u většiny horolezeckých lan. Jádro lana tvoří stáčená 

jádra. U lan pro venkovní použití se také používá technologie UNICORE, nicméně je to 

pouze u vybraných typů lan pro rozšíření portfolia, aby si zákazník mohl vybrat ze 

široké nabídky dle zamýšleného použití lana.  
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4.2.3. Horizontální trhací stroj  

Slouží k výzkumu pevnosti, pružnosti jakéhokoli materiálu dle přání zákazníka. 

Pro mou práci byl využit pro výzkum pevnosti navazovacího uzlu na dynamickém laně. 

Technické parametry: 

šířka        800 mm 

délka      3800 mm 

výška      1300 mm 

výška při otevřených krytech   1750 mm 

průměr válce        120 mm 

zdvih válce     2000 mm 

maximální tlak oleje Pmax   16,5 MPa 

maximální síla v tahu     50kN 

napájení     230V/50Hz 

příkon      1 kW 

hmotnost zařízení    800 kg 

 

Obrázek 14: Horizontální trhací stroj 
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Trhací přístroj, s rozsahem postačujícím pro předpokládanou pevnost lana 

v tahu, s konstantní rychlostí tažné svorky a měření pevnosti v tahu. 

Mohou se používat různé typy trhacích přístrojů: přístroje se svěrnými čelistmi, 

přístroje s čelistmi kladkového typu nebo přístroje s čelistmi s čepy pro zkušební vzorky 

lan se zapletenými smyčkami. V tomto případě musí být průměr čepů, na které se 

upevňují lanové smyčky zkušebního vzorku, nejméně dvojnásobkem průměru 

zkušebního lana. 

U trhacích přístrojů s čelistmi kladkového typu musí být průměr kladek nebo 

úchytů upevňujících vzorek, nejméně desetinásobkem průměru zkoušeného lana. 

(Textilní lana pro běžné použití - Stanovení fyzikálních a mechanických vlastností ČSN 

EN 919, 1997) 

4.3. Postup řešení výzkumu  

Testování pevnosti dynamického lana probíhalo na certifikovaném 

horizontálním trhacím stroji ve Strojírenském zkušebním ústavu za dohledu odborného 

pracovníka a vedoucího mé bakalářské práce.  

Před samotným testováním jsme z každého lana nařezali vzorky různých délek, 

protože každý typ uzle potřebuje jinou vázací délku lana. Délka a postup navázání na 

válec bylo vždy stejné. Lana jsme zařízli tavným nožem, tak aby se zamezil volný 

posun opletu či jeho třepení.   

Každý uzel navázaný na laně bylo potřeba srovnat a dotáhnout.  Uzle jsme 

pečlivě přeměřili posuvným měřítkem, tak abychom zajistili stejné podmínky měření. 

Poté mohlo následovat samotné upnutí do trhacího stroje. Navazovací uzel jsme upínali 

pomocí ploché prošité smyčky do třmenu na pohyblivý píst, abychom co nejvíce 

nasimulovali navázání na sedací úvazek. Na straně volného konce bylo upnutí dle 

normy ČSN EN 919, kde norma hovoří o upnutí lana do přístroje s čelistmi kladkového 

typu. Použil se beznapěťový uzel skládající se ze třech omotávek a vrácení volného 

konce mezi válce. Při trhu je vždy zapotřebí dodržet tři omotávky. Při jednom trhu jsme 

namotali pouze dvě a lano kolem hodnot 11kN začalo prokluzovat. Tím pádem bylo 

měření zmařeno a nedal se vzorek použít znovu.   
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Obrázek 15: Měření uzlu 

 

 

Obrázek 16: Upnutí lana  
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Tímto jsme splnili všechny potřebné úkony k trhnutí lana a následovalo samotné 

trhání. Při trhu prvního vzorku byla nastavena rychlost napínání na 120mm/min. Kvůli 

velice pomalému trhnutí jsme rychlost navýšily na 180mm/min. Toto malé zvýšení 

rychlosti napínání nemělo vliv na ovlivnění výsledků. Veškeré měření probíhalo za stále 

konstantní teploty 21°C. Měřené vzorky byly netemperovány na stálou teplotu. 

4.4. Způsob získávání dat 

Po vlastním naměření uzlu a upnutí lana jsme započali trhací proces. Lano jsme 

upnuli v pravé části navazovacím uzlem a v levé části trhacího stroje beznapěťovým 

uzlem na válec. Na straně válce se nacházel siloměr, který poskytoval potřebné 

informaci o zatížení lana. Zaznamenávala se maximální použitá síla k trhu a délka 

posunu, neboli natažení lana. 

4.5. Zpracování údajů  

Veškeré výstupní hodnoty z trhacího stroje jsme zpracovali do grafů a tabulek. 

Prvně jsou zpracovány tabulky trhů každého uzlu pro dané lano zvlášť, tzn. popsány 

hodnoty první série. Pro přehlednost jsme seřadili tabulky dle typu uzlu, ne dle typu 

lana (tedy série). Stejně tak jsou seřazeny i grafy. Poté jsou výsledky jednotlivých uzlů 

shrnuty do tabulek obou sérií. Poslední tabulka porovnává zprůměrované hodnoty sérií 

s hodnotami z volně dostupných zdrojů.  

Následně jsme z měření vyvodili závěr, jak velký podíl má uzel na pevnosti 

daného lana. 
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4. Výsledky 

Výsledková část bakalářské práce je k danému uzlu popsáno zhodnocení pomocí 

grafu, Grafy jsou přímým výstupem trhacího zařízení. Na grafu je zřetelný průběh sil 

působící na lano. 

5.1. Dynamické lano Beal Unicore Wall Scholl 

Lano jsme se pokusili při prvním měření upnout pouze na dvě otočky. Lano 

bohužel při zatížení na úrovni 17,5 kN začalo ve válci prokluzovat. Což se projevilo na 

grafu jako pokles síly potřebné k trhu. Tento vzorek už se nedal použít a byl zmařen. 

V druhém trhu jsme dodrželi tři omotávky na válec a povedlo se lano bez problémů 

trhnout v překvapivě vysoké hodnotě.  

 

Graf 1:  Trh 1. Dynamické lano Beal Unicore Wall Scholl 

 

 

Graf 2:  Trh 2. Dynamické lano Beal Unicore Wall Scholl 
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5.2. Dynamické lano Beal Booster 

S tímto lanem jsme měli menší problém. Díky své průtažnosti se jej nedařilo 

trhnout. I nejdelší trhací stroj v České republice byl krátký. Lano jsme trhali ve třech 

trzích z důvodu dvou neúspěšných pokusů. Při prvním pokusu jsme lano natáhli jak 

„žvýkačku“. Ale nepodařilo se trhnout, jelikož trhací stroj měl krátký rozsah. Při 

druhém trhu se nám přetrhl pouze oplet, ale jádro stále odolávalo. Vzniklo vysoké teplo, 

oplet se smrštil ke krajům a spekl se k sobě. Poslední trh se zdařil. Lano se nám podařilo 

trhnout a tím získat adekvátní hodnoty pro naše měření.  

 

Graf 3: Trh 1. Dynamické lano Beal Booster 

 
 

 

Graf 4: Trh 2. Dynamické lano Beal Booster 
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Graf 5: Trh 3. Dynamické lano Beal Booster 

5.3. Osmičková smyčka - Beal Unicore  wall scholl 

Osmičková smyčka se při zatížení dotahuje pouze hlavním zatěžovaným 

pramenem. V podstatě se dotahuje jednoduchá osma, druhý opsaný pramen zůstává 

volný nezatažený. Uzel nám vždy praskl v nejslabším místě, ve kterém byla největší 

třecí síla, tedy i teplo. Dalo by se říci, že uzel střihl sám sebe. V níže zobrazených 

grafech je vidět klidný průběh trhnutí. Z počátku se lano dotahuje na válcích, poté se 

napíná lano a dotahuje uzel. Kmitočty na křivce znázorňují již zmíněné dotahování na 

válcích a samotného uzlu. V poslední chvilce před samotným trhem předchází prasknutí 

jemné praskání. Praskají vlákna jádra a zároveň opletu. Poté následuje samotný trh. 

V tabulce jsou vidět hodnoty tří trhů a délky prodloužení lana.  

 

Graf 6: Trh 1. Osmičková smyčka - Beal Unicore  wall scholl 
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Graf 7: Trh 2. Osmičková smyčka - Beal Unicore  wall scholl 

 

 

Graf 8: Trh 3. Osmičková smyčka - Beal Unicore  wall scholl 

 

Osmičková smyčka Beal Unicor Wall Scholl 

 

Trh [kN] Prodloužení [mm] 

1. 15,33 

 2. 14,82 982 

3. 15,28 1090 

Tabulka 1: Osmičková smyčka Beal Unicor Wall Scholl 

5.4. Osmičková smyčka - Beal Booster  

Osmičkový uzel uvázaný na laně Booster se choval odlišněji než na předchozím 

testovaném Unicoru. Booster má hrubší oplet, tudíž se uzel utahoval trhaně a vznikalo 

vždy vetší tření. Tohoto úkazu si můžeme všimnout na grafu č. 6., kde lze vidět, jak se 

uzel vždy trochu dotáhl. Každé dotažení by se dalo charakterizovat jako povolení lana 
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v uzlu (lano se v uzlu posune, tím dovolí stroji táhnout dále bez použití takové síly). V 

grafu je posun v uzlu promítnut poklesem křivky.  

Už z tabulky vidíme že se „osma“ trhala při menších silách na laně Boosteru než 

na laně Unicoru. Ovšem průtažnost lana byla podstatně delší. Myslíme si, že je to 

způsobeno tím, že není spojeno jádro s opletem. 

 

 

Graf 9: Trh 1. Osmičková smyčka - Beal Booster  

 

 

Graf 10: Trh 2. Osmičková smyčka - Beal Booster  
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Graf 11: Trh 3. Osmičková smyčka - Beal Booster  

 

Osmičková smyčka Beal Booster 

  Trh 1 [kN] Prodloužení [mm] 

1. 14,26 1480 

2. 13,87 1396 

3. 14,1 1396 

Tabulka 2: Osmičková smyčka Beal Booster 

5.5. Devítková smyčka – Beal Unicere Wall Scholl  

Devítková smyčka je uzel, který má o jeden závit více než osmičkový. Jeho 

výhodou je, že se při zatížení dotahuje úplně celý. Nestává se, že by horní závit zůstal 

nedotažený. Uzel snesl poměrně velké zatížení. Z grafu je vidět jak se na Unicoru 

plynule dotahoval bez zjevných sekavých pohybů až do trhu. Smyčka praskla 

v podobných místech jako uzel osmičkový. Lano po přetržení bylo horké. To nám 

dokazuje třecí sílu měnící se v tepelnou energii. 

 

Graf 12: Trh 1. Devítková smyčka – Beal Unicere Wall Scholl  
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Graf 13: Trh 2. Devítková smyčka – Beal Unicere Wall Scholl  

 

 

Graf 14: Trh 3. Devítková smyčka – Beal Unicere Wall Scholl  

Devítková smyčka Beal Unicor Wall Scholl 

  Trh 1 [kN] Prodloužení [mm] 

1. 15,96 1230 

2. 13,87 1200 

3. 15,17 1191 

Tabulka 3: Devítková smyčka Beal Unicor Wall Scholl 

5.6. Devítková smyčka – Beal booster  

Tento uzel se v každém trhu choval trochu odlišně. První trh proběhl velmi 

podobně jako předchozí na Unicoru. Tento výsledek nás velmi udivil. Že by se choval 

uzel na laně až tak podobně? Druhý trh nás vyvedl z omylu. Uzel měl kolem 13kN 

velké dotažení. Můj osobní názor je, že lano se třením speklo a nepovolilo. Když byla 

vynaložena větší síla, spečené místo povolilo a uzel se dotáhl - proto skok na křivce. 



 
  Miroslav Komorous : Navazovací uzly, jejich vliv na pevnost  dynamických lan 

  

 

2013 

  

38 
 

Třetí trh ze začátku probíhal také plynule. Na grafu můžeme pozorovat od 6kN velmi 

znatelnou práci uzlu, tedy jeho dotahovaní. Které nenastalo tak plynule ale až od 

působení určité síly. 

 

Graf 15: Trh 1. Devítková smyčka – Beal booster  

 

Graf 16: Trh 2. Devítková smyčka – Beal booster  

 

Graf 17: Trh 3. Devítková smyčka – Beal booster  
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Devítková smyčka Beal Booster 

  Trh 1 [kN] Prodloužení [mm] 

1. 15,17 1654 

2. 16,47 2106 

3. 15,11   

Tabulka 4: Devítková smyčka Beal Booster 

5.7. Dvojitá dračí smyčka – Beal Unicor wall Scholl 

Tato smyčka při trhu se zachovala nestandardně. Asi jako jediný ze zkoumaných 

uzlů nepřeřízl sám sebe, ale přetavil. Dokonce se tak dotáhl ze natavil i smyčku 

simulující navazovací oko. Uzel se kolem hodnoty 8 kN začal velmi stahovat na již 

zmíněnou kotevní smyčku, kde vznikalo teplo a připékal se k ní. Celý tento proces je 

viditelný na grafu. Průměrně bylo lano s uzlem přetrženo na úrovni  12,37kN, avšak 

nepraskl celý jako u ostatních, ale první co prasklo byl oplet, a poté docela dlouhou 

dobu vydržel ještě na jádře. 

 

Graf 18: Trh 1. Dvojitá dračí smyčka – Beal Unicor wall Scholl 

 

Graf 19: Trh 2. Dvojitá dračí smyčka – Beal Unicor wall Scholl 
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Graf 20:  Trh 3. Unicore dvojitá Dračí smyčka 

 

 

Dvojitá Dračí smyčka Beal Unicore Wall Scholl 

  Trh 1 [kN] Prodloužení [mm] 

1. 12,69 1162 

2. 11,3   

3. 13,11 1181 
 

Tabulka 5: Dvojitá Dračí smyčka Beal Unicore Wall Scholl 

5.8. Dvojitá dračí smyčka – Beal Booster 

Překvapivě první dva trhy probíhali standardně jako u ostatních uzlů však až na 

poslední trh. První dva trhy probíhali plynule uzel nějak zvlášť nepracoval a přepálil se 

u vyšších hodnot než u lana Unicor. však v posledním trhu je pozorovatelné mohutné 

dotažení a tím i opět natavení navazovací smyčky, poté prasknutí opletu a chvilku vydrž 

ještě na jádře. Zhodnotili bychom, že dračí smyčka jako navazovací uzel je vhodnější na 

toto lano než na lano Unicore. 
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Graf 21: Trh 1. Dvojitá dračí smyčka – Beal Booster 

 

 

Graf 22: Trh 2. Dvojitá dračí smyčka – Beal Booster 

 

 

Graf 23: Trh 3. Dvojitá dračí smyčka – Beal Booster 
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Dvojitá Dračí smyčka Beal Booster 

  Trh 1 [kN] Prodloužení [mm] 

1. 13,17 1870 

2. 14,13 1408 

3. 12,95   
 

Tabulka 6: Dvojitá Dračí smyčka Beal Booster 

5.9. Vůdcovská smyčka - Beal Unicore Wall Scholl  

Vůdcovská smyčka je uzel tvořený pouze z jednoho závitu. To už nám vypovídá 

o jeho menší pevnosti oproti ostatním. Smyčka se při zatížení chovala standardně. Uzel 

se dotahoval stejně jako v ostatních případech. V prvním trhu bylo dotahování plynulé 

až do roztrhnutí. V druhém můžeme pozorovat kolem 12kN menší pokles způsobený 

dotažením uzle. 

  

Graf 24: Trh 1. Vůdcovská smyčka - Beal Unicore Wall Scholl  

 

 

Graf 25: Trh 2. Vůdcovská smyčka - Beal Unicore Wall Scholl  

 



 
  Miroslav Komorous : Navazovací uzly, jejich vliv na pevnost  dynamických lan 

  

 

2013 

  

43 
 

Vůdcovská smyčka Beal Unicore Wall Scholl 

  Trh 1 [kN] Prodloužení [mm] 

1. 13,1 1435 

2. 12,94 954 

Tabulka 7: Vůdcovská smyčka Beal Unicore Wall Scholl 

5.10. Vůdcovská smyčka – Beal Booster  

Trh na tomto laně byl podobný, ne-li stejný jako na laně Unicor. I naměřené 

hodnoty se nijak zásadně nelišily.  

  

Graf 26: Trh 1. Vůdcovská smyčka – Beal Booster  

 

 

Graf 27:  Trh 2. Vůdcovská smyčka – Beal Booster  

Vůdcovská smyčka Beal Booster 

  Trh 1 [kN] Prodloužení [mm] 

1. 12,82 1318 

2. 13,25 1289 

Tabulka 8: Vůdcovská smyčka Beal Booster 
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5.11. Shrnutí výsledků 

Beal Unicor Wall Scholl 

název průměrná síla [kN] pevnost [%] snížení [%] 

Lano 23,61 100,00 0 

Osmičková smyčka 15,14 64,13 35,87 

Devítková smyčka 15,00 63,53 36,47 

Dvojitá dračí smyčka 12,37 52,38 47,62 

Vůdcovská smyčka 13,02 55,15 44,85 

Tabulka 9: Beal Unicor Wall Scholl 

Beal Booster 

název průměrná síla [kN] pevnost [%] snížení [%] 

Lano 18,46 100,00 0 

Osmičková smyčka 14,08 76,25 23,75 

Devítková smyčka 15,58 84,42 15,58 

Dvojitá dračí smyčka 13,42 72,68 27,32 

Vůdcovská smyčka 13,04 70,61 29,39 

 

Tabulka 10: Beal Booster 

Průměrné hodnoty obou lan 

název průměrná síla [kN] pevnost [%] snížení [%] 

Osmičková smyčka 14,61 70,19 29,81 

Devítková smyčka 15,29 73,97 26,03 

Dvojitá dračí smyčka 12,89 62,53 37,47 

Vůdcovská smyčka 13,03 62,88 37,12 

Tabulka 11: Průměrné hodnoty obou lan 

Porovnání hodnot vypočtených s dostupnými 

název 
pevnost [%] 

výpočty 

pevnost 

[%] 

dostupné 

zdroje 

Osmičková smyčka 70,19 55 

Devítková smyčka 73,97 70 

Dvojitá dračí smyčka 62,53 53 

Vůdcovská smyčka 62,88 50 

Tabulka 12: Porovnání hodnot vypočtených s dostupnými 
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5. Diskuze 

V úvodní a teoretické části jsme se mnohdy setkali s neodborně přeloženým 

textem a popisem dané problematiky.  Proto se nám velmi zúžil výběr odborné 

literatury, ze které bychom čerpali informace pro mou bakalářskou práci.  

V práci jsme testovali vliv navazovacího uzlu na pevnost dynamického lana. 

Porovnávali jsme dva typy lan (Beal Booster, Beal Unicore wall scholl) a čtyři typy 

uzlů (Osmičková, Devítková, Dvojitá dračí a Vůdcovská smyčka).  

Během testování jsme dbali na konstantní podmínky - teplotu a vlhkost vzduchu. 

Lana byla netemperována na teplotu prostředí, aby výsledky byly co nejobjektivnější. 

Jelikož lana byla trhána na certifikovaném přístroji a dodrželi jsme všechny potřebné 

postupy, má měření poměrně přesnou vypovídající hodnotu. Aby bylo měření ještě 

přesnější než nyní, museli bychom použít více testovaných vzorků.  

Lano Beal Booster vydrželo menší statickou pevnost, ale uzly snižovaly pevnost 

lana méně než na Unicoru. Z toho vyplývá, že se trhaly při větším zatížení. A dále 

vyplývá, že Unicor měl větší statickou pevnost, tím snesl větší zatížení. Ale uzly 

snižovaly pevnost více než u Boosteru, tím snesly menší zatížení. Kdybychom měli lana 

hodnotit mezi sebou, tak navazovací uzly snižují méně pevnost na Boosteru než na 

Unicoru.  

Na Unicoru bychom doporučili jako nevhodnější uzel, z hlediska pevnosti, 

osmičkovou smyčku která měla pevnost 15,4 kN. Tento uzel nám nejméně snižoval 

pevnost ze všech testovaných. Avšak na Boosteru nejlépe vycházely hodnoty Devítkové 

smyčce, která měla pevnost 15,58 kN. Došli jsme tedy k závěru, že nemůžeme říct, 

který uzel je nejlepší a který nejhorší, ale že každé lano má svého favorita.  

V porovnání s dostupnými hodnotami z literatury je patrné, že námi naměřené 

hodnoty se nejméně liší u Devítkové smyčky. Hodnoty zbylých testovaných uzlů jsou 

diametrálně odlišné. Soudíme, že hodnoty zatížení uváděné v literatuře jsou 

podceňovány a uzly ve skutečnosti snižují pevnost lana méně, než se uvádí.  
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6. Závěr 

V této práci jsme testovali vliv navazovacího uzlu na pevnost dynamického lana. 

Porovnávali jsme dva typy lan (Beal Booster, Beal Unicore wall scholl) a čtyři typy 

uzlů (Osmičková, Devítková, Dvojitá dračí a Vůdcovská smyčka).  

V teoretické části jsme se zaměřili především na popis stavby, struktury a výběr 

dynamických lan. Poté jsme popsali použití a pevnost testovaných smyček. 

Cílem našeho testování bylo porovnat statickou pevnost navazovacích uzlů na 

jednotlivých lanech, porovnání hodnot mezi sebou a porovnání naměřených hodnot 

s hodnotami volně dostupnými. 

Výsledky nelze shrnout jedním závěrem. Ale jak bylo zjištěno, pro každé lano je 

vhodný jiný navazovací uzel.  

Jednoznačně lze potvrdit, že navazovací smyčky snižují nominální pevnost lana. 

Ale nikoli o více jak 50%. 

Výsledky této práce mohou posloužit pro další výzkum, ale i pro příznivce 

outdoorových aktivit a horolezectví, kteří již mají zkušenosti.  
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