Vázání uzlù 1
Ambulantní uzel (ambulák)
Slouží ke spojení dvou konců zhruba stejně silných provazů, cípů šátku
nebo obvazu. Je plochý (netlačí) a dobře se rozvazuje.
Postup: Drž oba konce a postupem "pravý přes levý" udělej uzel. Teď
udělej další uzel postupem "levý přes pravý".

Dřevařská smyčka
Používá se pro svazování a odtahování větví, kmenů, prken, trámů... Při
různém směru tahu se z břemene nesmeká. Má dobré využití také při vázání a
napínaní lan mezi stromy.
Postup: Obtoč lano kolem stromu, převlékni volný konec přes druhý a směrem
zpět jej obtáčej několikrát kolem sebe sama.

Liščí smyčka
Používá se k uvázání provazu na větev nebo do kovového oka. Tahem se
stahuje.
Postup: Na provaze udělej smyčku, obtoč ji kolem větve a oba konce
provazu jí provlékni. Nauč se také vázat smyčku jen jedním koncem
provazu, postupuj podle obrázku.

Lodní smyčka
Užívá se k uvazování lodí ke kůlu. Uváže se v ruce a hotová se nasadí na kůl.
Postup: Překřiž si ruce, chytni provaz a vrať ruce zpět. Vzniknou tak dvě oka
jako na obrázku. Tato oka nyní překryj přes sebe.

Lodní smyčka kolem stromu
Pro nás je vhodná k přivázání lana ke stromu,
podobně jako dřevařská smyčka. Je nutné umět
uzel uvázat jedním volným koncem. Když je lano v
tahu, uzel nepovolí. Jakmile napnutý konec povolíme, povolí také smyčka.
Postup: Obtoč jednou lano kolem stromu, veď při tom provaz spodem. Nad
touto obtáčkou udělej ještě jednu a konec provazu provlékni, jako na
obrázku. Na obrázku uzel funguje tak, že levý konec je dlouhé lano, které je
natažené. Pravým koncem jsme uzel vázali, je krátký.

Rybářská spojka
Používá se k pevnému spojení dvou stejně silných provazů. Svazují
se jí rybářské vlasce, nikoliv však horolezecká lana.
Postup: Dva konce provazu přelož proti sobě asi na délku
předloktí. Na obou koncích udělej uzel tak, že ho při tom obtočíš
kolem druhého provazu.

Škotová spojka (škotovka)
Slouží ke spojení dvou provazů, které nemusí být stejně silné. Nejčastěji
ji používáme k uvázání celty ke stromu, kedy ke spojení konce dlouhého
provazu s cípem plachty.
Postup: Vážeme jen jedním koncem lana, druhý je moc dlouhý. Z cípu
celty udělej malé U. Spodem do něj strč konec provazu, obtoč ho kolem
a provlékni (jako na obrázku).

Vázání uzlù 2
Dračí smyčka (dračák)
Tímto uzlem vytvoříme na provazu smyčku, která je pevná a nestahuje se.
Stahovací smyčka je třeba lodní nebo liščí. Protože se dračák nestahuje,
používal se dříve k jištění horolezců. Byl ale nahrazen jiným, bezpečnějším
uzlem. Přesto patří dračí smyčka k základním znalostem.
Postup: Váže se obvykle obtočením provazu kolem těla, ale není to nutné.
Je třeba si pamatovat typický "hmat", kterým dračák rychle uvážeme (viz
schůzky...).

Zkracovačka
Jak napovídá název, uzel můžeme použít ke zkrácení provazu. Provaz,
který je natažený a prověšený, tak můžeme do určité míry napnout
pomocí zkracovačky. Pořádného napnutí lana s ní ale nedocílíme. Dobře
se rozdělává.
Postup: Na provazu udělej postupně 3 oka. Krajní oka o kousek přetoč a
prostrč jimi prostřední oko směrem ven. Prostřední oko je "roztahovací"
a lano pomocí něj vlastně napínáme.

Osma
Slouží k uvázání pevné smyčky, která se nestahuje. Má široké
využití kdekoliv, kde potřebujeme spolehlivou a pevnou smyčku
(například v horolezectví). Uzel je plochý a pěkně vypadá, docela
dobře se rozvazuje.
Postup: Nejprve uvaž jednoduchou osmičku tak, že vytvoříš
dvakrát přetočené oko a konec jím protáhneš zpět. Konec musí
být dostatečně dlouhý, protože ten tvoří konečnou smyčku. Konec
provazu nyní protahujeme celým uzlem znovu (přesně
kopírujeme). Nakonec pevně utáhneme.

Prusíkův uzel
Použijeme ho k uvázání takzvané "smyce" na lano. Smyce je
svázaný slabší provaz. Po uvázání prusíku se v tahu smyce z lana
nesklouzne a můžeme pomocí ní například lano napínat. V
základní poloze se prusík opět uvolní. Takže pomocí něj můžeme
také po laně šplhat tak, že 2 smyce použijeme jako stupačku a
úchyt pro ruce.
Postup: Stejně jako liščí smyčka, smyci jen obtočíme vícekrát.

Zadrhovací uzel
Má stejné využití jako prusík – pro napínání lana. Je obvykle pevnější.
Táhneme ve směru šipky, povolujeme opačným směrem.
Postup: Smyci několikrát obtočíme kolem lana, její druhý konec pak
protáhneme očkem.

