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UZLY A PRÁCE S LANEM

Vázání uzl  to není jen zavázání tkani ek. Naopak! Pomocí toho správného lana a uzle si m žete t eba 
p i slézání hor zachránit život. Takové uzly to je moc šikovná v c. Schváln  zkuste, kolik kdo znáte uzl  a k emu se 
hodí... 

Motivace:

Provazy, horolezecké lano (30 m), papíry, tužky.

K tomuto metodickému listu existuje pracovní list P11A.

Pot eby:

Krom  klasických závod  v uzlování, kdy se jednotlivé druhy vážou na as, poslepu nebo ve štafet , 
m žeme za adit i další aktivity.

Uzlování r zných materiál

Vázání uzl  se tém  vždy nacvi uje jen na provazu nebo lan . Zkuste však vázat uzly na netradi ních „provazech“ – 
nap íklad na šátku, oble ení apod.

Který uzel následuje?

Z obrázk  (nebo p ímo navázaných uzl ) vytvo íme jistý algoritmus a d ti dopl ují uzel, který má následovat. 
Nap íklad v ad  uzl  zkracova ka – zkracova ka – ambulantní uzel – zkracova ka – zkracova ka – škotová spojka – 
zkracova ka – zkracova ka musí následovat ambulantní uzel. Takových algoritm  lze vymyslet nep eberné množství 
r zné obtížnosti.

Vázání uzl  ve dvojicích

D ti rozd líme do dvojic, každá dostane provaz. Každý z dvojice dá jednu ruku za záda a jejich úkolem je uvázat daný 
uzel spole n . P i vázání spolu však hrá i nesm jí mluvit. Hodnotí se as i p esnost.

Živé lano

Všichni lenové oddílu se chytnou horolezeckého lana a nesmí se ho pustit. Úkolem oddílu je následn  na lan  uvázat 
r zné druhy uzl . Hrá i tak musí p elézat a podlézat lano a najednou zjistí, že to, co na provázku uvážou snadno 
a tém  bez p emýšlení, vyžaduje p i vázání v nadživotní velikosti spolupráci celého oddílu a také pe livou organizaci.

Živá p ebíraná

Každý jist  zná provázkovou p ebíranou, kdy jde o to p ebírat od druhého provázky tak, aby vznikaly r zné obrazce. 
Velmi zajímavá je taková p ebíraná v nadživotní velikosti. Hraje se s horolezeckým lanem a prsty p edstavují jednotliví 
hrá i. Taková hra je velmi náro ná na organizaci, spolupráci a je místy náro ná i fyzicky.

Kdo napne lano?

Mezi dva stromy (ve výšce minimáln  dva metry) uvážeme horolezecké lano (nebo provaz), který je ale prov šený. 
Úkolem jednotlivých oddíl  je toto lano (provaz) napnout, aniž by rozvázali uzel u n kterého ze strom . D ti tak musí 
vy ešit nejen otázku, který uzel lze použít, ale i jak ho uvázat, když na lano nedosáhnou ze zem .

Poznáš uzly?

Na vymezeném prostoru p ipevníme na deset strom  provaz s uvázaným uzlem a k n mu p idáme cedulku s íslem 
a prostorem pro podpisy. Každý hrá  následn  dostane papír a tužku a jeho úkolem bude co nejrychleji najít všechna 
stanovišt , poznat uzly a zapsat si je do svého papíru (nap . 1 – zkracova ka, 2 – lodní smy ka apod.). Zárove  se 
u každého uzlu musí pro kontrolu podepsat na papír. Následn  se hodnotí nejen správné odpov di, ale u shodných 
výsledk  i dosažený as. 

Poznáš uzly?

Na vymezeném prostoru p ipevníme na deset strom  provaz s uvázaným uzlem a k n mu p idáme cedulku s íslem 

Provedení:

as p ípravy

5 minut

as realizace

6 x 1 hodina

Prostor

les, louka, klubovna

Ro ní období

jaro–podzim

Po et ú astník

libovolný

V ková kategorie

12–14 let

Rozvoj t chto kompetencí: k ešení problém , sociální a personální, pracovní.

Procvi ení jednotlivých uzl , nácvik jejich praktického využití; logické myšlení, spolupráce.

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:
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Moje poznámky:

Aktivita umož uje za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariéry pro 
d ti se speci  ckými vzd lávacími pot ebami. Vedoucí musí dbát na 

individuální p ístup k t mto d tem a respektovat obecná doporu ení v úvodní ásti metodiky.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

a prostorem pro podpisy. Každý hrá  následn  dostane papír a tužku a jeho úkolem bude co nejrychleji najít všechna 
stanovišt , poznat uzly a zapsat si je do svého papíru (nap . 1 – zkracova ka, 2 – lodní smy ka apod.). Zárove  se 
u každého uzlu musí pro kontrolu podepsat na papír. Následn  se hodnotí nejen správné odpov di, ale u shodných 
výsledk  i dosažený as. 

Rozvazování uzl

Každé dít  dostane provázky s 15 r znými uzly a jeho úkolem je co nejrychleji je rozvázat.

Varianta: M žeme p idat úkol navázat patnáct uzl  co nejrychleji. Hodnotí se nejen rychlost, ale p edevším r znorodost 
navázaných uzl .

Štafeta

Na provaz navážeme tolik uzl , kolik je d tí v družstvu. Provaz umístíme cca 100 metr  od místa, kde stojí d ti. 
Úkolem družstev je co nejrychleji rozvázat uzly na provaze, rozvázat vždy smí jen jediný uzel. Pokud se to n kterému 
dít ti nepovede do minuty, vrací se zp t a vyb hne další – první hrá  tak pob ží dvakrát.

Na tuto innost lze navázat v sout ži Pionýrská stezka.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání, P átelství, Pam  a Pomoc.


