
UZLOVÁNÍUZLOVÁNÍ

PLAVČÍK:PLAVČÍK: Očko
Liščí smyčka
Botův uzel

LODNÍK:LODNÍK: Převinuté očko
Volné ouško
Lodní smyčka

KORMIDELNÍK:KORMIDELNÍK: Dračí smyčka
Rybářská spojka
Škotová spojka
Křížová spojka
Užití  uzlů  (vhodný  uzel  pro  svazování  provazů,
svazování dřeva apod.)

LODIVOD:LODIVOD: Zkracovačka
Pevné poutko (navázat)
Plochá spojka na šátku (ambulanční spojka)
Škotová spojka

KADET:KADET: Zkracovačka
Uzle pro slaňování (dračí smyčka)
Lodní uzel (nahození na kůl)
Použití a využití všech výše zmiňovaných uzlů
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1. OČKO

je nejjednodušší uzel. Váže se na konci provázku,
aby se netřepil, aby se nevyvlékal z dírek. Jako
stupně na laně (asi 40 cm od sebe) usnadňuje
šplh.

2. POUTKO
velmi rychlá smyčka, kterou lze nahodit na kolík. Smyčka je

pevná a nemůže se stahovat, takže kolík musí směřovat
na opačnou stranu  než  tah.  Konec  lana  ohněte  a  na  ohybu
uvažte očko.

3. OSMIČKA
je jednoduchý základ  pro vázání  dalších
uzlů. Užití  obdobné jako u  očka.  Lze  ji
použít i jako ozdoby.

4. NAVAZOVANÁ OSMIČKA
užitečný  uvazovací  uzel,  pokud  nelze  smyčku  na  kůl
nasunout. Na laně uvažte volnou osmičku, volný konec otočte

kolem kůlu  a  provlékněte  jej  podél  provazu tvořícího osmičku.
Utáhněte a upravte tvar.

5. VOLNÉ OUŠKO
se  váže  uprostřed  lana.  Slouží
k uvazování  lodí,  je  začátkem  při pletení
řetízků.

6. LIŠČÍ SMYČKA
slouží  k přivazování pevných kruhů uprostřed lana,
háků a kulatin; důležitá zvláště v horolezectví.

7. LODNÍ SMYČKA
se používá k přivazování lodí, napínacích lan stanů,
kotev,  kůlů,  k zavazování  lodních  pytlů;  váže  se
přímo, na kůl se také nahazuje.



UZLOVÁNÍUZLOVÁNÍ
8. DŘEVAŘSKÁ SMYČKA

je důležitá pro svazování a odtahování těžkých větví,
trámů, prken, břemen na souši i na vodě.

9. KRAVSKÁ SMYČKA
se hodí k uvazování lan ke kruhům a kůlům, k uvazování domácích zvířat.

10. PEVNÉ POUTKO
se  užívá  v horolezectví,  ve  vodáckém  sportu

k upevňování vlečné šňůry, k upevňování lana na
háky, na laně vedle sebe jako žebřík.

11. DRAČÍ SMYČKA
též   pevná  smyčka  –  nejpevnější  vůbec,  používá  se
k spouštění  břemen  a  v horolezectví  ke  slaňování.  Její
předností  je,  že se  nestahuje.  Naučte  se  ji  vázat  přímo na
těle. Umísťuje se na prsou a v podpaždí.

12. KŘÍŽOVÁ SPOJKA
slouží  ke  spojení  dvou  stejně  silných

provazů či lan, pevný spoj, špatně se
však rozvazuje.

13. AMBULANČNÍ SPOJKA
- také plochá spojka – uzel  vhodný
k zavazování obvazů a třícípých  šátků,  ke
spojení  stejně  nebo přibližně  stejných
provazů.
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14. ŠKOTOVÁ SPOJKA

se  používá  ke  svazování  provazů  nestejné  síly,
k uvazování  lana  do  pevného  oka  nebo  háku,

plachty,  také  v tkalcovství,  proto  se  nazývá také  uzlem
tkalcovským.

15. ZKRACOVAČKA
slouží  ke  zkrácení  dlouhých lan  nebo provazů,
napínacích lanech stanů.

16. RYBÁŘSKÁ SPOJKA
je  vhodná  ke  svazování  tenkých  provázků,  vláken

z umělých  hmot,  rybářských  vlasců  apod.  Dva
ambulanční  uzly,  každý  na  jednom  provázku,

zapadnou do sebe.

17. NAPÍNACÍ ZKRACOVAČKA
se  hodí  zvláště  ke zkracování
kotvících  lanek  stanů, váže  se  uprostřed
lana, rychlá, spolehlivá.


