
Uzlování 

Ambulan ční uzel 

Tato plochá spojka je vhodná k zavazování obvazů i třícípých šátků, ke spojení stejně nebo 
přibližně stejných provazů. Dobře a pevně spojí lana i tenká vlákna. Dobře se s ní spojují 
obvazy, je plochá, netlačí. Rychle se váže. 

 

Škotová spojka 

Používá se ke svazování provazů nestejné síly, k uvázaní lana do pevného oka nebo háku, 
plachty, také ve tkalcovství, proto se také nazývá uzlem tkalcovským. Je pevnější než 
ambulanční spojka. 

 

Dračí smyčka 

Tato pevná smyčka, která se nestahuje, se používá ke spouštění břemen, k zajištění či 
vytahování raněných, bývala používána i v horolezectví. 

 

Rybářská spojka 

Jsou to dvě očka vzájemně posuvná na pevných částech provazů. Je vhodná ke svazování 
tenkých provázků, nití, vláken z umělých hmot, rybářských vlasců apod. Říká se jí "autíčka", 
uzlíky do sebe dokonale zapadnou. 

 



Lodní smy čka 

Používá se k přivazování lodí, kotev, kůlů, dobytka, k zavazování lodních pytlů apod. Váže 
se přímo na kůl nebo se na kůl nahazuje. Neklouže v tahu ani po svislém a hladké tyči, svírá 
tím pevněji, čím větší je tah. Nehodí se k vázání kolem hranatých předmětů, ke spouštění a 
vytahování břemen. 

 

Zkracova čka 

Slouží ke zkrácení dlouhých lan nebo provazů, napínacích lanek stanů apod. 

 

Liščí smyčka 

slouží k přivazování pevných kruhů uprostřed lana, háků a kulatin. 

 

Dřevařský uzel 

Je důležitý pro svazování a odtahování těžkých větví, trámů, prken, břemen apod. - na souši 
i na vodě. Výborně drží při zatížení, dá se snadno a rychle rozvázat. Používá se při stavbě 
vázaných staveb. 

 

Očko 



Je to nejjednodušší uzel. Váže se na konci provázku, aby se netřepil, nevyvlékal se z dírek 
nebo jako "stupně" na laně (asi 40 cm od sebe). 

 

Osmi čka 

Je to jednoduchý základ pro vázaní dalších uzlů. Užití je obdobné jako u očka. Lze ji použít i 
jako ozdoby. 

 

Uzel přátelství 

Ozdobný uzel, který tvoří základ pro vázání turbánku. 

 

Uzel dobrého skutku 

Používá se na zavázání šátku. 

 


