
Letní příměstský horolezecký tábor 2021
UZLY
1. DVOJITÝ OSMIČKOVÝ UZEL S POJISTKOU
Provazovaný osmičkový uzel

● odměřit asi 70 cm - 1 metr
● uvázat osmičku

○ P rukou držím konec lana, L rukou držím místo kde bude uzel, udělám očko
2x (2x otočím do L) a P rukou prostrčím volný konec do vzniklého oka

○ “UFON” - stejný začátek. V L ruce udělám jednu kličku (hlava ufona), volným
koncem ho omotám (svážu), a konec protáhnu okem (dám mu pěstí)

● konec protahuji od bederáku (shora) k nohavičkám (uzel je blíž)
● kopíruji pramen lana - autodráha

Navázaný osmičkový uzel uprostřed lana



2.  POLOVIČNÍ LODNÍ UZEL DO KARABINY
Do sebe

Do jištění

3.  LODNÍ UZEL NAHAZOVANÝ



4.  LODNÍ NAVAZOVANÝ
Do karabiny

Kolem kotvení



5.  VŮDCOVSKÝ UZEL

6.  LIŠČÍ UZEL

7.  PRUSÍK SYMETRICKÝ



DOVEDNOSTI
1.   OBLÉKÁNÍ SEDÁKU

● chytnout za centrální (jistící)  oko
● srovnám tak, aby šlo vidět a číst nápisy na něm
● obléknu jako kalhoty
● dotáhnu přezky, hlavně bederák, volné nohavičky tolik nevadí
● dotažení bederáku: dlaň ruky protáhnu mezi břichem a bederákem, ale nelze ji otočit.

2.  NAVÁZÁNÍ SE NA LANO



3.  JIŠTĚNÍ TOP ROPE
● Lezec vyleze cestu jištěný TR
● Jističi jsou 2 na jednom laně, oba používají jistítko
● pozice rukou při jištění dle obrázku

Pravidla
● Pro výuku jištění používat kýbl
● Zámek karabiny je vždy na druhé straně, než jistící ruka
● Základní poloha pro jištění: jedna ruka nad a druhá pod jistítkem u boku
● Podávání lana: P ruka se se posune k jistítku, tahá lano před sebe a vrací se do

základní polohy u boku;  P ruka se opět posune k jistítku, a cyklus pokračuje
● Nevytahovat lano z jistítka směrem nahoru, ale směrem od sebe.

Spouštění lezce
Lezec:

● Po dosažení vrcholu cesty, (DOBER), si lezec sedne do lana
● Nohy ohne kolmo proti stěně a mírně se odráží
● POZOR. Nedávat nohy pod sebe, nebrousit špičkama po stěně, ani koleny

Jistič:
● Jistí dle pokynů správného jištění.
● Jističi jsou 2 na jednom laně (v sérii)
● Cvičení – 1 jistič pustí lano a lezce spouští až 2. jistič

Vzájemná kontrola
● je automatická během celého lezeckého života (Guide line)
● kontroluje se správnost uvázání uzlu, dotažení sedáku, lano v jistítku a zašroubovaný

zámek karabiny
● lezec: rukou ukazuje svůj uzel z obou stran
● jistič: mačká zámek jistící karabiny a následně ukazuje jak “jezdí” založené lano v

jistítku. Vzájemně na sebe nešahají!



4.  LEZECKÉ POVELY - komunikace
JISTÍM! - hlásí jistící na začátku lezení, poté, když je stoprocentně připraven a koncentrován
na jištění. Následuje po vzájemné kontrole.

LEZU! – tento povel je odpovědí na zvolání „jistím“ a zároveň potvrzuje, že povel „jistím“
byl srozumitelný.

ZRUŠ! – hlásí lezec po dolezu na jisticí stanoviště (štand), poté, co se sám zajistil. Po tomto
povelu může jistící zrušit jištění a lezec dobrat lano. Při vícedélkových cestách může být
povel „zruš“ doplněn, případně nahrazen zvoláním „ŠTAND“!

DOBER! – tento povel hlásí prvolezec, pokud si myslí, že průvěs lana je zbytečně velký,
zejména po zacvaknutí nabraného lana do expresky. V případě, že si chce prvolezec
odpočinout, tzv. odsednout v postupovém jištění, dá povel „dober!“

SPUSŤ! – povel lezce k jistícímu po povelu dober. Může zaznít až poté, co lezec bezpečně
připravil lano ke spuštění (provlečení kruhem, dvěma expreskami apod.).

POVOL! – opak povelu dober. Pokud potřebuje lezec více volného lana, zejména k
zacvaknutí lana do expresky, zahlásí „povol!“ Dalším důvodem může být příliš napnuté lano
mezi partnery, které lezce omezuje v pohybu.

VOLNÉ! – oznámení o uvolnění lana. Vydává se po zrušení jištění nebo po odvázání z lana.
Druhý člen lanového družstva pak může manipulovat celým lanem, např. při přípravě
slanění. Dále se tento povel používá při slanění, tak aby ten, co slaňuje první, v okamžiku,
kdy bezpečně stojí na zemi nebo je zajištěn na štandu, dal signál druhému, že může
slaňovat také.

! Pokud si nejste stoprocentně jisti, že váš partner dal povel zruš, nerušte jištění. Snažte se
znovu zjistit, zda povel zruš opravdu zazněl. Jištění zrušte až tehdy, když je zcela
jasné, že váš partner je zajištěn na štandu!



5.  PRUSÍKOVÁNÍ (spouštění)
Potřeby:
1x 6 mm prusík 1,5 m dlouhý nesvázaný
1x 6 mm prusík 3 m dlouhý nesvázaný

6.  SLANĚNÍ S PRUSÍKEM

Kontrolní odsednutí!!!


