
TESTY LEZECKÉHO MATERIÁLU NA TRHAČKE 
 

Približne pred tromi týždňami prebehla na  jednom českom outdoorovom fóre diskusia o prúsikoch 
a o poškodenej  šitej  slučke  z materiálu Dyneema. V diskusii  sa  diskutovalo o vhodnosti  a účinnosti 
prúsika z materiálu Dyneema a o tom, aký uzol použiť na zviazanie slučky z Dyneemy. 
 

Diskusia o viazaní slučky z Dyneemy ma zaujala natoľko, že som sa rozhodol zrealizovať testy 
na trhačke. Po dohode s jedným z diskutujúcich som sa rozhodol, že okrem poškodenej šitej slučky 
z materiálu Dyneema,  ktorá bude  zviazaná vodcovským uzlom, otestujeme aj  staré viazané  slučky 
z „repky“ a polovičného lana. Aby sme mohli urobiť aspoň aké‐také porovnanie, do testov som ešte 
pridal tri nové viazané slučky z Dynneemy, kde boli použité nasledujúce uzly: protismerný vodcovský, 
protismerný osmičkový a trojitý rybársky. 

  

Technické informácie o testoch 
Všetky testy lezeckého materiálu boli realizované na normovanej trhačke vo firme, ktorá šije lezecký 
materiál pre  značky BEAL, SALEWA, EDELWEISS,  SIMOND a pod. Pri všetkých  testoch boli použité 
valčeky s priemerom 10 mm  (norma UIAA pre testovanie šitých slučiek), ktoré simulovali karabínu. 
Na priložených  fotografiách  pod  textom  je  zaznamenaná medza  pevnosti  testovaného materiálu, 
pričom medza pevnosti predstavuje maximálne  zaťaženie vedúce  k porušeniu materiálu. Hodnota 
zaťaženia materiálu je na displeji trhačky udávaná v kilogramoch. 
 
Poznámka:  Laná  sa  podľa normy UIAA  testujú  na  valčekoch o priemere  5 mm.  Pre nedostupnosť 
valčekov s priemerom 5 mm boli pri testoch polovičného lana použité valčeky z priemerom 10 mm. 
 

Viazaná a šitá slučka (Dyneema ‐ 13 mm) vodcovský uzol 
Na testovanie bola použitá slučka zn. Rock Empire z materiálu Dyneema o šírke 13 mm, dĺžke 120 cm 
a pevnosti 22 kN. Slučka bola pred testovaním použitá na lezenie v horách, kde došlo k jej poškodeniu 
padajúcou  skalou  (viď  obr.  1).  Kvôli  poškodeniu  slučky  bol  pred  chybným  miestom  (15 ‐ 20 cm) 
uviazaný vodcovský uzol (viď obr. 2). 
 
Úlohou tohto testu bolo získať odpoveď na tieto otázky: 

 Je možné použiť šitú slučku z Dyneemy, ktorú poškodila padajúca skala? 

 Akú pevnosť má poškodená slučka z Dyneemy? 

 Ktorá časť poškodenej slučky predstavuje najslabšie miesto? 

 Aký uzol požiť na zviazanie slučky z Dyneemy? 

 Akú pevnosť má viazaná slučka z Dyneemy? 
 
TEST 1: Po zaťažení slučky s vodcovským uzlom začalo  ihneď dochádzať k pomalému preklzu v uzle. 
Tento  jav trval niekoľko desiatok sekúnd a pri zaťažení o hmotnosti 962 kg (viď obr. 3) došlo k jeho 
úplnému rozviazaniu. Štvrtá fotografia (viď obr. 4) zachytáva slučku tesne pred rozviazaním uzla. 
 
TEST 2: Po rozviazaní vodcovského uzla som túto slučku použil na opätovné testovanie. Tentoraz som 
testoval šitú slučku bez uzla. Cieľom testu bolo overiť, či je poškodená časť slučky najslabším článkom 
tohto systému. Prekvapením bolo, že k pretrhnutiu nedošlo na poškodenom mieste, ale na valčeku, 
ktorý  simuloval  karabínu.  Zaťaženie,  pri  ktorom  došlo  k pretrhnutiu  šitej  slučky,  odpovedalo 
hmotnosti 2380 kg (viď obr. 5, 6).  
 
Poznámka: Norma UIAA vyžaduje pevnosť šitej slučky 22kN = zaťaženie 2200 kg. 
 



       
obr. 1                                                                           obr. 2 

 

       
obr. 3                                                                           obr. 4 

 

       
obr. 5                                                                           obr. 6 

 

Viazaná slučka (repka ‐ 6 mm) protismerný osmičkový uzol 
Na testovanie bola použitá staršia 6 mm „repka“, ktorá bola používaná na  lezenie a výškové práce. 
Doba  používania  bola  približne 5 rokov.  „Repka“  bola  zviazaná  protismerným  osmičkovým  uzlom 
(viď obr. 7, 8). Prečnievajúce konce materiálu za uzlom boli dlhé viac ako 10 cm. 
 
TEST: Po zaťažení sa slučka predĺžila a k pretrhnutiu došlo v uzle pri zaťažení 1282 kg (viď obr. 9, 10). 



       
obr. 7                                                                           obr. 8 

 

       
obr. 9                                                                           obr. 10 

 

Viazané slučka (polovičné lano ‐ 8,5mm) protismerný osmičkový uzol 
Na testovanie bola použitá staršia viazaná slučka z polovičného lana, ktorá bola používaná na lezenie. 
Doba  používania  bola  približne 5 rokov.  Lano  bolo  zviazané  protismerným  osmičkovým  uzlom 
(viď obr. 11, 12).  
 
TEST: Po zaťažení sa slučka predĺžila a k pretrhnutiu došlo v uzle pri zaťažení 1713 kg (viď obr. 13, 14). 
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obr. 13                                                                           obr. 14 

 

Viazaná slučka (Dyneema ‐ 6 mm) protismerný vodcovský uzol 
Na  testovanie  bola  použitá  Dyneema  (zn.  BEAL)  o šírke  6 mm,  ktorá  mala  oválny  profil.  Táto 
Dyneema pripomína klasickú „repku“, pričom  jej konce sú špeciálnou  technikou pletenia  rozšírené 
a umožňujú  jej  zošitie.  Na  testovanie  bola  použitá  iba  oválna  časť  slučky,  ktorú  som  zviazal 
protismerným vodcovským uzlom  (viď obr. 15). Prečnievajúce konce materiálu  za uzlom boli dlhé 
približne 10 cm. 
 
TEST:  Po  zaťažení  slučky  došlo  k veľmi  rýchlemu  rozviazaniu  uzla.  Preklzávanie  začalo  ihneď 
po zaťažení. Maximálne zaťaženie, pri ktorom došlo k rozviazaniu uzla, bolo 474 kg (viď obr. 16). 
 

       
obr. 15                                                                           obr. 16 

 

Viazaná slučka (Dyneema ‐ 6 mm) protismerný osmičkový uzol 
Na  testovanie  bola  použitá  Dyneema  (zn.  BEAL)  o šírke  6 mm,  ktorá  mala  oválny  profil.  Táto 
Dyneema pripomína klasickú „repku“, pričom  jej konce sú špeciálnou  technikou pletenia  rozšírené 
a umožňujú  jej  zošitie.  Na  testovanie  bola  použitá  iba  oválna  časť  slučky,  ktorú  som  zviazal 
protismerným osmičkovým uzlom  (viď obr. 17). Prečnievajúce konce materiálu  za uzlom boli dlhé 
približne 10 cm. 
 
TEST: Po  zaťažení  slučky došlo k miernemu preklzu v uzle, ktorý  sa poriadne utiahol. K pretrhnutiu 
došlo  v uzle  pri  zaťažení  1275 kg  (viď obr. 18, 19).  K poškodeniu  slučky  došlo  i v miestach 
na valčekoch, ktoré simulovali karabíny. 
 
 



       
obr. 17                                                                           obr. 18 

 

 
obr. 19 

 

Viazaná slučka (Dyneema ‐ 6 mm) trojitý rybársky uzol 
Na  testovanie  bola  použitá  Dyneema  (zn.  BEAL)  o šírke  6 mm,  ktorá  mala  oválny  profil.  Táto 
Dyneema pripomína klasickú „repku“, pričom  jej konce sú špeciálnou  technikou pletenia  rozšírené 
a umožňujú jej zošitie. Na testovanie bola použitá  iba oválna časť slučky, ktorú som zviazal trojitým 
rybárskym uzlom (viď obr. 20). Prečnievajúce konce materiálu za uzlom boli dlhé približne 10 cm. 
 
TEST:  Po  zaťažení  slučky  došlo  k miernemu  preklzu  v uzle.  K  pretrhnutiu  došlo  v uzle  pri  zaťažení 
1590 kg  (viď obr. 21, 22).  K poškodeniu  slučky  došlo  i v miestach  na  valčekoch,  ktoré  simulovali 
karabíny (viď obr. 23). 
 

       
obr. 20                                                                           obr. 21 

 



       
obr. 22                                                                           obr. 23 

 
Poznámky:  

a) Francúzsky  výrobca  lezeckého materiálu  BEAL  na  svojich webových  stránkach  odporúča 
pre Dyneemu trojitý rybársky uzol. 
 

b) Slučky  zo  6 mm  Dyneemy  boli  rôzne  dlhé,  pretože  ako materiál  na  testovanie  poslúžili 
vyradené kusy z výroby. Chybné miesta boli zo slučky odstránené a na testovanie sa použili 
iba kvalitatívne vyhovujúce časti pôvodnej šitej slučky. Prvé tri testované slučky – 13 mm 
Dyneema, 6 mm „repka“ i polovičné lano mali približne rovnaké dĺžky (cca 80 cm). 
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