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ANOTACE 

Maňas.P.: Vybrané uzly a jejich vliv na pevnost nízko průtažného lana s opláštěným 

jádrem. Bakalářská práce. Ostrava, VŠB – TU Ostrava, 2011. 31 s. 

 

Klíčová slova: lano, pevnost, smyčka, uzel   

 

V této práci se budu zabývat pevností nízko průtažného lana v závislosti na 

druhu vybraného a použitého uzlu. V úvodu se budu věnovat technickým podmínkám, 

které musí lano splňovat dle dané normy. Dále následuje rozbor vlivů, které působí na 

pevnost nízko průtažného lana. Hlavní část práce obsahuje popis postupů a průběhů při 

měření tahové síly na vybraných uzlech. Závěrem shrnuji naměřené výsledky a 

porovnávám je s dosud publikovanými hodnotami v České republice a ve světě. 

 

ABSTRACT  

Maňas. P.: Selected knots and treir influence on the strength low stretch rope with 

sheathed core. Thesis. Ostrava, VSB-TU Ostrava, 2012. 31 p.; 

 

Keywords: knot, look, rope, strength 

 

In this paper I deal with strenght of low stretch kernmantel rope depending on 

the type of selected and used knot. In the introduction i take a look at technical 

conditions that must be met by the rope according to the standard. This is followed by 

an analysis of the influences with an impact on the strenght of low stretch kernmantel 

rope. The main part contains the process of measuring the tensile strenght on the 

selected knots. In conclusion I summarize the results and compare them with previously 

published values in the Czech Republic and the World. 
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ÚVOD 

 

V této bakalářské práci se zabývám vlivem vybraných uzlů na pevnost nízko-

průtažného lana s opláštěným jádrem (dále jen ‚‚statické lano‘‘). 

V rámci Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen ‚‚HZS ČR“), 

se pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou (i v rámci lezeckých družstev nebo 

lezeckých skupin) používají především statická lana minimálního průměru 10 mm a 

dané pevnosti jedná se o nízko průtažné lano s opláštěným jádrem typu A. Uvedené 

lano má z normy stanovenou minimální pevnost 22 kN. V praxi jsou známé situace, kdy 

lano způsobením použití (uzly, vedení lana přes ostré hrany apod.) ztrácí část statické 

pevnosti. Je velmi obtížné v dostupné literatuře stanovit míru snížení statické pevnosti 

použitím různých druhů uzlů. Tomuto tématu se věnuje má práce. 

Už v úvodu je nutné zdůraznit, že především z finančních důvodů jsem se 

rozhodl orientovat výhradně na lana statická, vliv uzlů na pevnost horolezeckých 

dynamických lan byla nad rámec této práce. 

V úvodu práce jsou uvedeny základní požadavky na statické lana používané u 

HZS ČR. Dále jsou rozebrány hlavní faktory, které ovlivňují pevnost lana a jsou 

popsány základy uzlů.  

V další části práce jsou vybrány uzly, které jsou použity pro samotné měření a 

jejich stručný popis s obrázkem. Následuje podrobnější popis trhacího mechanismu a 

technické parametry jeho všech částí. V experimentální části jsou prezentovány 

jednotlivé výsledky měření. 

V závěru je uvedeno vyhodnocení testů a jejich porovnání s dosud známými 

zdroji. 
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REŠERŠE 

 

FRANC, Richard a kolektiv. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a zásahové činnosti 

ve výškách a nad volnou hloubkou. Vyd. 1. Ostrava: Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, 2008. 151 s. ISBN 978-80-7385-047-0. [1] 

Publikace pojednává o veškerých postupech a činnostech při práci ve výškách a nad 

volnou hloubkou, dále také o předpisech a normách, které souvisejí s touto 

problematikou. Já jsem zejména čerpal z kapitoly lana a používané uzly (popis i 

obrázky).  

 

Horolezeckametodika.cz [online]. 2008 [cit. 2011-04-19]. Uzly v horolezectví. 

Dostupné z WWW: <http://www.horolezeckametodika.cz/horolezectvi/uzly/uzly-v-

horolezectvi>. [2] 

Horolezecká metodika je internetová učebnice horolezectví a souvisejících 

alpinistických sportů, jako je vysokohorská turistika a lezení na umělé stěně. Zde jsem 

použil jen obrázek smyčky motýlek a jeho popis.  

 

MATÝSEK, Radim . Speleoalpinismus I.díl. Vyd. 1. Praha: Česká speleologická 

společnost, 1987. 98 s. ISBN -80-900198-9-7.[3] 

Tato kniha je zaměřena celkovou výbavu speleologa a jednolanovou techniku. Pro mě je 

tu použitelná druhá část a to uzly. Zejména jsem zde našel tabulku s jejich pevnostmi. 

Hodnoty, které pan Matýsek uvádí, vycházejí z měření francouzských speleologů 

Marbacha a Rocourta. 

 

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky. Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik: Základy lanové 

techniky, Uzly. 2004. Praha: GŘ HZS ČR, 2004. 14 s.[4] 

Učební texty pro hasiče pojednávají o základních principech lanové techniky.  
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Horolezecká a pracovní lana manuál [online]. Bolatice: Lanex, 2007 [cit. 2011-04-21]. 

Doporučené uzly pro kotvení lan. Dostupné z WWW: 

<http://www.mytendon.cz/horolezeck- a-pracovni-lana>.[5] 

Jedná se o návod k použití horolezeckých lan, dále se v ní dočteme o zkoušení, péči a 

kontrole a životnosti lana. 

 

ČESKO:ČSN EN 1891. Osobní ochranné prostředky pro prevenci proti pádu z výšky - 

Nízko průtažná lana s opláštěným jádrem. Praha: Český normalizační institut, 2000. 24 

s.[6] 

Z normy jsem čerpal inspiraci pro vytvoření metodiky měření statické pevnosti. Dále 

jsem si díky normě udělal představu, jak zkoušky probíhají a k jakým parametrům, by 

lano mělo odolat 

 

FRANK, Tomáš a Tomáš KUBLÁK. Horolezecká abeceda: O lanech a uzlování. Vyd. 

1. Praha: Epocha, 2007, s. 63. ISBN 978-80-87027-35-6. [7] 

Tato kniha mi pomohla v pro určení faktorů ovlivňující pevnost lana, těchto získaných 

informací jsem využil v kapitole 2 Faktory ovlivňující pevnost lana. 

 

ČESKO. 33 Pokyn generálního ředitele HZS ČR. In: SBÍRKA INTERNÍCH AKTŮ 

ŘÍZENÍ GŘ HZS ČR. Praha, 2008, 46. [8] 

Z tohoto pokynu jsem jen použil informace do kapitoly 1 Lano, minimální počty lan na 

zásahových automobilech. 

 

DAV, Pit Schubert. Překl.: Václav Klumpar. Bezpečnost a riziko na skále, sněhu a ledu 

I. ; praktické zkušenosti a výsledky výzkumné činnosti, získané za 25 let existence 

Bezpečnostní sekce Německého Alpského Spolku ; vydáno u příležitosti 25. výročí 
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založení Bezpečnostní Sekce DAV. 2. vyd. v českém jazyce. Praha: Freytag a Berndt, 

1999. ISBN 978-808-5822-274. 

Kniha, kterou vydal Německý horolezecký svaz, pojednává o výzkumech a metodikách 

v oblasti horolezectví. Kniha je plná skutečných příběhů a obrázků, na jejichž základě 

se snaží horolezcům vysvětlit, co a jak mají dělat, aby se už tragedie neopakovaly. 

Kniha mi pomohla pochopit, jak a proč může dojít k neštěstí. Byly to zejména kapitoly 

Kdy se může lano přetrhnout? Kriminální hlavolam a ještě něco víc, Slaňování-nikdy 

zcela bez rizika, Co všechno se může ještě stát? 

 

SCHUBERT, Pit a Překlad Tomáš TLUSTÝ. Bezpečnost a riziko na skále a ledu 

II.: zážitky a výsledky z výzkumu bezpečnosti Německého horolezeckého svazu. 1. vyd. 

Praha: Freytag, 2002. ISBN 80-731-6064-1. 

Je to pokračování knihy Bezpečnost a riziko na skále, sněhu a ledu I. Opět je zde mnoho 

příkladů z praxe. Kapitoly Naše lana vydrží stále víc, než si myslíme; Uzel na popruhu 

(ploché smyčce)-téměř nekonečný příběh; Při slaňování je všechno možné; Protavení 

lana-stačí pár metrů; byly pro mě velkým přínosem. 

 

SCHUBERT, Pit a [překlad Hana PELEŠKOVÁ]. Bezpečnost a riziko na skále a ledu 

III.: zážitky a výsledky z výzkumu bezpečnosti Německého horolezeckého svazu. 1. vyd. 

Praha: Freytag, 2010. ISBN 978-807-3163-129. 

Kniha navazuje na předchozí dva díly Bezpečnost a riziko na skále, sněhu a ledu .I a II. 

V tomto dílu mě zajímaly kapitoly Mohou se lana ještě přetrhnout? Ano ale jen…; 

Smyčky; Úvazky; Normy proč, jak a kvůli čemu?; Normy nejsou stanovené jednou 

provždy. 
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1. LANO  

 

  Lano je nejdůležitější součást zajišťovacího řetězce. Dle konstrukce dělíme 

lana na lana s jádrem a opletem a lana stáčená. Pro práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou se u jednotek požární ochrany používají především lana s jádrem a opletem. 

Podle účelu použití se dále dělí na nízko průtažná lana s opláštěným jádrem-statická 

nebo horolezecká-dynamická (zachycuje volný pád). Statická lano, které vidíme na 

obrázku 1, se používají především na práci, záchranu, spouštění nebo vytahování. 

Dynamická lana se používají na jištění prvolezce. Základním materiálem pro výrobu lan 

je polyamid (PAD) a polyester (PES) [4]. 

.

 

Obrázek 1 - Statické lano [4] 

 

1.1 Popis a umístění lana 

V lanovém přístupu, při pracovním polohování a zadržení, ve speleologii a pro 

záchranu se používají nízko průtažná lana s opláštěným jádrem. Tento typ lan je 

rozdělen na lana A se statickou pevností 22 kN a typ B pro menší namáhání se 

statickou pevností 18 kN. Zkoušky statické pevnosti jsou prováděny bez zakončení 

(tedy bez uzlu). Druhý typ zkoušek je se zakončením (s uzlem) a lana typu A musí 

vydržet sílu 15 kN, lana typu B 12 kN [6]. Pro záchranné činnosti používáme typ A. 

Lana se vyrábějí v průměrech od 8,5 mm do 16 mm. Statická průtažnost při zatížení 

100 kg je do 5 %. Rázová síla při zachycení pádu závaží o hmotnosti 100 kg z výšky 
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0,6 metrů je maximálně 6 kN. Minimální počet normových pádů je pět[4]. Nicméně 

statická lana se k zachycení pádu nesmí použít. 

Dle interních aktů řízení Ministerstva Vnitra- generálního ředitelství HZS ČR 

(dále jen ‚‚MV-generální ředitelství HZS ČR”) se na zásahových požárních 

automobilech pro lanový přístup a pro záchranu mohou používat nízko průtažná lana s 

opláštěným jádrem typu A dle ČSN EN 1891 v minimálním množství v souladu s níž 

uvedenou tabulkou 1 a v souladu s technickými podmínkami požární techniky, které 

vydává MV-generální ředitelství HZS ČR [8].  

 

Tabulka 1 - Délky a počty lan na zásahových automobilech[8] 

Druh zásahového požárního 
automobilu 

Délka lana (m) Počet lan 
(ks) 

cisternová automobilová 
stříkačka v provedení Z, R, T 

60 1 

30 2 

automobilový žebřík délka lana musí přesahovat 
záchrannou výšku min. o 10 m 

1 

automobilová plošina délka lana musí přesahovat 
záchrannou výšku min. o 10 m 

1 

 

 

1.2 Značení lana 

Nízko průtažné lano s opláštěným jádrem musí mít vnitřní označení, 

opakované alespoň každých 1000 mm po celé délce s tímto obsahem (viz vlevo na 

obrázku 2: 

- jméno nebo obchodní značku výrobce, dovozce nebo dodavatele, 

- číslo evropské normy EN a typ lana A nebo B,  

- rok výroby,  

- název materiálu, ze kterého je lano vyrobeno nebo barvu, označující- materiál  

v souladu s EN 701.  
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Dále musí mít označení vnější páskou na obou koncích, na které je trvale 

vyznačeno (viz vpravo na obrázku 2): 

- písmeno A pro typ lana A nebo písmeno B pro typ lana B, následováno - 

průměrem v mm,  

- číslo evropské normy EN 1891.  

 

Obrázek 2 - Značení lan 

 

Konstrukčně je lano sestrojeno z jádra, které je obvykle hlavním nosným 

prvkem a skládá se z paralelních prvků, které jsou sestaveny a stočeny dohromady v 

jedné nebo několika vrstvách nebo opletených prvků. Plášť je zpravidla opletený a 

chrání jádro před vnějším obrušováním a ultrafialovým zářením [1]. 

 

1.3 Balení lana 

Nejvhodnějším způsobem balení lana je jeho sbalení do speciálního vaku (viz 

obrázek 3) na lana. Lano je do vaku postupně poskládáno a při odebírání z vaku nemůže 

dojít k zauzlování lana. Před koncem lana ve vaku musí být na laně vytvořen uzel. 
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Obrázek 3 - Balení lana [4] 

 

Další způsob balení lana je sbalení lana do panenky na jednoducho (viz obrázek 4) 

 

 

 

 
Obrázek 4 - Panenka [4] 

 

Při transportování lana se musí dbát na to, aby nedošlo k poškození lana přeříznutím, 

předřením, působením chemikálií nebo vysokých teplot [4]. 

 

1.4 Ošetřování lana a kontrola lana před použitím a po použití 

Lano musí být vždy před použitím a po použití zkontrolováno a připraveno k 

dalšímu zásahu. Dále musí být provedena okamžitá kontrola lana, pokud došlo 

k mimořádnému mechanickému, chemickému nebo tepelnému namáhání lana nebo 

pokud došlo k pádu do lana. Za zkoušku před použitím lze považovat i prohlídky a 

zkoušky prováděné při uložení do požární techniky nebo při přebírání. Musí být 
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zajištěno, aby se s lanem nemanipulovalo do jeho použití za dodržení podmínek 

skladování. Cílem kontroly je zhodnotit způsobilost lana pro další používání a posoudit 

předpokládaný vnější vliv způsobující nevratné poškození lana. Před provedením 

kontroly lana musí být lano řádně ošetřeno a vyčištěno. Suché nečistoty se odstraňují 

vykartáčováním a vyklepáním z lana. Zabahněné nebo v písku zašpiněné lano je nutné 

po použití vyprat. Lano se pere dle návodu výrobce, obvykle ručně, v čisté nebo 

mýdlové vodě při teplotě do 30° C. Lano se suší na vzdušném, stinném místě, bez 

přímého vlivu slunečního záření nebo tepelných zdrojů.  

 

Při kontrole lana je nutné se zaměřit především na: 

a) mechanickou kontrolu lana provedenou prohmatáním lana, zda nedošlo k vnitřnímu 

poškození jádra lana (tvrdá nebo vyboulená místa – možné poškození jednoho nebo 

více pramenů jádra lana), 

b) optickou kontrolu lana, kdy se kontroluje stav opletu, případné poškození, vytržení 

nití z opletu, předření nití v opletu, 

c) ztvrdnutí některé části lana, nebo naopak značné změknutí (možné poškození jádra 

lana), 

d) výdutě nebo boule na laně, které mohou vzniknout poškozením jednotlivých pramenů 

jádra lana, nebo průnikem cizího tělesa do vnitřní struktury lana, 

e) ztenčení části lana, ke kterému mohlo dojít prasknutím vnitřních pramenů lana, 

f) ztvrdnutí opletu nebo až zesklovatění, ke kterému dochází při opakovaném rychlém a 

dlouhém slaňování, 

g) další namáhání lana, které se projeví ztvrdnutím, spečením opletu a zesklovatěním 

zejména po vystavení lana vysokým teplotám, 

h) změna barvy opletu, která nám může signalizovat chemické poškození lana (pokud 

nezmizí po vyprání lana). 

 

V případě zjištění některé ze závad (nebo pochybností o stavu lana) uvedených 

výše se lano předá oprávněné osobě. Při kontrole se dále zjišťuje skutečná délka lana, 

zda při používání, zejména ve vlhkém prostředí, nedošlo ke zkrácení délky lana [4]. 
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1.5 Ochrana lana při používání, technické prostředky 

Při používání lana se musí zajistit dostatečná ochrana lana proti vlivům, které 

mohou způsobit jeho poškození. U tepelných a chemických vlivů je nejdůležitější se 

tomuto nebezpečí vyhnout a lano vést mimo prostředí, kde mohou být tepelně nebo 

chemicky namáhána. Pro případ nebezpečí mechanického poškození lana je nutné 

vyhnout se především vedení a namáhání lana přes ostrou hranu. Každá hrana o 

poloměru menším než 5 mm může při zatížení způsobit poškození lana. 

 

Obrázek 5 - Ochrana lana [4] 

Dále je nutné se vyhnout tření lana přes hrubý povrch. Jako ochranu proti 

tomuto nebezpečí se používají zejména mechanické chráničky (viz obrázek 5) na lano a 

vhodné způsoby vedení lana. Pro ochranu lana lze provizorně použít podložení 

kabátem, rukavicemi apod. [4]. 

 

1.6 Uložení lana 

Nové nebo řádně ošetřené lano se ukládá v prostorech mimo dosah působení 

tepelných zdrojů, chemikálií a UV záření. Lana se nesmějí ukládat na zemi, v blízkosti 

ostrých předmětů nebo tam, kde by mohla být jakýmkoliv způsobem poškozena. 

Dlouhodobě uložené lano je vhodné při pravidelné kontrole přebalit, aby nedošlo k 

přeležení lana a tvarové deformaci. Při každé manipulaci s lanem je nutné dodržovat 

pokyny výrobce [4]. 

obr. 16 
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2. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PEVNOST LANA 

 

Faktorů ovlivňující pevnost lana v tahu je několik. Jeden z prvních faktorů je 

životnost lana. Užíváním lano ztrácí své vlastnosti a jeho životnost je omezená. Zde je 

na místě upozornit na fakt, že rychlé slaňování, při kterém se třením značně zvyšuje 

teplota slaňovacích prostředků, lana poškozuje nevratně. Při opatrném pohybu dochází 

slaňováním pouze k utahování struktury lana, případně kroucení opletu vůči jádru. 

Dalším faktorem je přímé sluneční záření, zejména jeho ultrafialová část spektra, 

způsobuje ve vláknech fyzikální změny vedoucí k poklesu pevnosti. S tímto faktorem 

souvisí správné skladování. Používané lano, i bez výraznějších vnějších známek 

opotřebení, je dobré vyřadit po dvou, nejpozději třech letech v závislosti na intenzitě 

používání. Nepoužívané lano by se mělo vyřadit na pomocné práce po 10 letech. Na 

druhé straně je také neoddiskutovatelným faktem, že podle výzkumů firmy Arova-

Mammut nepoužívaná a dobře uskladněná lana po asi dvou letech mají o něco lepší 

vlastnosti než lana bezprostředně po výrobě, zkráceně řečeno dobře uskladněná lana 

zrají. Ani po 10 letech (při dobrém uskladněni) není třeba mít obavy. 

V případě, že se chemikálie dostane do kontaktu s lanem, taktéž to ovlivní 

pevnost. To se může týkat například i louhu či kyseliny z baterií. Dříve se to stávalo 

zejména, když lano nosilo v batohu společně s hornickou svítilnou. Také je znám 

případ, že si lezec skladoval lano v garáži, kde nabíjel autobaterii, výpary které se 

uvolňovali, se dostali do styku s lanem. Platí to i pro označování lan, musí být použita 

barva, kterou výrobci doporučují. Voda v tekutém stavu, také snižuje pevnost lana. 

Jakmile voda v laně zmrzne naopak, pevnost lana se zvýší [7]. 

Jako další výrazný faktor ovlivňující pevnost lana je uzel, pevnost lana nám opět 

snižuje. Na rozdíl od výše popsaných vlivů, se bez použití uzlu v lanové technice 

nemůžeme téměř obejít, proto míru snížení pevnosti lana analyzuje má práce. 
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3. UZEL 

 

Uzel je nedílnou součástí zajišťovacího řetězce. Vázání uzlů musí být věnována 

náležitá pozornost.  

Hasič-lezec nemusí znát a ovládat vázání neúměrně velkého množství uzlů. 

Postačí základní uzly, které se však musí naučit ovládat naprosto spolehlivě ve tmě, ve 

špatném počasí a v případě potřeby i jednou rukou. Samozřejmě každý uzel, který bude 

znát navíc je pro něho výhoda. 

 Uzly by měly splňovat tyto základní podmínky:  

- lehké a jednoduché uvázání,  

- bezpečný uzel je dokonale uvázaný uzel,  

- uzel musí odpovídat účelu, pro který je použit,  

- uzel se nesmí samovolně rozvázat,  

- uzel se i po zatažení musí dát rozvázat,  

- uzel musí být urovnaný, lano se v uzlu nesmí lámat nebo křížit,  

- uzel musí být dostatečně pevný, ale nesmí přitom výrazně snižovat pevnost 

lana,  

- snadná optická kontrola správného uvázání uzlu.  
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Při vázání uzlů je nutné dbát na zásadu délky konců lan, které z uzlu vycházejí. 

Při vázání uzlů na plochých smyčkách, musí z uzlu vycházet nejméně pětinásobek šířky 

smyčky, u lan desetinásobek jejich průměru.  

Dostupná literatura uvádí, že každý uzel snižuje pevnost lana až o 30 – 40%. Dle 

teoretických předpokladů ostré ohyby lana v uzlu sníží pevnost lana. Ověřením a 

analýzou tohoto předpokladu se zabývám v kapitole 7. Průběh zkoušky a obecné 

výsledky. 

Při vázání uzlů je nutné brát v úvahu, kterým směrem bude uzel zatěžován. Je 

důležité vědět, že uzel je možné zatěžovat ve směru, ze kterého lano z uzlu vychází, 

případně do něj vchází. Každé příčné, zpětné nebo jiné zatěžování uzlu dále výrazně 

snižuje pevnost lana [1]. 
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4. VÝBĚR UZLŮ  

 

Výběr těchto uzlů byl volen jednak na základě:   

 Vybraných základních uzlů pro jednotky požární ochrany uvedené ve 

Cvičebním řádu jednotek požární ochrany a v  Metodice činností ve výšce a 

nad volnou hloubkou jednotek PO. 

 

 Předpokládaných hodnot, o kterou se sníží pevnost lana, z důvodu 

schopnosti daný uzel přetrhnout vyprošťovacím kladkostrojem a které již 

byly v literatuře publikovány. Byl jsem limitován nosností jednotlivých 

části trhacího mechanismu. Na základě tohoto kritéria byl vybrán dračí, 

osmičkový a vůdcovský uzel a smyčka motýlek. 

 

 

Na měření jsem vybral dračí, kravský, lodní, osmičkový, vůdcovský uzel, uzel 

vánočku a smyčku motýlek. V podkapitole se budu dále věnovat popisu jednotlivých 

uzlů, jejich výhodách a nevýhodách, uzly jsou ilustrovány pomocí fotek k názornému 

pochopení uvázání. 

 

4.1 Dračí smyčka  

 

Dračí smyčka, kterou vyobrazuje obrázek 6, je uzel, který se dříve výhradně 

používal na navázání na lano, buď samostatně, nebo přes zachycovací postroj. 

Vzhledem k tomu, že u tohoto uzlu hrozí při neodborné manipulaci rozvázání, jeho 

využití se výrazně snížilo. Přesto však by hasiči-lezci měli tento uzel znát pro jeho 

určité výhody. Dá se z něj udělat smyčka kolem těla, která se nestahuje nebo 

improvizovaný postroj. Při zavázání je nutné tento uzel vždy pojistit jednoduchým 

očkem. U dračí smyčky je možné zatěžovat pouze lano, které z uzlu vychází.  
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Pozor, jiné zatěžování uzlu je nebezpečné. Při obvodovém zatížení se dračí smyčka 

poměrně snadno rozvazuje, zvlášť pokud zatěžující síla není trvalá. Dračí smyčku lze 

uvázat i dvojitě [1]. 

 
Obrázek 6 - Dračí smyčka [1] 

 

4.2 Kravský uzel (zadrhávací klička) 

 

Tento uzel se nejčastěji používá s ohledem na to, že jeho pomocí můžeme 

zajistit poloviční lodní smyčku. Jeho pomocí můžeme zajistit napnuté lano a uvolnit si ruce 

pro další činnost o provedení potřebných činností, pouhým zatáhnutím za volný konec 

lana tento povolí. Vytvoříme jej tak, že kolem zatíženého pramene lana vytvoříme z 

nezatíženého pramene oko, do něj vsuneme kličku a zatáhneme. Působením váhy na 

laně se klička dotáhne ke karabině a zadrhne se - vlevo na obrázku 7. Ucho uzlu je 

nutné zajistit např. karabinou nebo provlečením smyčky. 
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 Tento uzel lze dobře využít při zajištění lana u jištění polovičním lodním uzlem - 

vpravo na obrázku 7 [1].  

 

 

Obrázek 7 - Kravský uzel [1] 

 

4.3 Lodní smyčka  

 

Lodní smyčka (viz obrázek 8) je jeden z nejpoužívanějších zadrhávacích uzlů, 

má všestranné využití. Vážeme ji tak, že kdekoli na laně vytvoříme oko, které podržíme 

v jedné ruce. Druhou rukou vytvoříme druhé oko tak, aby nám vnikl tvar brýlí. Brýle 

potom překřížíme a uzel vložíme do karabiny nebo na jakýkoli pevný předmět, ze 

kterého nemůže sklouznout. Uzel je možné vytvořit i kolem pevného předmětu 

napícháním. V tomto případě je nutné zkontrolovat, aby lana byla řádně překřížena a 

nemohlo dojít k uvolnění nesprávně uvázaného uzlu. Výhody uzlu jsou jednoduché 

vázání, všestranné použití, možnost prodloužení nebo zkrácení volných konců lan, drží i 
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při zatížení jednoho pramene lana, po zatížení lze rozvázat. Nesmí se použít samostatně 

ke kotvení a k přímému zajištění lezce proti pádu. Tam, kde nelze uzel neustále 

kontrolovat, je vhodné jeho zajištění jednoduchým očkem. Po vyjmutí z karabiny se 

uzel samovolně rozvazuje. V karabině vytváří pevný bod na laně.  

Pozor, je možné i samovolné nekontrolovatelné rozvázání [1]!  

 

 

Obrázek 8 - Lodní uzel [1] 

 

4.4 Smyčka motýlek  

 

Smyčka motýlek se váže jen uprostřed lana (viz obrázek 9). Používá se na 

kotvení lana, kdy předpokládáme zatížení jak za oko smyčky, tak i při anomálním 

zatížení (tj. za oba prameny lana vycházející z uzlu), a nejsme s to určit, kdy které 

zatížení nastane. Váže se jen uprostřed lana. Jednak menší ztrátu nosnosti lana v uzlu, a 

tím i větší šetrnost k lanu. Uzel se trochu obtížně váže, a tak je vždy po navázání uzel 

neuspořádaný a prameny v něm nejsou úhledně vedeny. Po navázání je tak nutno vždy 

uzel srovnat. Po zatížení jde uzel velmi dobře povolit [2]. 
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Obrázek 9 - Smyčka motýlek [2] 

4.5 Vůdcovský uzel 

 

Vůdcovský uzel (viz obrázek 10) vytvoříme tak, že lano přehneme a zespodu do 

vytvořeného oka provlékneme libovolně velkou vytvořenou smyčku. Uzel se dá vázat 

stejnosměrně nebo píchaným způsobem protisměrně. Záleží na směru namáhání lana, 

které z uzlu vychází. Nesmí docházet k ostrému lámání lana. Pozor, výrazně snižuje 

pevnost lana. Uzel je velmi jednoduchý, ale po zatížení se velice špatně rozvazuje, 

zejména na měkkých a mokrých lanech. Hodí se k vytvoření smyčky na konci nebo i 

uprostřed lana. Není vhodný k sebejištění a ke kotvení. Důležité je uzel řádně urovnat 

[1].  

 

.  

Obrázek 10 - Vůdcovský uzel [1] 
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4.6 Osmičkový uzel 

 

Osmičkový uzel je všestranně využitelný. Je možné jej použít ke kotvení, k 

navázání na lano, k vytvoření smyčky uprostřed lana, ke svázání dvou lan stejných 

průměrů a řadě dalších použití. Uzel vidíme na obrázku 11. Má výhodu, že je velmi 

pevný a přitom teoreticky výrazně nesnižuje pevnost lana. Po zatížení lze tento uzel 

dobře rozvázat. Velmi snadno lze opticky zkontrolovat správnost uvázání. Základní 

variantu vytvoříme tak, že přehneme konec lana, vytvoříme oko jako bychom vytvářeli 

vůdcovský uzel, ale provedeme navíc jednu otáčku kolem lana a pak protáhneme do oka 

vytvořenou smyčku. Důležité je uzel řádně urovnat. Existují další varianty vázání 

osmičkového uzlu – píchaný ve směru i protisměru, dvojitý (vhodný na zřízení 

kotevního stanoviště). Pozor na směr zatěžování uzlu [1]. 

 

 

Obrázek 11 - Lodní uzel [1] 
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4.7 Vánočka  

 

Vánočka je relativně jednoduchý uzel na uvázání, spočívá v provlíkání ok 

vprostřed lana. Názornou představu Vám udělá obrázek 12. Pokud ho bude používat 

více hasičů-lezců za sebou, je vhodné zapnout do posledního oka karabinu, jako 

pojistku proti samovolnému rozvázání. Využívá se zejména pro kotvení při slaňování 

posledního lezce na jednoducho, kteří používají slaňovací prostředky použitelné pouze 

při slanění na jednoducho. Umožňuje nám, pomocí střídavým tahem za oba konce, 

rozvázaní uzlu z dolní výškové polohy (tzv. rozvázaní na dálku). Nebezpečí hrozí při 

záměně konce lana, po kterém se máme slanit. 

 

 

Obrázek 12 - Vánočka 
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5. TESTOVACÍ MECHANISMUS 

 

Většinou se podobné zkoušky dělají na trhacích strojích v laboratořích. Ale na 

takový stroj by byl možný přístup pouze u specializované firmy vyrábějící lana a 

výsledky by následně mohly být prezentovány jako tendenčně zkreslené. Z tohoto 

důvodu byly využity možnosti a prostředky Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje a měřící metodu jsem musel vyvinout samostatně. Trhací 

mechanismus byl ukotven kotvícími popruhy, siloměr, byl jištěný pomocnými 

smyčkami a dále lanem (testovacím segmentem), který napínal vyprošťovací 

kladkostroj. Vše bylo spojeno šroubovými třmeny. Jak vypadal celý trhací mechanismus 

popisuje obrázek 13. Při samotném trhání jsou hodnoty orientační, přístroj nedisponuje 

pamětí, pouze vizuální odčítání.  

 

 

Obrázek 13 - Testovací mechanismus 
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5.1 Siloměr 

 

 Siloměr je základním součástí testovacího mechanismu. Zhotovila ho 

francouzská firma Tractel typ  Dynafor LLZ, se sériovým číslem 0903017W v roce 

2005 a vidíme ho na obrázku 14. Tělo je z lakované hliníkové slitiny s maximální 

nosností je 3200 kg a měřící odchylkou ± 0,8%. Hodnoty zobrazuje na digitálním 

displeji, buď v kilogramech, nebo newtonech. Povolené použití je při pracovních 

teplotách -10°C až 40°C s odolností povětrnostním vlivům a prachům IP65. Přístroj 

napájen je pomocí tří 1,5 V bateriemi. Jeho hmotnost je 1,5 kg.  

 

Obrázek 14 - Siloměr 
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5.2 Vyprošťovací kladkostroj 

 

Další z důležitých součástí je vyprošťovací, řetězový kladkostroj. 

Vyprodukovala ho česká firma Brano, typ Z310 (viz obrázek 15) s výrobním číslem 

2522 v roce 1983. Nosnost stroje, byla limitována závěsnými háky, 3200 kg, ale i tak je 

tam pojistka v podobě střižného kolíku na obslužné páce. Při překročení se kolík 

zdeformuje a nedojde, k poškození kladkostroje. Kladkostroj nám umožní zdvih do 6 m. 

Hmotnost je poměrně velká, z důvodu kovaného řetězu, váží cca 40 kg. 

 

 

Obrázek 15 - Vyprošťovací kladkostroj 
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5.3 Šroubové třmeny 

 

K pojení testovacího segmentu, z jedné strany se siloměrem a druhé strany 

s kotvícími popruhy na naše měření jsou použity vysoko-pevnostní třemeny, typ HA1 

s nosností 4750 kg od firmy Pavlínek (viz obrázek 16). Průměr třemenu je 22 mm a 

váhou 1,18 kg.  

 

 

Obrázek 16 - Šroubové třmeny 

 

 

 

 

5.4 Statické lano 

 

Nejdůležitějším zkoušeným segmentem celého mechanismu je nízko-průtažné 

lano typu A (viz obrázek 17) od české firmy Lanex. Jedná se o typ statického lana s 

nosností je 4 000 kg a s průměrem 11mm. Vyrábí se z polyamidu, váha jednoho metru 

je 79 g. Prodloužení lana při zatížení 50-150kg je 3,2%. Pro měření bylo využito, jak 



25 
 

celých volně prodejných lan (30 m), tak zbytků (prodejných jako odpad 15-25 m). Ale 

nosnost a průměr lana byla dle výrobce zachována. Více informací je v příloze 2 

Technické parametry statického lana. 

 

 

Obrázek 17 - Statické lano 

5.5 Kotvící popruhy 

 

Popruhy (viz obrázek 18) slouží jako kotvící body k uchycení celého 

mechanismu. Popruhy jsou od firmy SCAD. Používají se ke spojení speciálních nosítek 

a lana, vyrábí se opět z polyamidu. Délka je 1,8 m s nosností přes 4000 kg (9000LB). 

Váha jednoho popruhu je 400 g. 

 

Obrázek 18 - Kotvící popruhy 
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5.6 Pomocná smyčka 

 

Smyčky (viz obrázek 19) byly potřeba k zachycení pádu siloměru a kladkostroje, 

vyrobila je opět firma Lanex. Nosnost je 500 kg. Průměr 5mm. 

 

 

Obrázek 19 - Pomocná smyčka 
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6. POSTUP TESTOVÁNÍ 

 

Postup zkoušky probíhal následovně, na obou koncích lana se uvázal stejný 

uzel s okem velkým 10cm a vzdálenost obou uzlů od sebe byla 20cm, názorně nám to 

přiblíží obrázek 20. Poté se uzel zatížil, aby se dostatečně utáhl. Po kontrole, zda se 

prameny nepřekroutily, se mohl dát testovací segment do testovacího mechanismu. Po 

těchto úkonech se mohl přitahovat asi rychlostí 1cm/s. Měření probíhalo 

v minimálním počtu dvou osob. První osoba obsluhovala kladkostroj. Druhá osoba 

vizuálně odčítala sílu na měřícím zařízení a následně prováděla zápis do formuláře. Po 

přetržení testovacího segmentu se odřezaly zbylé části lana z šroubových třmenů. 

Řetěz vyprošťovacího kladkostroje se stáhnul zpět do výchozí polohy a všechny úkony 

přípravy a měření se opakovaly totožně. Jen u smyčky motýlek, byl zkoušený uzel 

uprostřed testovacího segmentu, ke spojení s oky byly použity osmičkové uzle, 

protože jsem tento uzel namáhal anomálně. Při anomálním zatížení má větší pevnost 

než při normálním. Každý uzel se testoval 10krát. 

 

 

Obrázek 20 - Testovací segment 
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7. PRŮBĚH ZKOUŠKY A OBECNÉ VÝSLEDKY 

 

Experimentální část zkoušky probíhala na hasičské stanici HS-3 v Ostravě-

Porubě, celkem v pěti zkušebních dnech, s tím že jsem bral ohled na teplotu okolí, ta se 

vždy pohybovala kolem 15 °C. Při postupném natahování zkoušeného prvku jsem 

sledoval vzrůstající sílu na displeji digitálního siloměru. S vzrůstající silou se začal 

testovací segment až překvapivě natahovat. V závislosti na zvyšování délky lana se 

zužoval jeho průměr právě v místě uzlu. A právě tam i došlo k jeho přetržení, přesně jak 

praví definice. Prameny lana jsou v uzlu nerovnoměrně namáhány nejen tahem, ale i 

ohybem a vzájemným tlakem v uzlu. Při extrémních silách vždy lano praskne v uzlu [5]. 

Dokonce jsme ze zajímavosti sledovali teploty v uzlu termokamerou a ta zaznamenala 

teploty kolem 60 °C při přetržení. Dále ve všech uzlech, kde došlo k přetržení, byla 

vlákna z poloviny seškvařena právě teplotami, které vznikaly při daných zkouškách. Při 

prasknutí testovacího segmentu byl siloměr a kladkostroj nekontrolovatelně vymrštěn 

proti obsluze kladkostroje, tyto zařízení byly zachyceny pomocnou smyčkou. Proto byla 

obsluha vybavena přilbou a rukavicemi. Přetržení lana bylo také doprovázeno 

zvukovým efektem, což zejména nepříznivě působilo na psychiku obsluhy kladkostroje 

a na důvěryhodnost pomocné smyčky, že udrží letící siloměr s hákem.  

V tabulce 2 jsou shrnuty dosažené průměrné výsledky z deseti pokusů. Podrobné 

výsledky všech pokusů jsou v příloze 1. Z těchto výsledků je vypočtená pevnost 

s daným uzlem oproti pevnosti lana bez uzlu, dále o kolik daný uzel sníží statickou 

pevnost lana. 

Tabulka 2 - Výsledky měření 

druh uzlu průměrná hodnota 
10 pokusů [kN] 

pevnost lana oproti 
nominální pevnosti lana [%] 

uzel sníží pevnost 
lana o [%] 

dračí 21,32 53 47 

kravský 21,45 54 46 

lodní 20,21 51 49 

motýlek 19,08 48 52 

osmičkový 21,41 54 46 

vánočka 18,34 46 54 

vůdcovský 20,05 50 50 
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8. POROVNÁNÍ  

 

Jak už jsem se zmínil výše, nízko průtažné lano typu A se zakončením má mít 

podle normy ČSN EN 1891 nosnost 15 kN.  

Zkouška, která toto ověřuje, se provádí tak, že se na laně dlouhém 3m udělají na 

obou koncích např. osmičkové uzly. Uzly jsou od kotevního bodu 17,5cm ± 2,5cm. 

Jeden se uváže do kotevního bodu a do druhého závaží o hmotnosti 1500kg. Kotevní 

kroužky mají vnitřní průměr 20 ±1mm a příčným průměrem 15 ±1mm, nebo tyč 

stejného průměru. Lano se nesmí po dobu 3 min přetrhnout. 

Při měření jsem nemohl postupovat podle normy z důvodu finančních 

prostředků. Zejména by to byla velká spotřeba lana (jeden pokus 3m). I kotevní body 

měly větší příčný průměr, tím se síla působená na vlákna lépe rozložila. Síla, kterou 

jsem na lano, potažmo uzle, vyvinul, se v průměru pohybovala kolem hodnoty 20 kN u 

všech měření. Například u osmičkového uzle se lano přetrhlo nejdříve u hodnoty 19,3 

kN. To jsme na hodnotě o 4 kN nad normou. Nejmenší síla, při které se lano přetrhlo, 

byla 16,9 kN. I tady jsme ale byli v normě. 

  



30 
 

Dostupné údaje ke srovnání mnou dosažených výsledků jsou z roku 1981, v té 

době nebyla určitě lana na takové technické úrovni jako dnes. Jak můžeme vidět 

porovnání hodnot v tabulce 3, můžeme říct, že pevnost lana při použití dračího uzlu, 

vůdcovského uzlu, smyčkou motýlek a osmičkového uzlu naměřené mnou a panem 

Marbachem a Rocourtem se od sebe neliší. Rozdíl 3% srovnávaných výsledků je 

z pohledu, použité metodiky testování zanedbatelný a není zas tak moc výrazný. 

Příčinou rozdílných výsledků můžou být různé trhací stroje, styly uvázaní a dotažení 

uzlu, typy lan z hlediska materiálu. Další uzle jako uzel kravský, lodní a vánočku 

nebylo s čím porovnat, i přes provedenou rešerši literatury a dostupných informačních 

zdrojů.  

 

Tabulka 3 - Porovnání výsledků měření s Marbachem Rocourtem 

druh uzlu 
Maňas-pevnost lana 

oproti nominální 
pevnosti lana [%] 

Marbach a Rocourt-pevnost 
lana oproti nominální 

pevnosti lana [%] 

dračí 53 52 

kravský 54 x 

lodní 51 x 

motýlek 48 51 

osmičkový 54 55 

vánočka 46 x 

vůdcovský 50 50 

 

  x- pánové Marbach a Rocourt statickou pevnost tohoto uzlu neměřili 
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ZÁVĚR 

 

Z výsledků této práce je zřejmé, že uzel výrazně ovlivňuje pevnost lana 

v souladu s obecně známým axiomem. 

V úvodu jsem Vás seznámil s rozdělením lan podle účelu použití, jejich 

vlastností a rozměrů v jakých se vyrábí. Dále jsem se zmínil o základních normovaných 

požadavcích na lano, které musí být splněny. Také jsem se zmínil o různých faktorech 

ovlivňující pevnost lana. Následuje charakteristika uzlů z pohledu jejich podílu na 

snížení pevnosti lana a pravidlech a zásadách, které by měly být splněny při vázání uzlů.  

V následující části práce jsem analyzoval jednotlivé uzly a vybral jsem uzly pro 

samotné měření. Kapitola je doplněna popisem vybraných uzlů.  

Následuje experimentální část práce, která začíná podrobným popisem zkušební 

metody, kterou jsem při zkouškách aplikoval včetně popisu měřícího segmentu 

trhacího mechanismu. Kapitola je doplněna fotografiemi, jejichž množství je přímo 

úměrné časové náročnosti prováděných zkoušek. Zkušební metodu jsem vyvinul 

samostatně na základě reálných možností, které jsem měl. 

V experimentální části jsem se zabýval zkouškami jednotlivých uzlů s cílem 

zjistit vliv uvázaného uzlu na výrobcem deklarovanou statickou pevnost lana. Výsledky 

jsem analyzoval, zprůměroval a porovnal s dosud publikovanými výsledky s cílem 

zohlednit potencionálně nové technologie výroby lana. Zkoušky byly náročné jak 

z časového hlediska, tak z hlediska finančního. Uvázání, příprava, přetrhnutí a odřezání 

zbytků jednoho pokusu trvalo min 15 minut, v některých případech déle. Celá 

experimentální část se skládala ze 70 pokusů, přičemž nejsou započítány pokusy, které 

odlaďovaly zkušební metodu. Dohromady při zkouškách bylo znehodnoceno přes 200 

metrů lana. Při každém pokusu musely být minimálně dvě osoby, jedna obsluhovala 

kladkostroj, druhá odčítala vizuálně hodnoty ze siloměru. Zkoušky byly fyzicky 

náročné, na obsluze kladkostroje se vystřídalo cca 5 osob v průběhu jedné „sady“ 

zkoušek.  

Uvědomuji si fakt, že možné odchylky a chyby v měření nebyly způsobeny 

pouze siloměrem. Velkou roli sehrávala sehranost dvojice obsluhy kladkostroje a 

odečítače siloměru apod. 
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Lano se vždy přetrhlo v místě největšího ohybu, tedy v uzlu. Žádný z uzlů svou 

vlastností snižovat statickou pevnost lana nepřevyšoval, z měření vyplývá, že uzel 

průměrně sníží statickou pevnost lana o polovinu. To znamená, že moje měření je 

v rozporu s metodikou, kde se píše: Každý uzel snižuje pevnost lana až o 30 – 40%. [4], 

i já jsem tuto skutečnost použil v úvodu této práce. 

Systém harmonizovaných ČSN EN optimalizuje statickou nosnost prostředků 

používaných pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou na cca 20 kN, což přibližně 

odpovídá i minimální pevnosti nízko-průtažného lana typu A. Z provedených zkoušek 

však vyplývá skutečnost, že uzly snižují pevnost lana o 50%. Pokud počítáme s 

požadavky normy, dostáváme se na hodnotu 11 kN. Z praxe se předpokládá zatížení 

kotevního bodu a celého řetězce při slanění cca 3,5 – 4 kN. Velmi často je také 

v průběhu záchrany zatěžováno lano při slanění nebo vytahování dvěma osobami. 

Předpokládaná zátěž je tedy cca 7-8 kN. Je evidentní, že v případě použití nízko-

průtažného lana s opláštěným jádrem typu A potom bezpečnostní rezerva není nijak 

velká.  

Díky výsledkům bych navrhoval změnu jedné věty ve cvičebním řádu, Rozsah, 

kterým se vlivem uzlu sníží pevnost lana, bych upravil na 45-55% a v metodice činností 

jednotek požární ochrany pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou jednoznačně 

stanovil minimální nosnost lana na 4 kN. 

Rozpracováním této problematiky se chci nadále věnovat i v diplomové práci. 

Plánuji zkoušky rozšířit i na vzorky zohledňující vliv vlhkosti, mrazu, dlouhodobé 

vystavení klimatickým podmínkám, nebo několikaleté známé opotřebení lana. Velmi 

zajímavé bude také stanovení statické pevnosti dynamických lan u jednotlivých 

činností. 
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PŘÍLOHA 1 - VÝSLEDKY VŠECH POKUSŮ MĚŘENÍ 

druh uzlu 
Pokus 

č. 1 [kN] č. 2 [kN] č. 3 [kN] č. 4 [kN] č. 5 [kN] č. 6 [kN] č. 7 [kN] č. 8 [kN] č. 9 [kN] č. 10 [kN] 

dračí 20,5 21,2 22,1 21,7 19,8 21,75 22,3 20,7 22,1 21 

kravský 22,5 22 21 22,3 23 21 19,5 20,3 21,4 21,5 

lodní 21,65 21 19,3 21,65 19,5 19,7 19,75 19,45 19,75 20,3 

motýlek 19,65 19,3 19,3 16,3 19,35 19,75 19,4 19,25 19,3 19,2 

osmičkový 21,55 20,95 21,3 22,75 21,3 20,9 20 21,5 21,8 22 

vánočka 18,7 17 19,2 19 18,8 16,9 18,9 18,5 17,8 18,6 

vůdcovský 21,95 20,45 19,75 21 19,8 19,65 20,4 19,35 19,1 19,05 
 



 
 

PŘÍLOHA 2 - TECHNICKÉ PARAMETRY STATICKÉHO LANA. 

 

 


