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Draèí smyèka
Uzel hojnì vyu�ívaný je�tì pøed nedávnem
v horolezectví. S roz�íøením mnohem bezpeènìj�ích
úvazkù jeho význam klesá. Je mo�no jej pou�ít i pøi
pøivazování lana ke kruhu èi kùlu. Kdy� se dobøe
uvá�e, spolehlivì dr�í. V principu se jedná
o tkalcovský uzel, tzv. ��ko�ák” , tak�e osoba v nìm
uvázaná si musí hlídat volný konec, aby se pøi

opakovaném napínání a povolování neprovlékl a uzel se neuvolnil.
Pár pravidel: pøi vázání �podle pohádky� tvoøí �princeznu� pevný konec lana (to je
ten, který vede nìkam do neznáma a je zatì�ovaný). !!! Uzel je tøeba správnì utáhnout
a srovnat, aby se pevná smyèka nezaèala stahovat!!! U� tak pár lidí pøi�lo k úrazu,
a to i smrtelnému.

Osmièková smyèka (osmièkové poutko)
V souèasné dobì se pomìrnì dost roz�iøuje v ho-
rolezectví a jeskyòáøství. Je mo�no ji vázat buï na konci
lana a pou�ít k navázání jistícího úvazku nebo uprostøed
lana mù�e poslou�it k vytvoøení smyèky napø. k za-
cvaknutí karabiny. Vùèi lanu je pomìrnì �etrná (nemá
ostré ohyby) a lze ji snadno rozvázat.
Uprostøed lana se vá�e dle obrázku, na konci lana, napø.
pøi navazování sedáku, se vá�e jako osmièková spojka.

Dvojitá draèí smyèka
Spolehlivý uzel vytváøející dvì
pevné smyèky. V nouzi nejvy��í
je mo�no pou�ít ji k vyta�ení
nìkoho odnìkud (poslou�í jako
sedátko), hodí se k vytvoøení
jisticího místa.
Vá�e se snadno a je tì�ké ji
uvázat �patnì. Potí�e obèas dìlá
odhad délky lana pro vytvoøení
dostateènì dlouhých smyèek.

Vùdcovský uzel (krejèík)
Uvádím pouze pro úplnost. Vá�e se velmi snadno,
zato se po zatí�ení �patnì rozvazuje a docela dost
nièí lana. K vytvoøení smyèky uprostøed lana je lep�í
pou�ít buï osmièkovou smyèku nebo nìkterý
z následujících uzlù.

UZLY III.Marchardùv uzel
Pou�ití tohoto uzlu je podobné jako u prusíkovací smyèky.
Jeho výhodou je to, �e se snadnìji povoluje. Má ale tendenci
obèas pøed zadrhnutím proklouznout, co� mù�e být
pøinejmen�ím nepøíjemné,  nìkdy i nebezpeèné. Jeho místo
je tam, kde nevadí krátký propad pøed zadrhnutím.
Stejnì jako prusíkovací smyèku je nutno jej pøed pou�itím
vyzkou�et a kdy� klou�e, pøidat pár závitù navíc.

Polovièní lodní smyèka
(HMS)
Uzel se vá�e do �iroké
karabiny (tzv. HMS ka-
rabina) a pou�ívá se jako
kluzný uzel pøi ji�tìní a nou-
zovém slaòování. Umo�òuje

pomìrnì snadno
regulovat rychlost
prokluzu. V pøípadì
potøeby jej lze
pomìrnì snadno
�uzamknout�. Pøi
slaòování se do-
poruèuje jistit se
prusíkovací smyè-
kou obdobnì jako je
ukázáno u dal�ího
uzlu.

Navázání slaòovací osmy
Nejedná se o uzel v pravém slova smyslu,
ale pova�uju za nutné ho pro úplnost
uvést. Pou�ívá se ke slaòování a k ji�tìní.
Pomìrnì jednodu�e je mo�no regulovat
rychlost prokluzu nebo jej zmìnit
z kluzného na pevný uzel. Pøesto se vøele
doporuèuje jistit se je�tì navíc krátkou
prusíkovací smyèkou nebo nìjakým
mechanickým udìlátkem.

Pokraèování pøí�tì: rybáøské uzly,
ozdobné uzly (pøehled uzlù pou�ívaných
pøi sí�ování a drhání)
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Ta�ná smyèka
Uzel pøímo urèený k vázání smyèek uprostøed lana. Tro�ku
komplikované vázání je vyvá�eno jeho dobrými vlastnostmi.
Nekroutí se, spolehlivì dr�í a je mo�no jej zatì�ovat v libo-
volném smìru.

Rybáøská smyèka
Vá�e se uprostøed lana. Nìkdy se pou�ívá k vytváøení smyèek
pøi navazování pøívazkù na rybáøských vlascích nebo jako
poutko na rùzných ta�ných �òùrách.
!!! Tento uzel je nutno dobøe uvázat !!! Oèka se musí vzájemnì
pøekrývat, jinak se smyèka pøi urèitém zatí�ení zadrhne.
Karabinì to nevadí, ale prstùm jo. Pøi vázání je rovnì� dobré vìdìt, který konec lana
bude volný a který pevný, proto�e uzel snáší zatì�ování v protichùdných smìrech
s rùznou spolehlivostí.

Stahovací smyèky
Vyznaèují se tím, �e èím vìt�í silou
jsou zatì�ovány, tím víc se utahují. Je
mo�no je pou�ít napø. pøi zvedání nebo
del�ím vleèení klád, kdy� hrozí, �e tah
nebude pùsobit stejnomìrnì. Mnohé

z nich se pou�ívají pøi konstrukcích rùzných pastí.

Osidlová  smyèka
Jednoduchý uzel, který je mo�no spolehlivì uvázat i na tenkém
vlasci, koòské �íni a pøi tro�e cviku i na lidském vlasu. Velmi
snadno a plynule se utahuje.

Katovská smyèka
Uzel jednoduchý a spolehlivý, v prùbìhu dìjin osvìdèený.

Boa konstriktor
Nìkteøí estéti dávají tomuto uzlu pøednost pøed katovskou
smyèkou a dohadují se,
kolik �e vlastnì má mít
závitù. Nedobrovolný u�i-
vatel má obvykle úplnì jiné
starosti.
Tento uzel je také mo�no

pou�ít jako zátì� na konci tenkého lana obdobnì
jako franti�kánský uzel. Snáze se rozvazuje. Staèí
zatáhnout za pevný konec lana a uzel vtáhnout
dovnitø.

Pouta
Dva druhy pout lze jed-
nodu�e vytvoøit ze základu
lodní smyèky. Celkem s vý-
hodou se dají pou�ít ke
svázání libovolných dvou
tyèovitých pøedmìtù a mo-
hou se stát tøeba základem
vazby. Je celkem umìní je
pou�ít v boji proti zlo-
èinnosti. Svazovaného je nutno buï nejdøív úèinnì pacifikovat nebo pøesvìdèit, aby se
nechal svázat dobrovolnì. Kdy� se �kube, je výhodnìj�í pou�ít tøeba konstriktorovou
smyèku nebo lepicí pásku.

Základní uzly pou�ívané v horolezectví a pøi ji�tìní
Jednoduchá spojka (uzel UIAA)
Jednoduchý, rychlý, spolehlivý uzel na spojení dvou lan nebo
plochých popruhù. Popis snad netøeba, obrázek viz vlevo.

Osmièková spojka
Toté� v bledì modrém. Uzel oblíbený zejména jeskyòáøi. Míò
nièí lana, za mokra se snáze rozvazuje (obr. viz Uzly I).

Vùdcovský uzel (�krejèík�), osmièková smyèka, ta�ná
smyèka

Tyto uzly se pou�ívají k ji�tìní a� u� pøi lezení na skále nebo pøi postupu obtí�nými
úseky. Osmièková smyèka navíc pøi navazování úvazku na lano a� u� s karabinou
nebo bez ní. Byly popsány v pøedchozích kapitolách.

Draèí smyèka
V souèasné dobì se pou�ívá stále ménì, pøíp. v nouzi jako doplòkové ji�tìní, napø.
jako základ klasických �k�andièek� (obr.
viz Uzly II.)

Prusíkovací smyèka
Samosvorný uzel, s jeho� pomocí se lze
dostat po lanì nahoru, vyu�ívá se pøi
ji�tìní a sebeji�tìní a tøeba i k napínání
lan. Je spolehlivý, obèas má tendenci se
utáhnout a� moc a pak nejde povolit (podle
zákona schválnosti v tu nejnevhodnìj�í
chvíli).
Vá�e se z uzavøené smyèky pomocné
�òùry okolo lana. Jeho základem je li�èí smyèka jen je vícenásobnì provleèená. Pøed
zatí�ením je nutno uzel vyzkou�et! Kdy� klou�e, pøidá se pár otáèek.
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