Ambulanční uzel (plochá spojka)

•
•
•
•
•

Uzel je plochý a netlačí
Použití v lékařství (obvazy, šátky); svazování dvou lan přibližně stejného
průměru; zavazování bot
Může se po laně klouzat, zvlášť při uvázání na hladkých syntetických materiálech
→ není bezpečný
V případě potřeby ho lze poměrně snadno uvolnit, pokud je však zatažen silně a
když navíc provaz navlhne, rozvazuje se naopak špatně (vložení dřívka)
Vázání: ruka horem, stejná pak spodem

Škotová spojka
•

Hodí se ke spojení dvou lan
nestejného průměru,
materiálu i vlastností.
Můžete tak spojit dvě nitě
při tkaní koberce, přivázat
lanko ke stanové celtě,
pokud se roztrhne plátěné
oko.

•

Stavební a přístavní dělníci
tento uzel často používají k
připevnění ocelového lana
na hák pro zvedání
jeřábem.

•

Uzel se celkem snadno rozvazuje i když byl silně zatažen a neničí lana.

•

Vázání: Z méně ohebného ze spojovaných lan vytvořte ohyb. Volný konec
slabšího lana prostrčíme smyčkou navrch, omotám spodem okolo smyčky a
pak provleču navrchu mezi smyčkou a sebou

Liščí smyčka (základ Prusíkova uzlu)
Základní a nejjednodušší prusíkovací
uzel
Všechny druhy prusíkovacích uzlů se
používají při sestavování
kladkostrojů či sebejištění na laně
pod slaňovací osmou
Funkce Prusíkových uzlů (dvojitý,
trojitý...) spočívá v tom, že při
pohybu podél lana je člověk
navázán prusíkovým uzlem na lano.
Jak postupuje podél lana, uzel je volný a lze jím po laně posouvat. V okamžiku
zatížení (pád, ...) se uzel sevře okolo lana a tření mu brání posunu po laně.
Je hojně používán v dekoračních vázacích technikách
Uzel je symetrický, a tak drží v obou dvou směrech stejně
Nevýhodou tohoto uzlu je, že funguje jen se smyčkami výrazně tenčími, než je
lano → není příliš bezpečný pro jištění

•
•

•

•
•
•

Lodní smyčka
•

Jedná se o velmi užitečnou
smyčku s všestranným
použitím.

•

Snadno se váže, spolehlivě
drží i při zatížení jen jednoho
konce.

•

Po zatažení ji lze snadno
rozvázat a lehce zkrátit.

•

Spolehlivě drží na válcových
předmětech s hladkým nebo i
drsným povrchem. Při jeho
používání je však třeba mít na
mysli, že je spolehlivý, jen
pokud je jeho zatížení trvalé.
Jakmile napětí pomine, uzel se
povolí.

•

Používá se např. k uvázání
přívodního vedení či k zajištění
karabiny. Navazování příček
provazového žebříku. Není
vhodný k přivázání
nezatíženého lana na pevný
bod.

•

Při postranním tahu provazu
se valí a točí po předmětu.

•

Vázání: Levá ruka přes pravou a překřížit
Omotat, poprvé horem, podruhé spodem

Dračí smyčka

•

Dračí smyčka je jeden ze základních uzlů, který by měl umět každý

•

Bývala nenahraditelnou v horolezectví, záchranářství a podobných oborech

•

Ukázalo se však, že má nepříjemné vlastnosti: při obvodovém zatížení se
uvolňuje, na tuhém nebo kluzkém laně se snadno uvolní. Používat jen s pojistným
uzlem na konci.

•

Lehce se rozvazuje i po velkém zatížení

•

Lze navázat jednou rukou

•

Vázání: Pohádka Spodním závitem na pevném honci vytvoříme jezírko. Pevná
část představuje lepou princeznu stojící u jezera. Volný konec vedeme okolo sebe
a vsuneme jej zespodu do jezera. Vylézá z něj drak. Drak obejde princeznu a vrátí
se zpět do jezera. V tu chvíli přijíždí princ (ruka vazače), chytí princeznu a jme se
o ni přetahovat se saní. Tak se uzel utáhne a je to.

Zkracovačka

•

Slouží k tomu, abychom nemuseli řezat lana, když potřebujeme kratší kus.

•

Uvázanou zkracovačku lze zajistit ještě vložením kolíčku do jejích ok.

•

Základní zkracovačka se váže ze tří závitů, prostřední z nich roztáhnete do těch
krajních a ty za konce utáhnete.

Osmičková smyčka
•

Slouží nejčastěji k navazování lana na
pevný bod

•

Od chvíle, kdy byla prokázaná
nespolehlivost dračí smyčky v lezecké
praxi, je osmičkové poutko nejčastěji
používaným uzlem v horolezectví,
jeskyňářství, při výškových pracích a
příbuzných oborech.

•

Váže se na lanech libovolného průměru i
materiálu, vždy je to spolehlivý a snadno
uvázatelný uzel.

•

Nevýhodou je špatná rozvazatelnost po
silném zatažení.

•

Proti ostatním uzlům způsobuje menší
snížení nosnosti lana (asi 55–60 %
pevnosti samostatného lana).

Rybářská spojka

•

Velmi dobře se hodí ke spojování dvou lan i ne zcela stejných průměrů.

•

Je velmi vhodný ke spojování slabých a kluzkých šňůr a vlasců. Musejí však mít
přibližně stejný průměr.

•

Vázání rybářské spojky je poměrně snadné, jedná se o dvě očka uvázaná volnými
konci okolo pevných konců druhého lana a zatažená těsně k sobě.

•

Po odlehčení lze rozvázat. Proti rozvázání je vhodné tento uzel zajistit
samostatnými očky na každé straně uzlu.

