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Ambulantní uzel
Slouží ke spojení dvou zhruba stejně silných
lan, dvou konců obvazu. Je plochý, a proto
netlačí.

Dračí smyčka
K zajišťování lanem, k vytahování
raněného. Nestahuje se, tvoří, pevně
kruh. Proti sesmeknutí lze zajistit uzlem
z volného konce.

Očko
Nejjednodušší uzel. Váže
provázku, aby se netřepil.

Očko dvojité
Slouží k velmi
spojení dvou lan.

Dřevařská smyčka
Je důležitá pro svazování a odtahování
těžkých větví, trámů, prken, břemen na
souši i na vodě. Zvláště pomáhá(la)
dřevařům při stahování dřeva z lesa.

se

na

konci

pevnému

Osmička
Jednoduchý základ pro vázání dalších uzlů.
Váže se na konci provázku, aby se netřepil a
nevylézal z dírek. Lze ji užít i jako ozdobu.

Ouško
Jinak též kouzelnický uzel. Váže se
uprostřed lana, slouží k uvazování lodí ke
kůlům.

Kanadská pouta
Používají
se
k
znemožnění
pohybu
rukou druh‚ osoby.

Ouško volné
Váže se uprostřed lana. Slouží k
uvazování lodí. Je začátkem pro
pletení řetízků.

Katovská smyčka
Slouží k výrobě nebožtíků
odsouzených zločinců.

z

Kotevní smyčka
Užívá se k uvazování lan na kůly.

Posuvný uzel
Poutko
Používá se v horolezectví,
ve vodáckém sportu k
upevňování lan na háky.
Uváže-li se více poutek ze
sebou, lze je použít i jako
žebřík.
Uzel přátelství
Uzel vázaný na
šátku.

Kravská smyčka
Hodí se k uvazování lan ke
kruhům a kůlům, k uvazování
domácích zvířat.

Křížová spojka
Je vlastně nepovedený ambulantní uzel.
Používá se ke svazování lan.

Liščí smyčka
Slouží k přivazování pevných
kruhů uprostřed lana, hákům a
kulatin,
důležitá
hlavně
v
horolezectví.
Liščí tlapka
Slouží k přivazování lan k hákům a
kulatinám.

Lodní smyčka
Slouží k upevnění lana ke kůlu, velmi
pevná . Snadno se váže, snadno se
také‚ rozvazuje.

Prusíkův uzel
Umožňuje stoupat po laně pomocí smyčky
z tenčího provazu. Zatížením se utahuje,
při odlehčení jej posuneme výš.
Rybářský uzel
Používá se hlavně k
pevnému
spojení
tenkých
kluzkých
rybářských vlasců.
Rybářská spojka
Užívá se k rychlému spojení.

Škotový uzel
Užívá se ke spojení dvou nestejně silných
lan, k přivázání provazu k cípu plachy
nebo k šátku.
Turban
Ozdobný uzel
vázaný
na
koncích lan.
Zkracovačka
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