Uzly v praxi

Něco zavázat, uvázat či přivázat potřebujeme každou chvíli. Každý si umí zavázat tkaničky u bot,
uvázat vázanku, převázat balíček. Při pobytu v přírodě je toho potřeba uvázat víc a proto patří vázání
uzlů k základním zálesáckým dovednostem. Za základní se považuje šest uzlů: lodní smyčka, dračí
smyčka, škotový uzel, plochá spojka, rybářská spojka a zkracovačka ovčí nožka. Tato šestice uzlů se
zřejmě traduje od dob, kdy naši mládež svými články a knihami vedl Jaroslav Foglar. Knižně ji FOGLAR
v šedesátých letech uvedl v knize Kronika ztracené stopy. Znalost těchto šesti uzlů je i součástí
zálesáckého závodu zdatnosti, soutěže členů oddílů pobytu v přírodě Sokola. Co však potřebujeme
běžně uvázat při pobytu v přírodě? Potřebujeme bezpečně uvázat lano na strom, abychom se zajistili
při sestupu se strmého svahu. Potřebujeme vypnout lano mezi dva stromy, abychom po něm překonali
potok. Na cestu potřebujeme přivázat kanoi na střešní nosič auta. Atd. Kupodivu, žádný z oněch šesti
základních uzlů se na takové potřebné věci moc nehodí.
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Publikace o uzlech se u nás začaly hojněji objevovat s rozvojem junáctví, trampování, pobytu v přírodě.
Ve čtyřicátých letech vychází brožura Uzlování v edici Knihovna pro vedoucí sokolského pobytu
v přírodě (KOŘALNÍK). Širokou škálu možností vázání uzlů představil naší veřejnosti prvně cestovatel
ELSTNER. OWEN představuje ve své výpravné publikaci vázání uzlů ve vší kráse. Další obrazové
publikace následují v rychlém sledu (BUDWORTH, PERRY). Po několika uzlech naleznete vždy ve
speciálních publikacích např. o vodáctví, horolezectví, rybářství. Výběr používaných uzlů je jistě věcí
převažující náplně činnosti, zkušenosti, zvyku i čerpání moderních poznatků. Nabízíme vám výběr
informací o šňůrách, lanech a o vázání uzlů na nich, o nichž si myslíme, že se v praxi oddílů pobytu
v přírodě i v praktickém životě každému z nás mohou hodit.
V praxi potřebujeme uvázat uzlík na konci tenké niti, kterou si přišijeme knoflík, i potřebný uzel na
silném laně. Zvláště lezení na lanových drahách, překonávání potoků, šplhání do korun stromů, lezení
po skalách či slaňování z nich je lákavé. Mnoho krásných námětů nabízejí v půvabné knize NEUMAN
a kol. Pamatujme však na bezpečnost! Nevysoko nad zemí si můžeme procvičit přímé navázání na lano,
ale jestli je to výš, měli bychom už mít bezpečný horolezecký úvaz. Jakékoliv lezení je vynikajícím
cvičením, které děti baví. Dopřejme jim ho kdykoliv to jen jde, ale současně je učme, že musí být
stoprocentně zajištěné! Základy horolezectví jsou jinou problematikou, představují nám ji například
FRANK, KUBLÁK a kol.
Čtěte text se šňůrou v ruce, co si přečtete, zkuste ihned uvázat. Snažte se pochopit principy vázání
uzlů, pak můžete vytvářet vlastní kombinace. A hlavně: Škola hrou! Pár námětů najdete na konci. (
Je možné, že určitý uzel najdete v různých pramenech pod odlišnými názvy. Názvy se leckdy komolí
špatnými překlady. Snažili jsme se vycházet z našich tradic, tedy z Elstnerových knih.

Nit, provaz, šňůra, lano
Člověk se naučil využívat různá přírodní vlákna. Podle
zeměpisné oblasti, ve které žil, to byla vlákna z kopřiv, lnu,
bavlny, konopí, sisalu (vlákna z listů agáve), lýka stromů.
Vlákna živočišného původu zhotovovali lovci a chovatelé ze
srsti zvířat (vlny), z kůže zvířat a z jejich šlach. Provaznictví
bývalo tradičním řemeslem.
Spřádáním základních vláken se zhotovuje nit, příze,
provaz. Z toho se dá udělat šňůra. Šňůra může být kroucená
(stočená), spletená (jako se splétají z vlasů copy) či opletená. Jako lano označujeme většinou materiál
tlustší než 8 mm.
Z přírodních vláken se většinou zhotovují kroucené šňůry a lana. Přírodní vlákna podléhají snáze
povětrnostním vlivům, vlhkosti, hnilobě. Uzly na nich dobře drží, ale hůře se rozvazují. Kroucená je
klasická bavlněná šňůra na prádlo. Provazy a lana z přírodních vláken koupíme v prodejnách domácích
potřeb, pomůcek pro kutily. Kroucené lano používáme běžně v sokolovnách ke šplhu.
Z drátů jsou spletena ocelová lana, která nesou kabiny lanovek, často zajišťují stabilitu výškových
konstrukcí (třebas televizní vysílač na Kleti), nebo nesou celé mostní konstrukce.
Spletené mohou být některé tenké syntetické šňůry, spletená je koníčkovací šňůra, splétají se
i řemínky.
Šňůry ze syntetických vláken jsou většinou oplétané – jejich nosnost zajišťuje několik
nezkroucených svazků vláken, která jsou na povrchu chráněna opletem. Nosná vlákna vidíme jenom
při přestřižení šňůry. Syntetická vlákna jsou zhotovována z umělých hmot: nylonu, polyesteru,
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polypropylenu, kevlaru. Syntetická vlákna jsou v porovnání s vlákny přírodními lehčí, mají větší
nosnost, lépe odolávají povětrnostním vlivům, ale jsou hladká, uzly na nich hůř drží, musí se zajišťovat.
Teplem (vzniklým např. třením) se mohou syntetická lana tavit! Ke stavbě lanových překážek
používáme 16mm polypropylenová lana, pro jejich vypínání a jištění používáme statická lana, která se
používají ve speleologii. Horolezci používají dynamická lana, která do určité míry pruží a zmírní tak
následky případného pádu.
Konce jakékoliv šňůry je potřeba zajistit, jinak se nám budou třepit,
rozplétat. Když chceme rozstřihout delší šňůru na kratší kusy, je výhodné
uvázat předem bandáže, a pak teprve šňůru rozstřihnout. K ovázání je dobré
používat tenčí materiál z přírodních vláken. Bandáž by měla být široká alespoň
jako je průměr omotávaného lana. Přes místo, které chceme ovázat, položíme
přeložený konec omotávací šňůry a směrem ke konci lana tuto kličku těsně
omotáváme. Když dojdeme na konec, šňůru provlékneme vzniklým okem a
tahem za oba konce stáhneme překřížení šňůry pod bandáž, odhadem do jejího
středu. Volné konce šňůry pak odstřihneme.
Syntetickou šňůru můžeme před přeříznutím přelepit lepící páskou, lepší však je přetavit ji pájkou,
nebo její konce ihned po přestřižení zatavit nad plamenem.
Pevná šňůra a lano nám v přírodě dobře poslouží a užijeme
si s jejich pomocí i mnoho dobrodružství. K uložení můžete
šňůru několikrát přeložit a pak na ní uvázat obyčejné oko.
O lano je třeba pečovat. Udržujte ho pokud možno v čistotě,
netahejte ho přes ostré hrany, nenechávejte ho zbytečně ležet na
zemi, nešlapte po něm, po výpravě rozvažte všechny uzly, lano
usušte a uložte ho volně svinuté.

Uzel
Uzel je spojovací prvek na provazu, šňůře či laně. Uzly používají lidé odnepaměti. Vázali je na liánách
(z nichž dokáží domorodci v horských oblastech splétat úchvatné visuté lávky), rostlinných vláknech,
šlachách či pruzích kůže. Uzly se spojovaly tyče v kostrách obydlí, připevňovala se kamenná sekera
k topůrku, přivazovala se domácí zvířata, vázala se tětiva luku, přivazovaly plachty, pletly sítě, tkaly
koberce a látky, svazovali zajatci… Uzlům se přičítaly i magické vlastnosti. Plochou spojkou si
svazoval Herkules na hrudi tlapy lví kůže. Ve sbírce pobaltských pohádek Diamantová sekera
naleznememe pohádku Zapovězený uzel. Uzly, které vázali Egypťané, známe z modelů lodí uchovaných
v pyramidách. Tak víme, že již znali škotový uzel. Uzlové záznamy Inků (vytvářené vázáním uzlinek)
uchovávaly mnoho důležitých národohospodářských číselných údajů. K dokonalosti dovedli umění
vázat uzly námořníci, jak nás o tom ve své knize přesvědčuje SKRIAGIN.
V heraldice, nauce o znacích, je osmičkový uzel symbolem lásky a věrnosti.
Příklady můžeme nalézt v nejbližším okolí děčínského zámku, několik kroků od
rodného domku Dr. Miroslava Tyrše, zakladatele Sokola. Osmičkový uzel má na
ocase lev v erbu Marie Franzisky, rozené Lodronové, první manželky hraběte
Maxmiliána Thuna, který nalezneme na krásné barokní plastice aliančního znaku
Thun-Lodron, která zdobí portál špitálu U dvanácti apoštolů v Křížové ulici.
Tentýž uzel nalezneme i na šňůrách arcibiskupského klobouku nad znakem
knížete Jana Arnošta Thuna na hlavním průčelí kostela Povýšení svatého Kříže.
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Vázání uzlů je zapotřebí při tkaní a pletení tkanin, k zajištění horolezců i pokrývačů a klempířů
pracujících na střechách či opravujících zdi vysokých staveb, k přivázání přepravovaných nákladů,
v záchranářství k transportu osob i věcí, při postupu speciálních jednotek, spouštějících se například
z vrtulníku na střechu budovy obsazené teroristy, při rybaření, chirurg musí znát uzly při šití ran atd.
Existují různé typy uzlů. Každý uzel má jiné využití. Vhodnost určitého uzlu pro daný účel
posuzujeme podle jeho pevnosti, rychlosti či snadnosti uvázání, objemu uzlu, spolehlivosti,
jednoduchosti kontroly uvázání. Vhodnost uzlu velmi závisí na tloušťce i kvalitě materiálu.
Každý uzel sníží nosnost lana až o polovinu. Při neúnosném zatížení praská lano v místě uvázání
uzlu, v místě ohybu lana s malým průměrem. Nejvíce poškozuje lano obyčejné očko. Po použití
uvázané uzly co nejdříve rozvazujeme. Jde-li to ztuha, použijeme k jejich rozvolnění hladký bodec.
Vázání uzlů vyžaduje cvik. Když se nacházíte v polovině svislé stěny nebo na širém moři, musíte
je umět uvázat snadno a rychle. Jediný způsob, jak získat potřebný cvik, je vázat každý uzel stále
dokola, až budete uzly vázat automaticky, aniž byste o nich museli přemýšlet. V krajním případě tím
můžete sobě nebo svým přátelům zachránit život.

Základní prvky, jednoduché a koncové uzly
Ohyb, závit
Ohyb, závit a oko jsou základními prvky, ze kterých se váží uzly. Ohyb sám,
nahozen přes kůl či kladku, slouží k pomalému spouštění či vytahování
břemen. Několik závitů obtočených kolem kůlu poslouží jako účinná lanová
brzda. Vyzkoušejte si, že k tomu, aby i ten nejmenší z vás udržel na laně celý
oddíl, stačí obtočit kolem stromu i hladkého sloupu pouhé dva až tři závity!
Ale pozor, abyste ten sloup nebo zábradlí nevyvrátili!
Přidáváním závitů (a tím zvětšováním
tření v uzlu) můžeme zvyšovat pevnost
základních uzlů, zvláště při jejich vázání
na hladkém materiálu. Běžně tak dotváříme
loďkový a kotevní úvaz, lodní smyčku,
škotovou spojku.

Oko
Nejjednodušší uzel, který je často základem jiných uzlů. Pevně utažené
očko se velmi špatně rozvazuje a poškozuje lano; na laně, které bude
v tahu, ho proto nikdy nevážeme! Používáme ho k zakončení tenké šňůry,
aby se nerozplétaly jednotlivé prameny (např. tkaniček). Vážeme ho na
kapesníku, abychom si něco zapamatovali. Očkem ovázaným kolem lana
zajišťujeme konce jiných uzlů proti rozvázání.
Vsuneme-li volný konec šňůry zpět do oka, vytvoříme t. zv. zámek.
Prakticky ho vážeme tak, že uzel zavážeme již přeloženou šňůrou. Zatáhnemeli potom za konec šňůry, uzel se snadno rozváže. Zámek používáme při vázání
jakéhokoliv uzlu, který budeme chtít vbrzku rozvázat.
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Uzlinka
Převinuté očko. Při vázání na šňůře vytvoříme volný, nestažený
závit, několikrát ho ovineme a pak při jeho stahování povolíme
šňůře v potřebě zkroutit se. Uzlinky se používaly v uzlových
záznamech Inků. Na laně používáme uzlinku tehdy, chceme-li
vytvořit objemný uzel, který neprojde úzkým otvorem (lano
procházející skrz otvor zavěšené lavičky, díže, atd. Na konci šňůr
převazujících hábit si ji váží mniši kapucíni.

Uzlinku na prstech vážeme při každém šití jako uzlík na konci
niti. Omotáme nit kolem ukazováčku a překřížíme ji přes koneček.
Pak sjedeme ukazováčkem po palci (současně pomůžeme i stejným
shrnovacím skluzem i prostředníčkem na hřbetní straně ukazováčku)
a tak nit mnohonásobně převineme. Nehtem prostředníčku pak
přitiskneme nit k palci, zatáhneme a máme dokonalý koncový uzlík.
Františkánský uzel
Tímto uzlem zakončují šňůru uvázanou kolem pasu františkánští
mniši. Vážeme ho na konci lana, které je třeba zatížit a přehodit
do dálky, nebo jako ozdobné zakončení jakékoliv šňůry. Je to
stejný systém vazby jako při omotávání konců lan.

Osmičkový uzel
Poslouží jako zarážka na konci lana, aby se nevyvléklo z kladky nebo
ze slaňovací osmy. A rozvazuje se pak lépe než očko. Je to velmi
důležitý základ některých horolezeckých uzlů.

Pevná oka
Poutko
Je to vlastně očko uvázané na zdvojeném, přehnutém konci
provazu. Špatně se rozvazuje, vážeme ho tam, kde už s jeho
rozvazováním nepočítáme. Chceme-li poutko někdy rozvázat,
použijme osmičkové poutko.
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Osmičkové poutko
V horolezectví vůdcovský uzel. Do něj se můžeme karabinou
připojit jak na konec, tak kdekoliv na střed lana. Když navážete
osmičková poutka na lano v přiměřených odstupech, získáte
lanový žebřík.
Výhradně propletené osmičkové poutko používáme
k uvázání lana, po kterém se budeme spouštět, ke stromu. V tom
případě musíme uvázat kus od konce lana osmičkový uzel, lano
obtočíme kolem stromu a jeho koncem pak kopírujeme vedení
lana v osmičkovém uzlu. Uzel vždy uspořádáme tak, aby
pramen, na kterém je zatížení, vedl po vnější straně uzlu! Lano
se tak méně ohýbá a takový uzel je pevnější. To platí pro
všechny obdobné uzly (MATÝSEK). Propleteným osmičkovým
poutkem se také přímo navazujeme na lano přes sedací úvaz.
Tření v několikanásobně propleteném uzlu je tak veliké, že se zatažené osmičkové poutko
nemůže samovolně rozvázat. Jeho velikou předností je to, že je na první pohled patrné, jestli je uzel
správně uvázán.
Dračí smyčka
Uchopte lano jdoucí k vám pravou rukou shora a přetočte zápěstí vpravo. Tak vytvoříte na laně závit
(v mnemotechnické pohádce jezírko). Jím provléknětě zespod volný konec lana (draka, který z jezírka
vylézá), obtočte pevný konec lana (drak obtočí princeznu) a vraťte se zpět do závitu (drak vleze zpátky
do jezírka). Zatáhněte za pevný konec lana, ten, na kterém bude tah, a za volný konec lana s přiléhající
částí smyčky. Pevný konec lana obtáčíme vždycky zprava, tak, že volný konec je po uvázání uvnitř
smyčky. Opačná (levá) dračí smyčka není tak spolehlivá.

Dračí smyčka je jednoduchá, je vlastně uzavřena škotovou spojkou (viz dále), v níž se lano při tahu
svírá. Dobře drží na lanech z přírodních vláken (a přitom se poměrně snadno rozvazuje). Ale právě
vzhledem ke své jednoduchosti může mít tendenci se uvolnit na tuhých syntetických lanech, když není
zatížena. V tom případě, stejně jako u jakéhokoliv jiného uzlu, je třeba zajistit volný konec koncovým
okem.
Dračí smyčka patří k nejdéle známým uzlům s vynikajícími vlastnostmi. Dračí smyčkou
vytvoříme pevné nestahující se oko, když se chceme zapřáhnout celým tělem do lana, na kterém něco
vlečeme. Sváží se k sobě lanem dva indiánští bojovníci, když mají zápasit na nože (svinutý kus novin
namočený pro označení zásahu v červené barvě).
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Poslední dobou se začalo říkat, že dračí smyčka není bezpečná. Co je
na tom pravdy? Při správném použití je dračí smyčka naprosto
bezpečná. Správné použití znamená, že zavěšený předmět (člověk) je
smyčkou obepnut a tah je vyvíjen na pevný konec lana. Ke smrtelným
nehodám došlo tehdy, když byla dračí smyčka použita jako smyce, tedy
byla roztažena bočním tahem. V tom případě se vyvlékne (SCHUBERT).
Takové použití je ovšem stejně nesmyslné, jako použití automobilu
k jízdě po dálnici v protisměru.

Dvojitá dračí smyčka
Začneme ji vázat jako jednoduchou dračí smyčku na
zdvojeném laně (lze ji uvázat i uprostřed lana). Když
provlékneme zdvojenou část lana vytvořeným závitem,
roztáhneme ji a přetáhneme přes vznikající smyčku.
Uzel srovnáme, buď necháme obě smyčky stejně
dlouhé, nebo přesoukáním lana v uzlu jednu smyčku
na úkor druhé zvětšíme. Pevně zatáhneme. Při
spouštění na laně si můžeme do smyčky sednou tak, že
dáme do každého oka jednu nohu, nebo tak, že si do
větší smyčky sedneme a menší si dáme pod ramena.

Motýlek
Oddělíme ohyb lana, který dvakrát přetočíme kolem jeho osy.
Vzniklou kličku pak ohneme dozadu a svrchu ji prostrčíme do
středního prostoru vazby, který je společný oběma vytvořeným
(a do sebe zaháknutým) závitům. Vzniklé poutko vytáhneme, uzel
srovnáme. Jakákoliv jiná poutka, která bychom uvázali uprostřed lana, které bude vypnuto, by se tahem
roztahovala a výrazně snižovala pevnost lana. Motýlky (je jich více) jsou speciálně konstruovány pro
tento účel. Tahem do stran se zatahují a jen minimálně snižují nosnost lana. Motýlek použijeme tehdy,
chceme-li něco zavěsit uprostřed lana.

Stahující se smyčky, úvazy
Provlékneme-li jakoukoliv pevou smyčkou či poutkem volný konec provazu,
dostaneme stahující se smyčku. Vyžaduje to trochu času, ale stahující se smyčka je
pak připravena k použití. Tak se dříve líčívala oka na zvěř, my tak můžeme v klidu
uvázat třebas lano na vodorovnou větev, abychom si po něm mohli šplhat. Podle
obrázku uvážeme stahující se smyčku uzavřenou dračí smyčkou i bez provlékání
pevného konce. Potřebujeme-li uvázat lano k něčemu rychleji (nebo chceme-li to
prostě uvázat jinak), poslouží nám lodní smyčka nebo speciální úvazy.
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Lodní smyčka
Lodní smyčku vytvoříme ze dvou závitů, které si
nahodíme do ruky. Snad nejjednodušeji ji uvážeme tak,
že uchopíme lano zkříženýma rukama, pak dáme ruce
do obvyklé pozice a vzniklé závity přeložíme přes sebe.
Není-li horní konec kůlu volný, musíme lodní smyčku
ovázat.
Lodní smyčka dobře přilne ke kůlu s kruhovým
průřezem, lze ji dobře uvázat i na tlustém laně. Je to
dobrý dočasný uzel, který se při stálém zatížení svírá a
dobře drží. Lodní smyčka ale nedrží na hranatém kůlu,
povoluje při nestejnoměrném zatížení z různých směrů.
Pro delší použití ji musíme zajistit úvazem kolem pevné
části lana (viz dále). Lodní smyčkou bezpečně uvážeme
kanoi ke kůlu zatlučenému na břehu, ale nákladní loď
raději ne.
Lodní smyčku nelze použít při zvedání břemen
(protáčí se), ale dobře drží na laně napjatém do obou
směrů. Toho využijeme při uvázání příček provazového
žebřiku. Takový provazový žebřík, zavěšený lehce
prověšeně po délce nevyužité chodbičky před klubovnou,
dělá pro rozvoj síly paží mladých zálesáků své
(RŮŽIČKA).
Stahovací smyčka
Když uvážeme lodní smyčku a volný konec pak
podvlékneme pod přilehlým závitem podle obrázku,
získáme souměrnou stahovací smyčku. Jakýkoliv
sáček s bylinkami či kořením nebo balík šňůry je
možné takhle stáhnout. Prohlédneme-li si smyčku
podrobněji, zjistíme, že je to vlastně první překřížení
dvou konců šňůry, jaké vážeme na začátku
ambulanční spojky, a toto překřížení je přitisknuté
k podkladu přes něj vedeným závitem. Ten vrchní
závit nám tu vlastně plní stejnou funkci, jako prst
kamaráda, který nám stiskne první překřížení při
vázání ambulanční spojky.

Loďkový úvaz
Loďkový úvaz je patrně nejběžnějším úvazem. Šňůru ovážeme kolem kůlu a úvaz zajistíme dvěma
závity ovázanými kolem pevného konce šňůry. Při vázání závitů můžeme obtáčet šňůru stále stejným
směrem a uvážeme tak kolem pevného konce lana lodní smyčku. Když změníme směr otáčení,
dostaneme liščí smyčku (viz dále). Ovázání jediného závitu stačí, když chceme pověsit balík lana na
tyč. Ovineme-li šňůru kolem kůlu dvakrát a přidáme-li při ovazování pevného konce šňůry ještě jeden
závit, zvýšíme tak pevnost úvazu. Tři závity kolem pevné části lana již zajišťují maximální pevnost
úvazu. Změníme-li směr ovíjení, získáme úvaz s jeden a půl ovinem; pevný konec lana vychází z jeho
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středu, úvaz je pěkně symetrický. Uvážeme-li již kolem kůlu ne pouhé dva oviny, ale lodní smyčku, a
zajístíme-li úvaz ovázáním lodní smyčky kolem pevného konce lana, získáme tak jakýsi lodní
superúvaz.
Základní loďkový
úvaz, který se dá
uvázat na zatíženém
laně, použijeme při
jednoduchém vypínání lana mezi dvěma
stromy, chceme-li
šplháním po laně
překonat strž či potok.
Loďkový úvaz s více
ovi n y (za které
můžeme vypnutou
šňůru přidržet, použijeme např. při uvazování věcí na střešní nosič auta, nebo při vypínání volejbalové
sítě.
Kotevní úvaz
Lano ovineme dvakrát kolem kruhu a jeho volný konec podvlečeme pod oběma závity. To můžeme
udělat jen tehdy, když není lano napjaté. V tahu se tak lano v úvazu svírá, obdobně jako ve škotovém
uzlu. Doplněn ještě jedním či dvěma zajišťovacími závity (jako u loďkového úvazu) je to velmi
spolehlivý úvaz, který se používá k uvazování lodi ke kotevnímu kruhu.

Liščí smyčka a Prusíkův uzel
Samostatně je to liščí smyčka. Výraz prusík (podle Dr. Karla Prusíka),
používáme pro smyčku z tenčí (řekněme pětimilimetrové) šňůry (svázané
např. osmičkovou spojkou) zachycenou touto smyčkou na zavěšené lano. Při
zatížení se smyčka zadrhne a po laně nesjíždí, po odlehčení a uvolnění
(odloupnutí příčné části uzlu) můžeme smyčku lehce posunout po laně
vzhůru. Kdyby smyčka sjížděla, uvážeme dvojitý uzel.
S pomocí dvou prusíků můžeme po volně zavěšeném laně stoupat vzhůru. (Kdyby to bylo až do
koruny stromu, musí být zase každý zajištěn přes horolezecký úvaz!) Je výhodné, když dole na
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smyčkách oddělíme osmičkovým uzlem malou část pro zastrčení nohy, smyčka
pak z nohy tak snadno nesklouzne. Prusíkování je vynikajícím cvičením. Když se
na volně zavěšeném laně otáčíte jako holub na báni, dostanete zabrat. Dnes už se
v horolezectví používají pro výstup po volně zavěšeném laně speciálně
zkounstruovaná šplhadla, ale umět použít tenkou smyčku je jistota.

V praxi potřebujeme často vypnout lano mezi dva stromy, abychom vystrojili nějakou lanovou dráhu,
abychom si po laně přelezli z jedné strany na druhou přes strž, potok atp. Jen tak samo o sobě jde lano
vypnout špatně, na to prostá síla paží nestačí, lano se pak při lezení hodně prověšuje. K dokonalému
vypnutí lana nám poslouží právě dva prusíky spolu se dvěma horolezeckými karabinami a jednou
smycí. Na jednom konci uvážeme lano ke stromu lodní smyčkou, kterou zajistíme třemi závity kolem
pevné části lana. Kolem druhého stromu ovážeme pevnou smyci, do které dáme karabinu, a dva prusíky
použijeme podle nákresu. Získáme tak kladkostroj, který znásobí naši sílu. Jak lano vypínáme,
posouváme prusíky podle potřeby, ten na stromě nám lano drží v dosažené poloze. Lano buď průběžně
dopínáme, nebo můžeme jeho volný konec pevně ovázat v dosažené poloze loďkovým úvazem. Při
povolování musíme lano opět kladkostrojem vypnout, abychom mohli prusík u stromu uvolnit.
Vážeme-li lana na stromy, vždycky je podkládáme kusem nějaké tkaniny, abychom jednak šetřili
lana, jednak abychom nesedřeli se stromů kůru.

Dřevařská smyčka
Ovineme lanem přivazovaný předmět, volný konec lana ohneme kolem pevného
konce a obtočíme několikrát kolem lana v závitu. Dřevařskou smyčku použijeme
k převázání otepi větví, k vlečení klády, k přivázání porážené soušky, když ji
chceme strhnout do určitého směru. Dřevařskou smyčkou vážeme nylonové
struny na kytaru i tětivu luku.
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Pouta
Pouta uvážeme jednoduše ze dvou závitů nahozených do ruky tak, že je
protáhneme navzájem jeden skrz druhý.
Zločince jimi asi poutat nebudeme (ale jeden nikdy neví…), ovšem zkusit
si spoutat kamaráda, a naopak, uvolnit se z pout, to je oblíbená zábava. Pouta
však můžeme využít i k nácviku některých kritických situací, při kterých je
třeba zachovat chladnou hlavu. Stezky vedou leckdy těsně kolem vody, a tak
se vám může stát, že uklouznete na blátě a sletíte do vody i s batohem.
V horším případě sklouznete v zimě po zamrzlém prameništi a jste ve vodě
i s lyžemi na nohách. V takovém případě je třeba se uvolnit z pout,
nezmatkovat a rychle (třebas pod vodou) odepnout batoh či lyže. K nácviku jdeme do bazénu a každý
je shozen do vody se svázanýma nohama. Jak pevně pouta stáhneme, a nebo jestli ještě přivážeme k
nohám i ruce (vždy ruku k příslušné noze, abychom přeci jen rukama mohli manipulovat), to už záleží
na nás.

Spojky
Jakákoliv (i nestejně silná) lana můžeme spojit tak, že do sebe vevážeme dvě pevné smyčky (například
dračí smyčky).

Ale to je poměrně pracné, pro konkretní účely máme lepší spojky.

Plochá (ambulanční) a křížová spojka
To jsou ty nejobyčejnější uzly, které každý z nás váže. Liší se
jen tím, jestli překřížíme při druhém zavázání šňůry stejně
jako při prvém, nebo naopak. Protože nejspíše křížíme šňůry
automaticky stejným způsobem, jsou naše tkaničky u bot
zavázány křížovou spojkou se dvěma zámky. Prozkoumejte
to. Na silnější hladké šňůře si pokusem ověřte, že křížová
spojka drží mnohem hůře, při tahu se na hladkém materiálu
plynule vyvlékne. Obě spojky se hodí jenom k zavazování
měkkých materiálů, obvazů, šátku, provázků (když nám někdo
přidrží první překřížení prstem), tkaniček nebo šňůr za situací,
kde se v případě, že povolí, zase tak moc nestane. Třebas
k převázání diplomu stočeného do ruličky pentlí. Jakmile
o něco jde, použijte jiné spojky.
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Chirurgický uzel
Chirurgický uzel vážeme stejně jako plochou spojku.
Rozdíl je v tom, že spojované provazy kolem sebe
v první fázi vázání ovineme několikrát. To nám
poskytne vynikající službu tehdy, když něco
převazujeme provázkem a není po ruce nikdo, kdo
by nám první překřížení přidržel prstem. Například
převazujeme celofánem sklenici s džemem.
Několikrát ovinutý provázek se do sebe zaklesne
a drží sám, než uzel dovážeme.

Škotová spojka
Tradičně se používá ke spojování nestejně silných materiálů. Ze
silnějšího materiálu, například z cípu plachty, uděláme ohyb,
tenčí šňůru jím prostrčíme zespodu a ovineme kolem, nejprve
na stranu volného konce plachty. Volný konec šňůry pak
zastrčíme pod ní samou. Všimněme si, že škotovým uzlem je
uzavřena dračí smyčka. Je to velmi jednoduchý uzel a při
zatížení drží dobře proto, že se tahem svírá. Oba volné konce
musí být na stejné straně uzlu. Škotová spojka drží dobře na
měkkých přírodních materiálech, do kterých se tenká šňůra
zakousne. Škotová spojka má minimální objem, coby tkalcovský
uzel slouží skvěle ke spojování přetržené příze v tkalcovnách.
Zkusíme-li však spojit tenkou syntetickou šňůru se silným
syntetickým lanem, spláčeme nad výdělkem, moc to klouže,
uzel nedrží. Vážeme-li na kluzkém materiálu, otočíme tenkou
šňůru vícekrát, případně zajistíme konce šňůr bandáží.
Škotová spojka je nepostradatelná při navazování cípů vlajky
na šňůru, při navazování cípů celty nebo kusu igelitu, chceme-li si udělat mezi
stromy přístřešek kryjící nás před deštěm.

Očková spojka
Na konci jedné šňůry uvážeme očko a druhou šňůru
vevážeme do tohoto očka tak, že přesně kopírujeme
průběh prvního očka. Očková spojka je nejlepším
způsobem jak spojit pevně dva provazy, dvě šňůry.
Používá se i ke spojení plochých smycí. Na spojení
dvou rigidních lan je již moc jednoduchá, nedochází v ní k tak velkému tření a mohla by se uvolňovat.
Ke spojení lan použijeme následující spojku.
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Osmičková spojka
Uvážeme na konci šňůry osmičkový uzel, a pak, přesně podél šňůry
v uzlu propleteme v protisměru druhou šňůru. Je to nejpevnější,
naprosto spolehlivá spojka. Výhradně tímto uzlem spojujeme dvě lana,
na nichž bude viset lidský život. Přivazujeme-li dlouhé lano, na kterém
bude tah, na strom, proplétáme osmičku směrem od volného konce
lana; uvážeme tak vlastně propletené osmičkové poutko.

Carrigova přezka (uzel přátelství)
Uzel vzniklý propletením dvou závitů. Používá se na lodích ke spojování silných lan, což my asi dělat
nebudeme. Ale chcete-li si uvázat uzlovací šňůru pěkně kolem pasu, tak k tomu se právě tento uzel
hodí. Postup vázání je zřejmý z obrázku. Na jednom laně vytvoříme závit, druhé lano položíme přes
něj a pak už stále proplétáme střídavě pod a nad. Při spojování lan začneme tak, aby byly volné konce
na protilehlých stranách, vážeme-li přezku na ozdobu, začneme tak, aby byly konce na stejné straně.

Zkracovačky
Zkracovačkou můžeme dočasně zkrátit délku šňůry, případně
vyřadit z provazu její poškozený úsek, aniž bychom šňůru
přestřihli a svazovali ji nějakou spojkou. Nejznámější
zkracovačku, které říkáme ovčí nožka, vážeme ze tří závitů, které
si nahodíme do ruky, a prostřední z nich pak protáhneme skrz oba
krajní. Naučte se uchopit šňůru pravačkou, přetočením ruky
v zápěstí vytvořit závit a ten nabrat na levačku. Tak budou
všechny závity přetočené stejně. Tato zkracovačka drží jenom
když je v tahu, ale poslouží nám neocenitelně když chceme
vypnout stanovou šňůru, ale nemůžeme zabodnou kolík do
potřebné vzdálenosti (protože tam stojí strom nebo sousední stan).
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Princip většiny zkrcovaček je stejný (ovčí nožka je jenom jednou z mnoha zkracovaček): ať již na jeden
závit, nebo na celý balík lana, nahodíme na obou koncích jeden či dva závity, nebo nějakou stahující
se smyčku. Poměrně pevně drží zkracovačka zajištěná lodními smyčkami. Kdyby měla zkracovačka
sloužit po delší dobu, zajistíme ji buď protažením volného konce lana skrz oko, nebo (jestli není konec
lana volně přístupný) vložíme do oka kolík. Když prostrčíme
oběma oky zkracovačky tyč, získáme dobré držadlo k nesení
zavazadla.

Rybářské uzly
Rybářské uzly jsou speciální záležitostí, jsou určeny k vázání na tenkém umělohmotném vlasci. Běžně,
pokud nerybaříme, se s nimi nesetkáme. Ale jejich znalost patří k tradičním zálesáckým znalostem,
a znalost navázání rybářských háčků je obsažena i v jednom z činů Setonova Svitku březové kůry
(VILHELM & MACEK). Uveďme tedy pro úplnost dva způsoby navázání rybářských háčků a jeden
způsob svázání dvou vlasců.
Má-li háček očko, provlékneme jím vlasec, několikrát ho omotáme kolem pevné části a pak postupně
dvěma vytvořenými oky podle nákresu. Vše stáhneme.

Háček zakončený lopatkou navazujeme uzlem obdobným ovázání
konce lana (viz str. 7). Přiložíme k háčku kličku vlasce a směrem
ke konci háčku omotáváme. Konec vlasce provlékneme
vytvořeným očkem a zatáhneme.

Dva vlasce, které chceme spojit, přiložíme konci vedle
sebe a navzájem je několikrát omotáme. Pak spojenou
část stlačíme, ohneme, až se nám otevře střední prostor,
kterým pak provlékneme konce vlasců proti sobě.
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Křížová vazba
Potřebná vazba, sloužící k přivázání tyče ke stromu (zábradlí u lávky přes potok) či ke spojení dvou tyčí
při stavbě jakékoliv táborové konstrukce (přístřešku). Začneme lodní smyčkou na svislé tyči pod
místem křížení tyčí. Dál vedeme šňůru kolem tyčí systémem pod a nad, potom stáhneme vazbu
v prostoru mezi tyčemi. Ukončíme lodní smyčkou na vodorovné tyči.

Hry
Vždy mějme na paměti, že není důležité vyhrát, ale vyhrát si (.
Spojený kruh
Družstvo se postaví do kruhu, každý se svou uzlovací šňůrou v ruce. Na dané znamení se snaží své
uzlovačky spojit předepsanou spojkou – škotovým uzlem, očkovou spojkou, osmičkovou spojkou. Cíl
je jasný: spojit všechny uzlovačky do kruhu a kruh vypnout. Buď v rukách a pěkně se na kruh zavěsit,
nebo si všichni vlezou dovnitř a vypnou kruh zády.
A pověs se na to!
Každý, kdo váže uzly, by měl věřit jejich pevnosti a spolehlivosti. Takže využijeme zábradlí, stromku
či příček posedu k procvičování uzlů. Na příčku přivážeme silnější lano, uzlař dostane k dispozici tenčí
šňůru, na dané znamení spojí šňůru s lanem škotovou spojkou a pověsí se na spojené šňůry pěkně do
záklonu! Takhle můžeme vázat jakékoliv spojky, nebo na laně upevněném na příčné větvi velké pevné
smyčky, do kterých si dotyčný sedne a pohoupá se.
Vázání uzlů v obecné škole
Uděláme přiměřeně velký kruh, stojíme čelem ven. Jeden z hráčů je v roli učitele a kluše kolem
s uzlovací šňůrou a rákoskou (prakticky pešek, velmi měkký obušek, třebas ze smotaného kusu staré
karimatky). Pak učitel uzlovací šňůru někomu dá (ten si ji musí vzít) a zadá, jaký uzel má dotyčný
uvázat. Uzlař se otočí zády ven a váže. Učitel oběhne jedno kolo, a jestli žák příslušný uzel ještě nemá
uvázaný, může ho učitel rákoskou mydlit (s citem, ovšem) s příslušným přívalem výtek („Ty to ještě
nemáš? Co jsi tady dělal celou tu dobu?“). Když žák dováže, vítězně zvolá „mám!“, učitel to
zkontroluje, žáka pochválí a vymění si s ním místo. Oplátky se nepečou. Podle počtu hráčů může být
učitelů i víc, je-li kruh větší, můžeme zadávat i složitější úkoly.
Nejde, samozřejmě, o to, někoho ztlouct, nýbrž o to, aby bylo veselo. (Ale to by bylo, aby se ty
zatracené uzly nenaučili vázat!)
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Uzlování v rukavicích
Družstva proti sobě štafetovým způsobem. Na každém stanovišti je nachystaná šňůra (lano) a těžké
pracovní rukavice. Hráči vybíhají, navléknou rukavice, uváží příslušný uzel, běží zpět, další doběhne,
rozváže uzel, vrátí se, třetí váže další uzel atd.
Vedoucí zadá sérii uzlů, průběžně je připomíná a kontroluje správnost uvázání uzlů.
Vázání uzlů v páru
Soutěž dvojic, ať už samostatných, nebo jako reprezentantů družin. Jeden hráč smí používat pouze
pravou, druhý pouze levou ruku. Vedoucí zadá uzel, a která dvojice to má dříve…
Volné ruce by měly být za zády.
Vázání velkých uzlů
Na trávníku leží delší lano. Družina se rozestoupí po
celé jeho délce a uchopí ho rukama. Pak, aniž se lana
pustí, má za úkol uvázat na něm nějaký jednoduchý
uzel – oko, osmičkový uzel, dračí smyčku. Uzel by
měl být uvázán na celé délce lana (ne jenom na
konečku).
Rozvazování uzlů
Soutěž navazuje na tu předchozí. Uprostřed lana se
uváže libovolný uzel (osmičkový uzel, dračí smyčka). Družina se rozestaví po celé délce lana a jejich
úkolem je, aniž se lana pustí, uzel rozvázat a lano natáhnout.
Spouštění za kořistí
K této kratochvíli potřebujeme závěsný bod ve výšce.
Kousek za jeho průmětem na zem je hranice, kde nejdále
smí soutěžící stát nohama. Před něj v odměřené
vzdálenosti položíme na měkkou vyvýšenou podložku
kořist – kousek ovoce, nějaký mlsek atp. Na dané
znamení musí zálesák uvázat předepsanou pevnou
smyčku (dračí smyčku, propletené osmičkové poutko),
zavěsit se do něj (v létě, kdy máme na sobě jenom tričko,
lano podkládáme, aby nás zbytečně neřezalo do hrudníku)
a spolubojovníci z družstva pak dotyčného bojovníka
spouštějí ke kořisti. Spouštěný má paže připravené k
zachycení pádu, ale země se dotknout nesmí! Dokáže-li ústy sebrat nabídnuté sousto, je kořist jeho
sladkou odměnou.
Spouštění osob
Pravděpodobně bez kšandiček bychom použili horolezecký úvaz dračí smyčkou při kvapném spouštění
osob z výšky dolů, například při nouzovém opouštění budovy, kdyby nás v ní uvěznilo hořící dřevěné
obložení schodiště. Horolezecké lano může být leckde k dispozici, ale slézt po něm pouze vlastními
silami dokáže málokdo. Lano je mnohem tenčí než to, na kterém šplh cvičíme v tělocvičně, nedá se
sevřít rukama; naprostá většina osob by se při pokusu slézt po volně zavěšeném laně zřítila.
Při nácviku takové situace si uvážeme na laně osmičkové poutko, kterého se může spouštěný držet
rukama, aby se mu dračí smyčka tolik nezařezávala do těla. Ke spouštění jsou třeba tři až čtyři osoby,
je dobré, když si na laně udělají několik kratičkých osmičkových poutek. Ta v tom případě poslouží ne
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jako skutečná poutka, ale jako tlusté uzly, za které se lano lépe drží. Aby se spouštěný nedřel o zeď, je
dobré odstrčit lano například konstrukcí z lepenkových rour, které seženete snadno tam, kde dělají
s rolemi papíru či látek. Spouštění kamarádů je vynikajícím cvičením odvahy (spouštěného)
a odpovědnosti (spouštějících). Spouštěná osoba však musí být přes sedací úvaz zajištěna na nezávislém
laně!! K zabezpečení takové akce musíte mít potřebnou výbavu a znát způsob jištění! V této disciplíně
nesoutěžíme, je to prověrka akceschopnosti celé družiny.

Do strážního koše
Úkolem družiny je dostat jednoho člena nahoru k vodorovné větvi
s pomocí lana. Chce to uvázat řetěz osmičkových poutek, lano pak
přehodit přes větev a zajistit dvěma otočkami kolem kmene, nebo
nějak podržet (uvázat si třebas jedno poutko tak, aby ho někdo těžší
právě tak mohl přišlápnout k zemi), lezoucího podepřít … možností
je vícero.

Vypnutí lana mezi stromy
Nakonec děti nepodceňujme. Když se jim to ukáže, jsou s to lano s pomocí prusíků vypnout (RŮŽIČKA).
Chceme-li uspořádat soutěž družin, nechme je lano vypnout a překonat po něm nějakou terénní
překážku.
V proudu
Nácvik vázání lodní smyčky a
loďkového úvazu můžeme
uspořádat jako soutěž družin.
Najdeme pevný kůl v nějaké
ohradě, nebo vhodný strom, asi
patnáctimetrové lano položíme
volně na zem, jeden zálesák stojí u
kůlu a jeho úkolem je uvázat
příslušný úvaz, druhý na dané
znamení popadne druhý konec
lana a coby ujíždějící loď běží pryč. Nesoutěžme však na body, ale jenom pro radost! Běžec musí lano
jenom volně držet (ne si ho na ruku namotat) a bude-li rychlejší, než ten, kdo lano váže, nesmí mu
servat ruce! Běžec musí v případě vítězství prokázat určitou ohleduplnost.
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Mistr uzlování
Klasická zálesácká soutěž. Vybereme si několik uzlů a soutěžíme v jejich co nejrychlejším uvázání.
Vítězí a Mistrem uzlování oddílu se pro daný rok stává ten s nejkratším celkovým časem. Podrobná
pravidla soutěže popisuje FOGLAR v knize Náš oddíl. Můžeme vyhlásit i rekordní časy ve vázání
jednotlivých uzlů. Můžeme vázat i celou sérii uzlů najednou, soutěžit můžeme i ve vázání uzlů poslepu.
Jde o to, jak a jaké uzly při soutěži vázat. A v tom vidíme určitý problém. Foglar uvádí soutěž ve
vázání šesti uzlů, které jsou uvedeny v úvodu. Těchto šest uzlů se při soutěžích používá stále (např.
GELLA a kol.). A vážou se stále v akademickém prostředí na uzlovací šňůře. Děti pak neumějí uvázat
uzel za jiných podmínek a – hlavně – vůbec netuší, k čemu ty uzly slouží.
Přišel k nám do oddílu odněkud odjinud nový hoch. Právě jsme vázali uzly, a to on že zná. I vrazil
jsem mu do rukou šňůru a cíp celty a povídám „přivaž tu cetlu škotovou spojkou“. Ale on bezradně
pokrčil rameny, celtu odložil a povídá „ale to já umím jenom takhle.“ A prstíčky proti sobě naznačil
jako když se přebírá provázek, tedy že to umí uvázat jenom na tenké uzlovací šňůře.
Jindy jsme pro spřátelený oddíl dělali soutěž v městském parku a jeden vzkaz byl umístěn ve výši
asi dva a půl metru na horizontální větvi. A každá družina dostala desetimetrový kus lana, aby se ke
vzkazu dostali. Málokdo tušil, co si s lanem počít. Zaslechl jsem i diskuse „lodní, nebo dračák?“ Ty
děti možná absolvovaly soutěž ve vázání uzlů, ale k čemu se uzly prakticky používají, neměly tušení.
Jedna věc je naučit se vázat uzly v klubovně na uzlovací šňůře. Zůstanete-li jenom u toho, zařadíte
se mezi ty zálesáky, kteří si, jsou-li postaveni před praktický problém, nevědí rady a ztrácejí drahocenný
čas přemítáním, jaký že uzel by se k takovému úkolu nejspíše hodil. Budete-li umět lodní smyčku
jenom na tenčí uzlovací šňůře a budete-li znenadání muset nahodit silnější lano na kůl, abyste zajistili
loď, uvážete tu smyčku pravděpodobně malou (jak to umíte z klubovny), takže nepůjde na kůl nahodit
a loď už se požene dál. Mnoho takyzálesáků umí uvázat dračí smyčku jenom kolem pasu – ale jinak
ne. Takže shledáváme, že potřebujeme jednak teorii, jednak praxi.
Doporučujeme proto rozšířit systém výuky uzlů. Začít se musí, samozřejmě, v klubovně s uzlovací
šňůrou. Ale jakmile mají děti potřebný základ, šup s nimi do praxe. Zde jsou některé náměty.
Dračí smyčka I
Shora (za nábradlí balkonu) jsou zavěšena dvě lana. Jedno končí ½ m a druhé metr nad zemí. Uzlař
uváže na delším laně dračí smyčku, stoupne do ní (takže musí být dostatečně veliká), a takhle už v hupu
na laně musí uvázat dračí smyčku na druhém laně a stoupnout do ní.
Dračí smyčka II
Před uzlařem leží horolezecké lano. Uzlař si odměří potřebnou délku a naváže se na lano dračí
smyčkou, včetně kšandiček zajištěných vpředu okem.
Neopovrhujme uměním navázat se dračí smyčkou na
lano. Může to být důležité, ne vždy budeme mít
k zajištění po ruce horelezecký úvaz. Vedeme lano za
zády, upažíme a vyměříme si potřebnou délu lana tak,
aby jeho konec v pravé ruce dosahoval k zemi. Pak
uvážeme před svou levou plecí dračí smyčku a pevně ji
na těle posouváním lana v uzlu stáhneme. Pak uvážeme
„kšandičky“ tak, že volný konec lana vedeme za zády
pod lanem a vepředu ho pak zajistíme očkem.
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Propletené osmičkové poutko
Strom o průměru asi 20 cm, na zemi leží lano. Uzlař přiváže lano ke stromu, zatáhne uzel a tleskne.
Loďkový úvaz
Legrácky, legrácky… Ovšem jak to vypadá v praxi si může
každý ozkoušet při nácviku postřehu v zadržení padajícího
břemene (padajícího batohu, ujíždějící lodi atd.) pomocí
lanové brzdy a loďkového úvazu. Dobře nám poslouží balík
novin uvázaný na konci lana a zábradlí na nějaké nevysoké
terase nebo na balkoně v prvním patře. Volný konec lana leží
na zemi, asi pětimetrový konec lana s balíkem novin je
přehozen přes zábradlí a vedoucí drží vše v ruce.
V okamžiku startu vedoucí balík s lanem pouští. Uzlař musí
lano zachytit, balík zadržet, dvakrát ovine lano kolem
zábradlí a zajistí ho třemi závity. Lano musí být o něco
kratší, než je hloubka pod balkonem, aby balík nedopadl na
zem. Kdo si zapomene ruce pod lanem, bude možná zaskočen, jak je praxe někdy bolestivá. Ovšem,
těžko na cvičišti… Balík samozřejmě nesmí být moc těžký, a hlavně, nikdo nesmí být v místě, kam
méně šikovným zálesákům spadne.
Škotová spojka
Čtyři stromy v uspořádání přibližně v obdélníku, mezi nimi leží na zemi rozložená celta, na ní čtyři
kusy provazu potřebné délky. Úkolem uzlaře je přivázat škotovou spojkou provazy k celtě a tu pak
vypnout mezi stromy (dvojitým loďkovým úvazem se zámkem) a lehnout si pod ni doprostřed.
Zkracovačka
Stan áčko postavený těsně u překážky (strom, skála). Jedna ze šňůr nejde vypnout, protože kolík je
zaražen moc blízko u stanu. Jezdec je vytažen až nahoru. Úkolem uzlaře je zkrátit šňůru a vypnout ji.
Plochá spojka
Uzlař prokáže na uzlovací šňůře, že zná rozdíl mezi plochou a křižovou spojkou. Pak
dostane v papíru zabalenou knihu a stuhu odpovídající délky. Knížku balíme tak, že
přidržíme pentli uprostřed kratší strany a vedeme ji přes rohy vždy z jedné strany knihy
na druhou. Až se vrátíme do výchozího bodu, překřížíme pentli se začátkem a
převážeme zbývající rohy. Jsme zase na začátku a teď uvážeme plochou (nebo
křížovou) spojku se zámky jako když si zavazujeme tkaničky. V tomhle případě nejde
o pevnost spojky a na stuze by se správnost spojky špatně kontrolovala. V úkolu jde
o to, naučit se pěkně zabalit knihu.
Poutko
Krabice a provaz úměrné délky, kterým se má krabice převázat jako balíček. Uzlař uváže na konci
provazu poutko, provlékne provaz poutkem a vzniklou kluznou smyčkou balíček v polovině stáhne. Pak
vede provaz křížem, na spodní straně ho řádně překříží, nahoře provaz zahákne a ukončí loďkovým
úvazem se třemi závity.
Sbalit balík lana
Uzlař je postaven nad nezašmodrchané, byť na hromadě ležící lano. Nasáhuje ho a sbalí jak je uvedeno
na straně 7.
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Je dobré předem vše s dětmi vyzkoušet. Úkoly by měly být jednoznačné a přehledně hodnotitelné. Dát
za úkol uvázání rybářské spojky a pak se složitě nad nákresy rozhodovat, jestli je uvázána podle
Skriagina, nebo podle Elstnera, nebo ještě nějak jinak, a tedy špatně (GELLA a kol.), považujeme za
scestné.
Nepovažujeme za nutné, abychom všichni vázali při soutěžích stejnou sadu uzlů. Každý organizátor
může položit dle svých zkušeností důraz na jiné uzly, na jiné uspořádání soutěže. Snad lze doporučit,
aby se mezi vázanými uzly objevily některé z těchto uzlů:
lodní smyčka – základní smyčka potřebná k vázání lan na stromy;
dračí smyčka – smyčka potřebná k navázání se na horolezecké lano bez úvazu, pevná smyčka pro
mnohá použití v tahu;
propletené osmičkové poutko – nejspolehlivější uvázání lana, na kterém se bude slaňovat, ke stromu;
loďkový úvaz – jeden z nejčastěji používaných úvazů k upevnění věcí;
škotová spojka – vhodná pro spojení šňůry a cípu jakékoliv látky či silnějšího lana;
očková spojka – nejvhodnější spojka pro spojení dvou stejně silných šňůr;
osmičková spojka – spojka pro spojení dvou horolezeckých lan;
zkracovačka – dobrá pro zkrácení šňůr, pro vyřazení prodřeného úseku lana z tahu.
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