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UZLY I.Vidím tu hrùzu ve Va�ich kukadlech. Poøád uzly
a nic ne� uzly. Uzly poslepu, jednou rukou, za
zády, ve dvojici, na uzláku, na niti, na lanì, na
vlnì. Nikdo z Vás si nedovede pøedstavit, �e by se mu znalost tìchto
�modrchancù mohla v �ivotì k nìèemu hodit, pøesto�e se opravdu sna�íme
Vám uvést i pøíklady pou�ití a brzy dojde i na uzlovací praxi - tøeba na lanové
pøeká�ky a hrátky a na drhání, se kterým jsme zaèali u� vloni.
Pùvodnì jsem myslela, �e to bude jen krátký pøehled nejpou�ívanìj�ích uzlù.
Postupnì se to ale vystøíbøilo v dlouhý pøehled ménì pou�ívaných, zato bez-
peènìj�ích uzlù.                                                 D.

KONCOVÉ UZLY
Jednoduchý uzel/oèko/uzavøený závit
je nejjednodu��í uzel a je základem pro øadu dal�ích
uzlù. Pou�ívá se k jednoduchému zakonèení lana,
kde brání rozplétání pramenù a/nebo proklouznutí
otvorem. Odborníci - jachtaøi a horolezci - se mu
rad�i vyhnou, proto�e výraznì sni�uje pevnost lana
díky znaènému ohybu a navíc se na mokrém a/nebo
tenkém lanì dost �patnì rozvazuje. Do oèek lze
provléknout vleèné pøíèky, usnadní �plh po slab�ích
lanech.

Pøevinuté oèko/uzlinka
Uzlinka je nìkolikrát provleèené oèko, které
poslou�í jako ozdobné ukonèení provazu
(vázala se na konci pramenù �devítiocasé
koèky� - dùtek pou�ívaných  k bièování).
Najdeme je i na konci provazù, kterými si
mni�i svazují hábity, a v jachtingu k zatí�ení
lana. Má nevýhody oèka - �patnì se
rozvazuje a výraznì sni�uje nosnost lana.

V kombinaci s oèkem ji lze pou�ít jako èárku a teèku v uzlové morseovce.
Peruán�tí Indiáni pomocí tìchto dvou uzlù vytvoøili
uzlové písmo - tzv. kipu. Pomocí barvy a síly provazu
a rùzných uzlù dokázali sdìlovat i velmi slo�ité
informace a výbornì poèítat.

Osmièka
je rovnì� základem øady dal�ích uzlù a stejnì jako
oèko vhodná jako zará�ka na konci lana. V heraldice
osmièka vystupuje jako symbol vìrné lásky (napø.
ve znaku savojského rodu). Na rozdíl od oèka je
vùèi lanu �etrnìj�í. Pou�ívá se i jako ozdoba.

Oèková spojka
je také jeden z nejbì�nìj�ích uzlù. Dva konce provázkù srovnáme
a na obou souèasnì uvá�eme oèko. Opìt je to v�ak uzel
nevhodný pro navazování horolezeckých lan, pou�ívá se jen
pro výrobu jisticích smyèek vkládaných do spár, zvlá�tì

v pískovcích, kde se nesmi pou�ít kovové prvky.

�Ma�lièka�
je to, èím si zavazujeme boty. Podrobnìj�í popis je asi zbyteèný a o spo-
lehlivosti tohoto uzlu taky víme své. Zato se ale dobøe rozvazuje.

Osmièková spojka/vlámský uzel
je jedním z nejstar�ích námoønických uzlù a souèasnì
jednou z nejpevnìj�ích spojek, které lze uvázat jak na
lanì, tak na provázku. Dobøe dr�í, dobøe se rozvazuje,

snadno se vá�e a kontroluje.

Tìsná spojka
je nejjednodu��í mo�né spojení dvou koncù. Pou�ívají
je rybáøi i na tenký materiál. Pøed zata�ením je nutné
oba závity urovnat k sobì.

Hadí spojka/takelá�nický uzel
je uzel, který je pevnìj�í ne� rybáøská, �kotová
i plochá spojka (zejména za vlhka). Do horolezectví
nijak zvlá�� nepronikl.

Carrigova pøezka/
uzel pøátelství
patøila døíve na
plachetnicích k nejèastìji pou�ívaným uzlùm. Na
mokrém lanì se v�ak tì�ko rozvazuje. V ploché
formì se dá pou�ít jako ozdobný uzel na opasek,
zata�ením se v�ak pøesmekne a vznikne uzel,
který je sice pevný, ale dost
objemný, tak�e by nemusel

projít karabinou.

Chirurgický uzel
pou�ívají chirurgové k podvazování cév, proto�e
prakticky nezanechává znatelné jizvy jako ostatní uzly
(Carrigova pøezka a plochá spojka). Jinak uzel
pou�ívají i rybáøi.
Pokraèování spojek, zkracovaèky a jiné pøí�tì.
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Franti�kánský uzel
je nejvhodnìj�í k zatí�ení konce lana a je-
ho hmotnosti vyu�ívají i jachtaøi, potøebují-
li tì�ké lano pøehodit na bøeh nebo na
palubu jiné lodi. Napøed há�ou lehké lano
zatí�ené franti�kánským uzlem a na nì
pak navá�ou tì�ké lano.

SPOJKY
Køí�ová/babská spojka
je to, co se nám obvykle povede, kdy� chceme rychle pøedvést, jak zvládáme
ambulák levou zadní. Název babská spojka získala od toho, �e si s ní �eny

vázaly �átek na hlavì. Zatáhneme-li za dva konce
tého� provazu, sklouzne køí�ová spojka do lodní
smyèky uvázané na provaze, za který taháme. Pro
spojení dvou lan se tento uzel opravdu nehodí
a navazování lan tímto zpùsobem povede pøi jejich
zatí�ení bezpeènì k uvolnìní spoje.

Tchýnina spojka
dostala svùj název od nìjakého vtipálka, který ji
doporuèil na nastavení lana pro horolezoucí tchýni.
Od køí�ové spojky se li�í tím, �e konce provazu
vycházejí z uzlu úhlopøíènì. Jinak je stejnì
nebezpeèná jako køí�ová spojka a je dobré se jí pøi bì�ném pou�ívání
vyhnout.

Plochá spojka/ambulanèní uzel/rovný uzel
je chronicky známý uzel vhodný pro
svazování obvazù, proto�e netlaèí tolik
jako køí�ová spojka. Je to uzel zákeøný
a pro pou�ití v horolezectví se nedo-
poruèuje, proto�e jednak pøi zatí�ení lan
povoluje, jednak se �patnì rozvazuje.

Zlodìjská spojka
má konce provazù vycházející z uzlu
úhlopøíènì, jinak je stejná jako plochá
spojka. Co se odolnosti týèe, v nièem si

s plochou spojkou nezadá - stejnì jako ona nevydr�í �ádné
namáhání, a proto ji horolezci klasifikují rovnì� jako
�ivotnì nebezpeèný uzel. Údajnì jej pou�ívali námoøníci
na vázání pytlù, aby podle bì�né ploché spojky poznali,
�e pytel mìl v ruce zlodìj.

Skasávací uzel
vychází z ploché spojky a pou�itím zámku odstraòuje
jednu její �patnou vlastnost - to, �e se �patnì rozvazuje.
Pou�ívá se pøi èásteèném skasání plachet na pøichycení
plachtových záhybù.

�kotová spojka/tkalcovský uzel
je spojka pou�ívaná k navazování niti nebo
vázání cípù plachet èi lana do háku, obecnì na
spojení dvou i nestejnì silných provazù, proto�e
èím vìt�í je zátì�, tím lépe dr�í. Zato pøi men�í
zátì�i a vìt�ím rozdílu prùmìru spojených
lan hrozí vyvléknutí, zejména u syntetických
materiálù, kde je bezpeènìj�í vázat tzv. stì�-

òovou �kotovou spojku (viz dále). V praxi ji pou�ijeme
k upevnìní plachet s vytr�enými oky nebo bez nich,
k uvázání lana k háku, vlajky k provazu, rohù plachty
pro transport ranìného atd. atd. Bez problémù ji lze
uvázat se zámkem a zajistit volný konec proti vy-
klouznutí oèkem. Pøi podrobnìj�ím zkoumání zjistíte, �e je to v podstatì

draèí smyèka uvázaná na dvou lanech.

Stì�òová/dvojitá �kotová spojka
je bezpeènìj�í ne� obyèejná �kotová spojka na
syntetických lanech a u lan s promìnným zatí�ením.

Rybáøská spojka
jsou vlastnì dva jed-
noduché uzly uvázané na

konci lana okolo druhého lana - ale pozor, pøesnì
podle obrázku!!!. Pou�ívá se na navázání dvou
lan stejné síly, po zata�ení se v�ak �patnì
rozvazuje. Nehodí se na svázání dvou silnì
zatí�ených lan, tak�e se nepou�ívá u jisticích
lan a podobných nárazovì namáhaných
úvazù. Hlavní oblast pou�ití uvádí název - hodí se k navazování nepøíli�

tenkých vlascù.

Dvojitá rybáøská spojka
je jeden z nejpevnìj�ích spojovacích uzlù a po-
u�ívá se nejen pøi ozdobném balení, ale i v horo-
lezectví k navázání tenkých materiálù. Konce lze
pøilepit nebo pøivázat  k pevným èástem, aby se sní�ilo
riziko rozvázání.
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