Vázání uzlů - teorie
Povinné uzle

Lodní smyčka
Jedná se o velmi užitečnou smyčku s všestranným použitím. Je základem pro vázání mnoha
jiných uzlů. Snadno se váže, spolehlivě drží i při zatížení jen jednoho konce. Po zatažení ji lze
snadno rozvázat a lehce zkrátit. Spolehlivě drží na válcových předmětech s hladkým nebo i
drsným povrchem. Při jeho používání je však třeba mít na mysli, že je spolehlivý, jen pokud
je jeho zatížení trvalé. Jakmile napětí pomine, uzel se povolí. Používá se např. k uvázání
přívodního vedení či k zajištění karabiny. Není vhodný k přivázání nezatíženého lana na
pevný bod.

Zkracovačka
Zkracovačka slouží k tomu, abychom nemuseli řezat lana, kdykoliv potřebujeme jeho kratší
kus. Základní zkracovačka se váže ze tří závitů, prostřední z nich roztáhnete do těch krajních
a ty za konce utáhnete. Pokud máte potřebu zkrátit lano víc, je možné pokračovat
několikanásobnou zkracovačkou.

Tesařský uzel
Je to jednoduchý způsob připevnění lana ke kmenu, větvi, trámu, potrubí či jiným podobným
břemenům. Čím víc je nosné lano zatěžováno, tím pevnější je sevření smyčky. (Volný konec
by měl být ovinut okolo pevné části závitu alespoň třikrát). Po uvolnění tahu se uzel snadno
rozvazuje. Při proměnlivém zatěžování hrozí nebezpečí uvolnění nebo sklouznutí uzlu, proto
je třeba po každém povolení uzel překontrolovat.

Osmičkový uzel
Patří mezi základní uzly. Samotný osmičkový uzel nemá velké využití, častěji se používá
dvojitý osmičkový uzel (osmičková smyčka). Slouží nejčastěji k navazování lana na pevný
bod nebo navázání hasiče na lano, ale může být použit i ke svázání dvou lan. Proti ostatním
uzlům způsobuje menší snížení nosnosti lana (asi 55–60 % pevnosti samostatného lana). Díky
symetrickému tvaru se snadno kontroluje vizuálně i hmatem a nemá tendenci se samovolně
rozvazovat. Ze všech těchto důvodů je velmi bezpečný a je doporučován. Trochu obtížnější je
jeho rozvazování po dotažení(například pádem horolezce). Je to ale mnohem snazší, než u
většiny ostatních uzlů.

Ambulantní (plochá spojka)
Uzel je plochý a netlačí, proto se používá převážně v lékařství (ovazy, šátky). Lze jej použít i
na svazování dvou lan přibližně stejného průměru. Na svazování lan pro potřeby záchranářství
je však nevhodný až nebezpečný. Uzel se po laně může klouzat, zvlášť při uvázání na
hladkých syntetických materiálech. V případě potřeby lze uzel poměrně snadno uvolnit,
pokud je však zatažen silně a když navíc provaz navlhne, rozvazuje senaopak špatně.

Protisměrný osmičkový uzel
Často používaný spojovací uzel. Hodí se však jen pro spojení konců lana stejného průměru,
nebo popruhů stejné šíře. Uzel nejeví žádné tendence k samovolnému rozvazování, snad
jedině při extrémně silném a v nevhodném směru vedeném tření o skálu je možné, že by se
rozvázal. Po silném zatížení jde relativně dobře rozvázat.

Úvaz na proudnici
Je speciálním uzlem používaným pouze u hasičů. Slouží k uvázání proudnice na lano, aby se
vedení mohlo vytahovat např. do pater budov nebo transportovat přes překážky či vodní toky.
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