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UZLY II.
                           sestavil Piff

Uzly II./1Uzly II./4

Zkracovaèky
Slou�í ke zkrácení lana a pøíp.
k zafixování nepou�ívané èásti
lana, aby se nepletla pod nohy.

Ovèí no�ka
nejjednodu��í verze zkracovaèky. Pomìrnì rychle se vá�e,
umo�òuje vylouèit z èinnosti po�kozenou èást lana. Pøi
tomto zpùsobu pou�ití je nutno poèítat s tím, �e jako ka�dý
uzel, i tento sni�uje nosnost lana asi na tøetinu a� ètvrtinu.
Pozor! Není-li zatí�ena, nebo pøi opakovaném povolování
a zatì�ování má tendenci se  povolovat!
Je mo�no ji také pou�ít k blokování smotaného svazku lana.

Na napnutém lanì se vá�e obtí�nì a je docela umìní lano tímto uzlem napnout
(jestli se to vùbec podaøí).

Zkracovaèka s pøezkovým závitem
(zkracovaèka v pøezkách)
Vázání je slo�itìj�í ne� u pøede�lé verze, musí se
v�dycky  vázat �postupnì� (neplatí na ni
závodnické grify). Zato ale dr�í i pøi povolení
a opìtovném zatí�ení a, kdy� se dobøe srovná, je
vùèi lanu o nìco �etrnìj�í ne� pøedchozí uzel.

Dvì srdce bijící jako jedno (olympijský uzel)
Vázat se musí postupnì (obdobnì jako
zkracovaèka v pøezkách). Uzel je to pracný,
zato spolehlivý a vùèi lanu pomìrnì �etrný
(kdy� se dobøe upraví, nemá ostré ohyby).
Kutilové si mohou vyzkoušet zaji�tìní
zkracovaèky dal�ími zpùsoby � místo pøezek
lze pou�ít napø. lodní nebo li�èí smyèku.
Spolehlivost uzlu se o nìco zvý�í, ale namáhání
lana v ohybech zhruba odpovídá klasické ovèí
no�ce.

Závit
Je to základ velkého mno�ství spolehlivých uzlù slou�ících k pøivázání lana ke krou�ku
èi kùlu (taky tøeba k zavì�ení hamaky na strom). Výhodou je to, �e takovýto uzel
pevnì dr�í a kdy� na nìj pøestane pùsobit zatí�ení, je mo�no jej pomìrnì snadno
rozvázat.

Ve své podstatì se jedná
v�dy o lodní smyèku
nebo její èást, uvázanou
volným koncem okolo
pevného konce lana.

Nìkdy se takto uvázaným závitem navíc zaji��ují jiné uzly.
Který uzel je okolo kùlu èi kruhu, do znaèné míry závisí na zvyk-
lostech toho, kdo ho vá�e. V tomto pøípadì ale platí víc ne� kde
jinde, �e v jednoduchosti je krása (i síla).
Jedno z nejèastìj�ích pou�ití tohoto uzlu je loïkový úvaz (zvaný
té� kluzná lodní smyèka).

Pevné smyèky
Honácká smyèka (honda)
Rychle uvázatelný jednoduchý
pomìrnì spolehlivý uzel. Pou�itelný
k vytvoøení oèka na lasu nebo
k upevnìní tìtivy na luk - zkrátka
všude tam, kde pøíli� nevadí, kdy� se
zatí�ená smyèka tro�ku zadrhne.

Pøí�tì: dokonèení pevných smyèek, stahovací

smyèky a základní uzly v horolezectví a ji�tìní
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Uzly II./2 Uzly II./3

Opièí øetízek
Vá�e se velice jednodu�e. Zaène se pøezkou,
kterou se pak postupnì protahují dal�í �oèka�
podobnì jako pøi háèkování. Ukonèí se
provleèením volného konce nebo kolíku. Lano
zkrátí asi na ètvrtinu pùvodní délky, je mo�no
jej navíjet na vrátek. Lano namáhá velkým
mno�stvím pomìrnì ostrých ohybù, z nich�
ka�dý je namáhán pøibli�nì polovinou síly
pùsobící na celé lano. Pøi tro�e �ikovnosti
a �tìstí lze pøidáváním èlánkù napínat
povolené lano (s pou�itím kolíku). Pozor!
Pevnost tohoto uzlu zále�í i na pevnosti kolíku,
který pøi povolení mù�e navíc vypadnout!

Zadrhovací  uzly
Jsou to uzly vázané obvykle okolo kùlu, bøevna nebo oka. Síla pùsobící na pevný
konec lana zpùsobí uta�ení uzlu. Kdy� tato síla pøestane pùsobit, lze je obvykle povolit.
Proto�e tyto uzly vyu�ívají tøení mezi lanem a kùlem èi okem, závisí jejich spolehlivost
na drsnosti povrchu a síle a ohebnosti lana èi provazu. Na tenkých  hladkých lanech
èasto nedr�í.

Lodní smyèka
Jeden ze základních uzlù. Skládá se ze dvou závitù vázaných stejným smìrem. Je
mo�no ji vázat dvìma základními zpùsoby, a to buï jako nahazovanou lodní smyèku,
kdy� máme k dispozici volný konec kùlu, nebo jako omotávanou napø. na kruh.Uzel
je to jednoduchý a v zata�eném stavu pomìrnì bezpeèný.  Pro zvý�ení spolehlivosti je
mo�no buï pøihodit dal�í závity, nebo je mo�no lodní smyèku zajistit závity vázanými
volným koncem okolo konce pevného.

Lodní smyèku
lze s výhodou
pou�ít k pøi-
pevnìní pro-
vazu k hlad-
kému sloupu,
k zavázání pyt-
le nebo taky
tøeba k pøipev-
nìní pøíèek pro-
vazového �eb-
øíku èi k pøi-
vázání lehèího
nákladu na pro-
vaz.

Kons t r i k t o rová
smyèka
Tento uzel se snadno
zatahuje, ale sám
nepovolí. Pou�ívá se
obdobným zpùsobem
jako lodní smyèka. Je
spolehlivìj�í zvlá�tì
v kombinaci hlad-
kého lana s hladkým
kùlem. Lze jej pou�ít i jako pouta. Vá�e se buï
nahozením nebo ovinutím.

Tesaøská smyèka
a døevaøská smyèka
Dva navzájem velmi
podobné jednoduché
uzly, které se dají velice
rychle uvázat. Hodí se ke
krátkodobému uvázání
pøedev�ím kulatých
pøedmìtù (napø. kláda pøi

vleèení) na krátkou vzdálenost.
!!! POZOR !!! Kdy� nejsou trvale zatí�eny, mají oba
uzly tendenci se rozpadat!!! Mo�nosti dal�ího zaji�tìní
pomocí závitù jsou uvedeny na obrázku.

Li�èí smyèka
Jednoduchý uzel vhodný napø. k doèasnému pøichycení lana pomocnou �òùrou nebo
k doèasnému pøivázání lana ke kruhu (napø. k uvazování dobytka � taky se mu øíká
kravská smyèka). Pøi zatí�ení pomìrnì spolehlivì dr�í.
Uvá�e-li se jedním lanem okolo druhého lana pøibli�nì stejnì silného, je mo�no ho
pøesmyknout na ambulanèní uzel (!!!! Pozor!!! Kdy� se to udìlá �patnì, vznikne
zlodìjský uzel!!). Je
základem pro jeden ze
základních horole-
zeckých uzlù - prusíko-
vací smyèku - a mo�ná
si vzpomenete, �e se
tímto uzlem zaèíná go-
belínové drhání (vy-
tváøení osnovy na upev-
òovacím provázku).


