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UZLY I.Vidím tu hrùzu ve Va�ich kukadlech. Poøád uzly
a nic ne� uzly. Uzly poslepu, jednou rukou, za
zády, ve dvojici, na uzláku, na niti, na lanì, na
vlnì. Nikdo z Vás si nedovede pøedstavit, �e by se mu znalost tìchto
�modrchancù mohla v �ivotì k nìèemu hodit, pøesto�e se opravdu sna�íme
Vám uvést i pøíklady pou�ití a brzy dojde i na uzlovací praxi - tøeba na lanové
pøeká�ky a hrátky a na drhání, se kterým jsme zaèali u� vloni.
Pùvodnì jsem myslela, �e to bude jen krátký pøehled nejpou�ívanìj�ích uzlù.
Postupnì se to ale vystøíbøilo v dlouhý pøehled ménì pou�ívaných, zato bez-
peènìj�ích uzlù.                                                 D.

KONCOVÉ UZLY
Jednoduchý uzel/oèko/uzavøený závit
je nejjednodu��í uzel a je základem pro øadu dal�ích
uzlù. Pou�ívá se k jednoduchému zakonèení lana,
kde brání rozplétání pramenù a/nebo proklouznutí
otvorem. Odborníci - jachtaøi a horolezci - se mu
rad�i vyhnou, proto�e výraznì sni�uje pevnost lana
díky znaènému ohybu a navíc se na mokrém a/nebo
tenkém lanì dost �patnì rozvazuje. Do oèek lze
provléknout vleèné pøíèky, usnadní �plh po slab�ích
lanech.

Pøevinuté oèko/uzlinka
Uzlinka je nìkolikrát provleèené oèko, které
poslou�í jako ozdobné ukonèení provazu
(vázala se na konci pramenù �devítiocasé
koèky� - dùtek pou�ívaných  k bièování).
Najdeme je i na konci provazù, kterými si
mni�i svazují hábity, a v jachtingu k zatí�ení
lana. Má nevýhody oèka - �patnì se
rozvazuje a výraznì sni�uje nosnost lana.

V kombinaci s oèkem ji lze pou�ít jako èárku a teèku v uzlové morseovce.
Peruán�tí Indiáni pomocí tìchto dvou uzlù vytvoøili
uzlové písmo - tzv. kipu. Pomocí barvy a síly provazu
a rùzných uzlù dokázali sdìlovat i velmi slo�ité
informace a výbornì poèítat.

Osmièka
je rovnì� základem øady dal�ích uzlù a stejnì jako
oèko vhodná jako zará�ka na konci lana. V heraldice
osmièka vystupuje jako symbol vìrné lásky (napø.
ve znaku savojského rodu). Na rozdíl od oèka je
vùèi lanu �etrnìj�í. Pou�ívá se i jako ozdoba.

Oèková spojka
je také jeden z nejbì�nìj�ích uzlù. Dva konce provázkù srovnáme
a na obou souèasnì uvá�eme oèko. Opìt je to v�ak uzel
nevhodný pro navazování horolezeckých lan, pou�ívá se jen
pro výrobu jisticích smyèek vkládaných do spár, zvlá�tì

v pískovcích, kde se nesmi pou�ít kovové prvky.

�Ma�lièka�
je to, èím si zavazujeme boty. Podrobnìj�í popis je asi zbyteèný a o spo-
lehlivosti tohoto uzlu taky víme své. Zato se ale dobøe rozvazuje.

Osmièková spojka/vlámský uzel
je jedním z nejstar�ích námoønických uzlù a souèasnì
jednou z nejpevnìj�ích spojek, které lze uvázat jak na
lanì, tak na provázku. Dobøe dr�í, dobøe se rozvazuje,

snadno se vá�e a kontroluje.

Tìsná spojka
je nejjednodu��í mo�né spojení dvou koncù. Pou�ívají
je rybáøi i na tenký materiál. Pøed zata�ením je nutné
oba závity urovnat k sobì.

Hadí spojka/takelá�nický uzel
je uzel, který je pevnìj�í ne� rybáøská, �kotová
i plochá spojka (zejména za vlhka). Do horolezectví
nijak zvlá�� nepronikl.

Carrigova pøezka/
uzel pøátelství
patøila døíve na
plachetnicích k nejèastìji pou�ívaným uzlùm. Na
mokrém lanì se v�ak tì�ko rozvazuje. V ploché
formì se dá pou�ít jako ozdobný uzel na opasek,
zata�ením se v�ak pøesmekne a vznikne uzel,
který je sice pevný, ale dost
objemný, tak�e by nemusel

projít karabinou.

Chirurgický uzel
pou�ívají chirurgové k podvazování cév, proto�e
prakticky nezanechává znatelné jizvy jako ostatní uzly
(Carrigova pøezka a plochá spojka). Jinak uzel
pou�ívají i rybáøi.
Pokraèování spojek, zkracovaèky a jiné pøí�tì.
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Franti�kánský uzel
je nejvhodnìj�í k zatí�ení konce lana a je-
ho hmotnosti vyu�ívají i jachtaøi, potøebují-
li tì�ké lano pøehodit na bøeh nebo na
palubu jiné lodi. Napøed há�ou lehké lano
zatí�ené franti�kánským uzlem a na nì
pak navá�ou tì�ké lano.

SPOJKY
Køí�ová/babská spojka
je to, co se nám obvykle povede, kdy� chceme rychle pøedvést, jak zvládáme
ambulák levou zadní. Název babská spojka získala od toho, �e si s ní �eny

vázaly �átek na hlavì. Zatáhneme-li za dva konce
tého� provazu, sklouzne køí�ová spojka do lodní
smyèky uvázané na provaze, za který taháme. Pro
spojení dvou lan se tento uzel opravdu nehodí
a navazování lan tímto zpùsobem povede pøi jejich
zatí�ení bezpeènì k uvolnìní spoje.

Tchýnina spojka
dostala svùj název od nìjakého vtipálka, který ji
doporuèil na nastavení lana pro horolezoucí tchýni.
Od køí�ové spojky se li�í tím, �e konce provazu
vycházejí z uzlu úhlopøíènì. Jinak je stejnì
nebezpeèná jako køí�ová spojka a je dobré se jí pøi bì�ném pou�ívání
vyhnout.

Plochá spojka/ambulanèní uzel/rovný uzel
je chronicky známý uzel vhodný pro
svazování obvazù, proto�e netlaèí tolik
jako køí�ová spojka. Je to uzel zákeøný
a pro pou�ití v horolezectví se nedo-
poruèuje, proto�e jednak pøi zatí�ení lan
povoluje, jednak se �patnì rozvazuje.

Zlodìjská spojka
má konce provazù vycházející z uzlu
úhlopøíènì, jinak je stejná jako plochá
spojka. Co se odolnosti týèe, v nièem si

s plochou spojkou nezadá - stejnì jako ona nevydr�í �ádné
namáhání, a proto ji horolezci klasifikují rovnì� jako
�ivotnì nebezpeèný uzel. Údajnì jej pou�ívali námoøníci
na vázání pytlù, aby podle bì�né ploché spojky poznali,
�e pytel mìl v ruce zlodìj.

Skasávací uzel
vychází z ploché spojky a pou�itím zámku odstraòuje
jednu její �patnou vlastnost - to, �e se �patnì rozvazuje.
Pou�ívá se pøi èásteèném skasání plachet na pøichycení
plachtových záhybù.

�kotová spojka/tkalcovský uzel
je spojka pou�ívaná k navazování niti nebo
vázání cípù plachet èi lana do háku, obecnì na
spojení dvou i nestejnì silných provazù, proto�e
èím vìt�í je zátì�, tím lépe dr�í. Zato pøi men�í
zátì�i a vìt�ím rozdílu prùmìru spojených
lan hrozí vyvléknutí, zejména u syntetických
materiálù, kde je bezpeènìj�í vázat tzv. stì�-

òovou �kotovou spojku (viz dále). V praxi ji pou�ijeme
k upevnìní plachet s vytr�enými oky nebo bez nich,
k uvázání lana k háku, vlajky k provazu, rohù plachty
pro transport ranìného atd. atd. Bez problémù ji lze
uvázat se zámkem a zajistit volný konec proti vy-
klouznutí oèkem. Pøi podrobnìj�ím zkoumání zjistíte, �e je to v podstatì

draèí smyèka uvázaná na dvou lanech.

Stì�òová/dvojitá �kotová spojka
je bezpeènìj�í ne� obyèejná �kotová spojka na
syntetických lanech a u lan s promìnným zatí�ením.

Rybáøská spojka
jsou vlastnì dva jed-
noduché uzly uvázané na

konci lana okolo druhého lana - ale pozor, pøesnì
podle obrázku!!!. Pou�ívá se na navázání dvou
lan stejné síly, po zata�ení se v�ak �patnì
rozvazuje. Nehodí se na svázání dvou silnì
zatí�ených lan, tak�e se nepou�ívá u jisticích
lan a podobných nárazovì namáhaných
úvazù. Hlavní oblast pou�ití uvádí název - hodí se k navazování nepøíli�

tenkých vlascù.

Dvojitá rybáøská spojka
je jeden z nejpevnìj�ích spojovacích uzlù a po-
u�ívá se nejen pøi ozdobném balení, ale i v horo-
lezectví k navázání tenkých materiálù. Konce lze
pøilepit nebo pøivázat  k pevným èástem, aby se sní�ilo
riziko rozvázání.

Uzly I./2 Uzly I./3
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UZLY II.
                           sestavil Piff

Uzly II./1Uzly II./4

Zkracovaèky
Slou�í ke zkrácení lana a pøíp.
k zafixování nepou�ívané èásti
lana, aby se nepletla pod nohy.

Ovèí no�ka
nejjednodu��í verze zkracovaèky. Pomìrnì rychle se vá�e,
umo�òuje vylouèit z èinnosti po�kozenou èást lana. Pøi
tomto zpùsobu pou�ití je nutno poèítat s tím, �e jako ka�dý
uzel, i tento sni�uje nosnost lana asi na tøetinu a� ètvrtinu.
Pozor! Není-li zatí�ena, nebo pøi opakovaném povolování
a zatì�ování má tendenci se  povolovat!
Je mo�no ji také pou�ít k blokování smotaného svazku lana.

Na napnutém lanì se vá�e obtí�nì a je docela umìní lano tímto uzlem napnout
(jestli se to vùbec podaøí).

Zkracovaèka s pøezkovým závitem
(zkracovaèka v pøezkách)
Vázání je slo�itìj�í ne� u pøede�lé verze, musí se
v�dycky  vázat �postupnì� (neplatí na ni
závodnické grify). Zato ale dr�í i pøi povolení
a opìtovném zatí�ení a, kdy� se dobøe srovná, je
vùèi lanu o nìco �etrnìj�í ne� pøedchozí uzel.

Dvì srdce bijící jako jedno (olympijský uzel)
Vázat se musí postupnì (obdobnì jako
zkracovaèka v pøezkách). Uzel je to pracný,
zato spolehlivý a vùèi lanu pomìrnì �etrný
(kdy� se dobøe upraví, nemá ostré ohyby).
Kutilové si mohou vyzkoušet zaji�tìní
zkracovaèky dal�ími zpùsoby � místo pøezek
lze pou�ít napø. lodní nebo li�èí smyèku.
Spolehlivost uzlu se o nìco zvý�í, ale namáhání
lana v ohybech zhruba odpovídá klasické ovèí
no�ce.

Závit
Je to základ velkého mno�ství spolehlivých uzlù slou�ících k pøivázání lana ke krou�ku
èi kùlu (taky tøeba k zavì�ení hamaky na strom). Výhodou je to, �e takovýto uzel
pevnì dr�í a kdy� na nìj pøestane pùsobit zatí�ení, je mo�no jej pomìrnì snadno
rozvázat.

Ve své podstatì se jedná
v�dy o lodní smyèku
nebo její èást, uvázanou
volným koncem okolo
pevného konce lana.

Nìkdy se takto uvázaným závitem navíc zaji��ují jiné uzly.
Který uzel je okolo kùlu èi kruhu, do znaèné míry závisí na zvyk-
lostech toho, kdo ho vá�e. V tomto pøípadì ale platí víc ne� kde
jinde, �e v jednoduchosti je krása (i síla).
Jedno z nejèastìj�ích pou�ití tohoto uzlu je loïkový úvaz (zvaný
té� kluzná lodní smyèka).

Pevné smyèky
Honácká smyèka (honda)
Rychle uvázatelný jednoduchý
pomìrnì spolehlivý uzel. Pou�itelný
k vytvoøení oèka na lasu nebo
k upevnìní tìtivy na luk - zkrátka
všude tam, kde pøíli� nevadí, kdy� se
zatí�ená smyèka tro�ku zadrhne.

Pøí�tì: dokonèení pevných smyèek, stahovací

smyèky a základní uzly v horolezectví a ji�tìní
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Opièí øetízek
Vá�e se velice jednodu�e. Zaène se pøezkou,
kterou se pak postupnì protahují dal�í �oèka�
podobnì jako pøi háèkování. Ukonèí se
provleèením volného konce nebo kolíku. Lano
zkrátí asi na ètvrtinu pùvodní délky, je mo�no
jej navíjet na vrátek. Lano namáhá velkým
mno�stvím pomìrnì ostrých ohybù, z nich�
ka�dý je namáhán pøibli�nì polovinou síly
pùsobící na celé lano. Pøi tro�e �ikovnosti
a �tìstí lze pøidáváním èlánkù napínat
povolené lano (s pou�itím kolíku). Pozor!
Pevnost tohoto uzlu zále�í i na pevnosti kolíku,
který pøi povolení mù�e navíc vypadnout!

Zadrhovací  uzly
Jsou to uzly vázané obvykle okolo kùlu, bøevna nebo oka. Síla pùsobící na pevný
konec lana zpùsobí uta�ení uzlu. Kdy� tato síla pøestane pùsobit, lze je obvykle povolit.
Proto�e tyto uzly vyu�ívají tøení mezi lanem a kùlem èi okem, závisí jejich spolehlivost
na drsnosti povrchu a síle a ohebnosti lana èi provazu. Na tenkých  hladkých lanech
èasto nedr�í.

Lodní smyèka
Jeden ze základních uzlù. Skládá se ze dvou závitù vázaných stejným smìrem. Je
mo�no ji vázat dvìma základními zpùsoby, a to buï jako nahazovanou lodní smyèku,
kdy� máme k dispozici volný konec kùlu, nebo jako omotávanou napø. na kruh.Uzel
je to jednoduchý a v zata�eném stavu pomìrnì bezpeèný.  Pro zvý�ení spolehlivosti je
mo�no buï pøihodit dal�í závity, nebo je mo�no lodní smyèku zajistit závity vázanými
volným koncem okolo konce pevného.

Lodní smyèku
lze s výhodou
pou�ít k pøi-
pevnìní pro-
vazu k hlad-
kému sloupu,
k zavázání pyt-
le nebo taky
tøeba k pøipev-
nìní pøíèek pro-
vazového �eb-
øíku èi k pøi-
vázání lehèího
nákladu na pro-
vaz.

Kons t r i k t o rová
smyèka
Tento uzel se snadno
zatahuje, ale sám
nepovolí. Pou�ívá se
obdobným zpùsobem
jako lodní smyèka. Je
spolehlivìj�í zvlá�tì
v kombinaci hlad-
kého lana s hladkým
kùlem. Lze jej pou�ít i jako pouta. Vá�e se buï
nahozením nebo ovinutím.

Tesaøská smyèka
a døevaøská smyèka
Dva navzájem velmi
podobné jednoduché
uzly, které se dají velice
rychle uvázat. Hodí se ke
krátkodobému uvázání
pøedev�ím kulatých
pøedmìtù (napø. kláda pøi

vleèení) na krátkou vzdálenost.
!!! POZOR !!! Kdy� nejsou trvale zatí�eny, mají oba
uzly tendenci se rozpadat!!! Mo�nosti dal�ího zaji�tìní
pomocí závitù jsou uvedeny na obrázku.

Li�èí smyèka
Jednoduchý uzel vhodný napø. k doèasnému pøichycení lana pomocnou �òùrou nebo
k doèasnému pøivázání lana ke kruhu (napø. k uvazování dobytka � taky se mu øíká
kravská smyèka). Pøi zatí�ení pomìrnì spolehlivì dr�í.
Uvá�e-li se jedním lanem okolo druhého lana pøibli�nì stejnì silného, je mo�no ho
pøesmyknout na ambulanèní uzel (!!!! Pozor!!! Kdy� se to udìlá �patnì, vznikne
zlodìjský uzel!!). Je
základem pro jeden ze
základních horole-
zeckých uzlù - prusíko-
vací smyèku - a mo�ná
si vzpomenete, �e se
tímto uzlem zaèíná go-
belínové drhání (vy-
tváøení osnovy na upev-
òovacím provázku).
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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)

Uzly III./1Uzly III./4
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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.

Uzly III./2 Uzly III./3
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jsem okoukala z hotových výrobkù, tak�e
nemusí být správná, mo�ná jde leccos udìlat
jednodu�eji. Také název drátkování není mo�ná
pøesný.

Pokud se nám tavba �eleza vydaøí, patrnì by
i tak trvalo je�tì dlouho, ne� bychom z �elezné houby získali �elezo a nauèili se vyrábìt
drát. Tuto dlouhou cestu prozatím pøeskoèíme, proto�e drátek pro na�e úèely lze koupit
v �elezáøství, je to tzv. vèelaøský drát. Vidìla jsem i výrobky z drátku èerveného, asi

mìdìného. Oplétat se dá kdeco: kamínky,
keramické zvoneèky, hrníèky, hlazená døívka,
je mo�né vyzkou�et cokoli. Lze oplést formu
ve tvaru zvoneèku, tu pak vytáhnout  a mít
zvoneèek pouze z drátu.

Popíšu vám výrobu ryby, která je celkem
jednoduchá a rychlá. Základ pro oplétání tvoøí
dvojitý drát zkroucený do spirály jako nìkterá
vlna. Pøi odmìøování musíme nechat o kousek
víc, proto�e se drátek kroucením trochu zkrátí.
Tento omotáme kolem kamínku a nìjakým
vhodným �modrchem upevníme. Promiòte mi
ten neodborný výraz, ale nìco je jednodu��í
ukázat pøi práci. Pak si ustøihneme jednoduchý
drát dlouhý asi 30 cm, pro zruènìj�í dráteníky
mù�e být del�í. Ten pøipevníme k základu

z dvojitého drátku a zaèneme oplétat podle obrázku. Základ podebereme zadem shora
a dota�ením shora vytvoøíme smyèku. Èím volnìj�í a vìt�í smyèky, tím práce ubíhá rychleji.
V druhé øadì nám jako základ slou�í pøedchozí øada. Podle toho, za co smyèku k pøedchozí
øadì uchytíme, nám vznikají rùzné vzory. Pro rybu je nejvhodnìj�í vzor �upin. Druhý
vzor jsem si nazvala svetr. Rùznými kombinacemi a va�imi nápady je mo�né vytvoøit
dal�í rùzné vzory.

Po opletení tìlíèka máme dvì mo�nosti. Jestli�e nás titìrná práce zmáhá, kamínek si
zavìsíme na �òùrku na krk a jdeme si odpoèinout no�ením døíví na oheò. Pokud máme
sílu, dokonèíme promìnu kamínku v rybu vyrobením ploutví a ocasu. Na jejich obrys
pou�ijeme dvojitý zkroucený drát, který
vytvarujeme do po�adovaného tvaru a pøi-
pevníme k rybì. Zpevníme je jed-
noduchým drátem v libovolném, rybì
lahodícím tvaru. Pak rybu mù�eme zavìsit
na nit, pustit bratrovi do akvária nebo
opatlat jílem a upéct. Výhodou takové
peèínky je, �e nemá kosti.

Kromì ryb je jistì mo�né vyrobit jiná
zvíøata a pøedmìty, to u� zále�í na va�í
fantazii.                             Pavèa

Rybáøské uzly
Rybáøské uzly tvoøí zvlá�tní skupinu uzlù vázaných
na velmi tenkých a hlavnì hladkých vlascích. Slou�í nejen
k navazování háèkù, ale také ke spojování vlascù a na-
vazování návazcù, pøíp. dal�ímu svazování rùzných
souèástí rybáøského nádobíèka. Tyto uzly musí nejen
spolehlivì dr�et, ale nesmí pøíli� zvìt�ovat prùmìr vlasce,
nesmí se zachytávat na oèkách rybáøského prutu a nesmí
být pøíli� tì�ké.
Kvùli svým malým rozmìrùm se rybáøské uzly èasto vá�ou
pomocí jehly nebo pomocí rùzných jednoduchých udìlátek.

Spojování vlascù
Notoricky známým uzlem na spojování vlascù jsou

populární �autíèka� (obr. vlevo nahoøe). Jsou jednoduchá a na hladkých silonových vlascích
pøíli� nedr�í.
Naopak po-
mìrnì spo-
lehlivì i na
silonu dr�í
dvojitý rybáøský uzel (obrázek vpravo) nebo

pru�ný spojovací uzel (obrázek vlevo).
Pøedev�ím k navazování návazcù na mìkké
mu�kaøské �òùry se pou�ívá královský uzel
(obr. vpravo).

Pøipojování návazcù
Návazec je krátký kousek vlasce, na kterém
je navázán háèek. Ten se pøipojuje na
vlasec. Dìlá se to proto, aby bylo mo�no na

jeden vlasec navázat více háèkù nebo aby
rybáø nemusel zmrzlými prsty navazovat
nový háèek místo toho, který se utrhl.
Navázat na konec vlasce návazec je
jednodu��í.
Návazce se pøipojují vìt�inou pomocí
pevných smyèek.
Mo�ností se nabízí nìkolik, známým
vùdcovským uzlem (obrázek vlevo vý�e)
poèínaje, pøes rybáøskou smyèku (obrázek
vlevo ní�e) a rùzné její variace (obrázek viz
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DRÁTKOVÁNÍ aneb oplétání kamínkù drátkem
O prázdninách jsem v útulném

�umperském krámku uvidìla
moc pìkné drátkované ryby.
Vzpomnìla jsem si, �e pøed pár
lety jsem na brontosauøí akci
zahlédla pár nad�encù, jak
úspì�nì kamínky oplétali. Proè
tedy platit za hotový výrobek
a ochudit se o tvoøení, kdy�
drátek si mohu koupit, kamínkù
mám doma z dìtství sbírku
a drátkovat pøece nemù�e být tak
tì�ké! Z toho vyplývá varování
pro ètenáøe: techniku oplétání

str. 2 vlevo nahoøe) a� po rùzné smyèky na
prùbì�ném vlasci, jako je napø. smyèka
uvedená na následujícím obrázku:

Zpùsob navázání obou smyèek je vlastnì
variantou na známý ambulanèní uzel:

Pøipojování návazcù na mu�kaøskou �òùru
se nìkdy dìlá pomocí �kotového uzlu
zaji�tìného uzlinkou (obrázek vpravo -
mu�kaøská �òùra je znázornìna èernì).

Navazování háèkù
Na navazování háèkù existuje obrovské
mno�ství uzlù. Dìlí se pøedev�ím podle toho,
zda jsou urèené k navazování háèku s oèkem
èi èastìji pou�ívaného háèku bez oèka.
Vìt�inou se tyto uzly vyznaèují pomìrnì
velkým mno�stvím závitù a rùzných
zpìtných propletení.  Nìkolik pøípadù
následuje.
Pro navázání háèku s oèkem je mo�nou
pou�ít tøeba kalifornský uzel (obr. vlevo),
�raloèí uzel (obr vlevo dole), lososí uzel
(obr. na dal�í stránce vlevo nahoøe) nebo
úhoøí uzel  (obr. na této stránce vpravo dole).

Háèek zakonèený plo�kou se dá navázat
napø. upínacím uzlem (obr. vlevo ní�ee)
nebo nìkterým z jednodu��ích uzlù
z dal�ích obrázkù (obr. ní�e, oznaèené
písmeny b, c, e).                            Piff

Neberou,
potvory?
Jako v�ech-
no, èím se
zabýváme
v pøílohách,
i rybaøení
chce svùj èas, trénink a praxi.
Mo�ná i k tomu se jednou
dostaneme. Zatím si zkuste
rybu tøeba vyrobit z drátkù...


	Uzly 1.pdf
	Uzly 2.pdf
	Uzly 3.pdf
	Uzly 4.pdf

