Ambulanční uzel
Archeologické nálezy svědčí o tom, že i tento uzel přibližně
před 3000 lety používali Egypťané. Staří Řekové a Římané
ho nazývali NODUS HERCULI - Herkulův nebo Heraklův
uzel, protože mytický hrdina Herkules přivazoval tímto uzlem
ke své hrudi kůži zabitého lva. Přikládali mu magickou sílu a
vázali jej na svůj oděv a šperky. V klasickém Řecku se uzel
používal v lékařství pro fixaci zlomenin nebo při sešívání ran.
Uzel vhodný k zavazování obvazů a třícípých šátků (netlačí),
ke spojení stejně nebo přibližně stejných provazů.
Postup
Pravý přes levý,
levý přes pravý a utáhnout.

Liščí smyčka
Liščí smyčka je hodně známý a hojně používaný uzel. Používá se všude tam, kde je
potřeba připevnit lano k nějakému nejlépe válcovému předmětu.
Postup
Vytvoříme 2 očka,
sklopíme je přes sebe
a navlékneme na kůl.

Dračí smyčka
Dračí smyčka bývala jedna z nejdůležitějších smyček vůbec. Využívala se v
horolezectví, záchranářství. Dnes se od ní upouští z důvodů její nespolehlivosti (při
obvodovém zatížení se uvolňuje stejně jako na tuhém nebo kluzkém laně).
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Postupujeme
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pevném

podle

Spodním

honci
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Pevná část představuje
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stojící u jezera. Volný konec vedeme
okolo sebe a vsuneme jej zespodu
do jezera. Vylézá z něj drak. Drak obejde princeznu a vtáhne ji zpět do jezera.

Lodní uzel
Slouží k připevnění lana ke kůlu, stromu, karabině… Smyčka se snadno váže,
spolehlivě drží a snadno se rozvazuje. Je třeba si však uvědomit, že drží jen do té
doby, než povolí tah. Pak se rozvazuje.

Postup
•

Okolo kůlu
(vpravo)

•

Volně (vlevo)

Rybářská spojka
Rybářská spojka, jak název napovídá, je hojně používána rybáři. Výborně se totiž
hodí pro svazování tenkých a kluzkých silonových vlasců. Oba svazované konce
musejí mít stejný nebo velmi podobný průměr, pak je spolehlivá. Velmi špatně se ale
rozvazuje.
Postup
Jedno lano položíme volným koncem proti
druhému volnému konci.
Okolo pevného konce uvážeme druhým
volným koncem obyčejný uzel - očko.
Druhým volným koncem uvažte okolo
druhého pevného konce další očko.
Musíte jej zahájit stejným překřížením
jako první očko, tedy opět horem nebo
spodem, jinak do sebe očka správně
nezapadnou.

Škotová spojka
Používá se při spojování nestejně silných provazů, nebo spojování různých
materiálů. Důvěrně nazývaná „škoťák“.
Postup
Na jednom konci provazu vytvoříme ohyb.
Ohybem prostrčíme zespodu konec druhého
provazu.
Prostrčeným koncem ovineme oba konce ohybu
a prostrčíme jej mezi ohyb a pramen vycházející
ohybem nahoru. Zatahujeme nejlépe tažením za
všechny čtyři konce.

Zkracovačka
Jejím jediným úkolem je zkátit provaz, aniž by
bylo nutné jej ustřihnout nebo rozříznout.
Postup
Základní zkracovačka se váže ze tří
závitů, prostřední z nich roztáhnete do
těch krajních a ty za konce utáhnete.

