VOZLI

Za gradnjo pionirskih objektov in bivanje v
naravi je nujno, da poznamo vsaj nekaj
osnovnih vozlov. Vedeti moramo, kdaj in
zakaj se kateri uporablja ter jih znati pravilno
napraviti. Priporočljivo je, da to spretnost
vadimo doma, na terenu pa svoje znanje
preizkusimo v praksi.
Pri učenju so poleg opisov pomembne
dobre skice ali fotografije, najbolje pa je, če
izdelovanje vozla demonstrira nekdo, ki to že
obvlada.
Načinov za izdelavo posameznega vozla je
več, od nas samih pa je odvisno, kateri nam je
najbolj razumljiv in najlažji za uporabo.
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Nasveti za učenje članov voda
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

Pri vsakem vozlu skupini najprej pokažimo že izdelan vozel in jim razložimo nje
govo uporabo. Ko začnejo sami vozlati, navadno ne poslušajo več.
Skupini pokažimo in razložimo, kako se vozel izdela. Dobro je, da prvič samo
gledajo, drugič ga naredimo skupaj, nato naj sami vozel nekajkrat ponovijo (po
magamo, če ima kdo težave).
Vsak vozel naj se naučijo izdelati na tak način, da ga bodo lahko uporabljali v
dejanskih situacijah (osmico ali vrzni vozel naj se naučijo vplesti; mrtvi vozel naj
si zavežejo okoli pasu …).
Čim več naučenih vozlov naj uporabijo v praksi: pri šotoru iz šotork, tabornih
patentih, pionirskih objektih. Z izkušenim plezalcem naj obiščejo plezalni vrtec.
Za utrjevanje znanja lahko organiziramo tekmovanje v vozlanju: kdo naredi naj
več različnih vozlov (lahko omejimo čas), kdo prvi izdela določen vozel, kdo prvi
pove ime vozla, katera skupina prva izdela določene vozle in/ali vezave …
Vozle se učimo sistematično: najprej lažje, nato težje oz. v določenih sklopih (gle
de na uporabo, podobnosti in razlike …).
Ne učimo preveč vozlov hkrati – raje nekaj in tiste večkrat ponovimo, da si jih
bodo zapomnili.
Za popestritev pokažimo kakšen trik z vrvico, lahko jih tega tudi naučimo.
Pri vozlanju naj ima vsak udeleženec svojo vrvico (najbolje debeline 4–5 mm in
dolgo 1,5–2 m, ker je z njo najlažje vozlati). Najlonske vrvi se obnesejo bolje kot
polipropilenske.
Razložimo jim, kdaj, kje in zakaj posamezne vozle uporabljamo taborniki, pla
ninci, alpinisti, ribiči …
Vozle, ki so se jih naučili, čim večkrat ponavljajmo, sicer bosta pridobljeno znanje
in spretnost hitro pozabljena. Pri znaku WOSM omenimo ambulantni vozel in
ga izdelamo; v vodu drug drugemu na rutici izdelamo vozel prijateljstva; čla
nom drugega voda izdelamo obročke za rutice; pri učenju prve pomoči vedno
uporabljamo ambulantni vozel; izdelamo zapestnice prijateljstva za novoletno
obdarovanje …
Vozle, ki se uporabljajo pri plezanju in varovanju, izdelajmo in pokažimo na al
pinistični vrvi ter poskusimo nekoga navezati nanjo. Povabimo lahko alpinista
in učenje vozlov združite s spoznavanjem alpinizma, gibanja v gorah, opreme
in nevarnosti.
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Ne pozabi!
Predvsem od vodnika oz. učitelja in njegove iznajdljivosti ter spretnosti
je odvisno, koliko bodo otroci in mladi pri učenju spretnosti vozlanja uživali
in kako z veseljem bodo pridobljeno znanje uporabljali.

Kavbojski vozel
Za pritrjevanje vrvi na količek, drevo,
drugo vrv ali predmete ter postavljanje šo
tora iz šotorskih kril. Slaba stran tega vozla
je, da pri enostranski obremenitvi drsi.

Prusikov vozel (plezalni)
Uporabljajo planinci, še posebej pa
alpinisti in jamarji za plezanje po vrvi ter
samoreševanje iz težavnih položajev, ker
se pri obremenitvi zateguje, če ga razbre
menimo, pa ga lahko pomikamo po vrvi,
drogu ali deblu. Uporablja se tudi za varovanje pri spuščanju z osmico. Naredimo
ga VEDNO s tanjšo vrvico na debelejši –
nosilni. Uporabljamo tri zanke: dve za noge
in eno v višini prsi za roke.

Vrzni vozel
(bičev, karabinski, tovorni)
Za pritrjevanje vrvi na drog ali drugo
vrv, taborniki za postavljanje šotora iz šo
tork in začetek vseh vezav ter alpinisti za
privezovanje vrvi na karabin. Je boljši od
kavbojskega, ker se pri enostranski obre
menitvi zateguje in ne drsi. Naučite se ga
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tudi vplesti, da ga boste lahko uporabili kjerkoli (npr. pri izdelavi spalne vreče iz šo
torskega krila – skozi luknje na vogalih ali pritrditev vrvi skozi klin pri plezanju …).

Pol bičev vozel
Za varovanje pri plezanju. Naredimo ga
na vponki oz. sidrišču namesto varovanja z
osmico ali drugimi tehničnimi pripomočki.
Plezalec, ki ga varujemo, je privezan na tisti
strani, kjer je zanka prekrižana.

Zanka cestnega razbojnika (roparski vozel)
se zatisne – drži

se razveže

Za privezovanje konja ali čol
na, ker se hitro in enostavno raz
veže, če potegnemo za konec, kjer
je zanka, z drugim koncem pa jo
zategujemo.

Babji vozel
Za zavezovanje koncev. Je slabši od ambulant
nega, ker tišči, drsi in se hitro razveže – ne mo
remo ga zatisniti. Raje uporabljajmo ambulantni
vozel.
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Ambulantni vozel

Se uporablja v prvi pomoči za zavezovanje obvez, ker je ploščat in ne tišči, ter za
zavezovanje enako debelih vrvi in zaključevanje vezav. Pri enostranski obremenitvi se
lahko prevrže v kavbojski vozel in začne drseti. To lahko preprečimo tako, da ga nado
mestimo s kirurškim vozlom. Simbolično je upodobljen v znaku WOSM-a.

Kirurški vozel

Ima enako uporabo kot ambulantni. Težje ga je dobro zatisniti, vendar pa se pri
enostranski obremenitvi ne prevrže in ne more drseti.
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Presta

Se uporablja namesto ambulantnega ali kirurškega vozla za zavezovanje gibkih šib
(vrba, srobot, trta …), žice (jeklene) in gladkih vrvi, ki rade drsijo.

Enojni tkalski (zastavni) vozel

Zastavni vozel uporabljamo za zavezovanje koncev dveh različno debelih vrvi, npr.
za privezovanje zastave na nosilno vrv (ko ni prenapetosti, sicer uporabljamo dvojne
ga). Na enak način, le da uporabimo vrvi enakih debelin, zavežemo enojni tkalski vozel,
npr. pri pletenju mrež.

Dvojni tkalski vozel oz. dvojni zastani vozel

Uporaba je enaka kot pri enojnem, le da zaradi dvojnega ovitja bolje drži, posebej
pri velikih napetostih in neenakomernih obremenitvah, če je velika razlika v debelini
vrvi ali če so vrvi mokre.
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Skrajševalni vozel

Fiksiranje z dodatnim ovitjem

l

Fiksiranje s privezovanjem

m

m

Fiksiranje s palico

l

Polvozel namesto zanke

m

Za skrajšanje predolge vrvi brez rezanja ali kot zaščita za poškodovani del, ki je
na sredini (tako ni obremenjen in se ne raztrga). Pri neenakomernih obremenitvah se
hitro razveže, zato zanki lahko po potrebi fiksiramo (zavarujemo): tesno ovijemo ali
zvežemo; namesto zanke naredimo polvozel; v zanko zataknemo košček lesa …

Gasilski vozel (lisice)
Gasilski vozel se uporablja za navezo in spuščanje
ljudi pri reševanju iz stavbe (požar,…), lahko pa tudi
za skrajšanje vrvi. Pri navezavi je ena zanka na stegnu,
druga pa pod pazduhama – v vozlu sediš, tako kot pri
dvojnem mrtvem.
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varovalni zanki morata
biti tik ob vozlu

Enojni ribiški vozel

Za podaljševanje vrvi, predvsem gladkih, in tam, kjer bo vrv morala zdržati sun
kovite obremenitve ali bo dlje časa v vodi. Uporaben je za zavezovanje gibkih šib (vrba,
trta …), zelo dobro drži, težje pa ga je razvozlati in ni za zelo debele vrvi in ribiški laks.
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Dvojni ribiški vozel (podaljševalni)

Se uporablja enako kot enojni, le da ga uporabljajo predvsem alpinisti za podaljša
nje vrvi, ker je zaradi dvojnega ovitja močnejši od enojnega.

Trojni ribiški vozel
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Je uporaben za združevanje ali podaljševanje vrvi, ki drsijo (ribiški laks …). Lažje se
razveže kot prejšnja dva, vendar ni uporaben tam, kjer vozel ni enakomerno obreme
njen – pri sunkovitih obremenitvah, kjer ni stalne napetosti, lahko drsi.

Vozli za navezavo trnka ali muhe
Teh vozlov so si ribiči izmislili veliko, najpogosteje pa uporabljajo naslednje:
a) polzanka

b) enojni ribiški vozel

c) vozel v obliki osmice

30
vozli-objekti_01.indd 30

26.6.2012 11:58:45

d) vpleteni trnek – primer 1 e) vpleteni trnek – primer 2

Prvi štirje se uporabljajo, ko ima trnek ali muha na koncu uho, zadnji pa, ko ni
ušesa.

Osmica (enojna osmica, osmica z enojno zanko)
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Za varovanje pri plezanju, v sidriščih in pri reševanju. Z njim se skozi plezalni pas
privežemo na konec vrvi. Pri tem uporabljamo osmico in ne navadnega vozla, ker je os
mica bolj prepletena in se zato pri večji obremenitvi ne zatisne premočno – po uporabi
jo lahko razvežemo. Za uporabo v praksi jo je potrebno vplesti : najprej jo naredimo z
enojno vrvico, nato pa vpletemo še z druge strani – sledimo osnovni vrvi.

Dvojna osmica (osmica z dvojno zanko)
Za navezo in varovanje
pri plezanju. Naredimo ga
tako, da zanki nataknemo
na noge kot “hlače”.
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Uporabljamo ga VEDNO v kombinaciji z mrtvim oz. najlonskim vozlom, ki si ga
naredimo okoli pasu, in nikoli samostojno.

Enojni mrtvi vozel (najlonski, pašnjak, gaša, nezateg
ljiva zanka)

Za izdelavo zank, ki se ne smejo zategniti ali razširiti – privez barke za priveznik
na pomolu ali za navezo in varovanje pri hoji v gorah ter plezanju. S tem vozlom se
navadno navežeta prvi in zadnji član naveze. Je tudi zaključek mostnega vozla. Za na
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vezovanje se vozel uporablja izdelan okoli
pasu, zato se ga tako tudi naučite zavezati.
Paziti morate, da se zanka dobro prilega
telesu: če je preohlapna, lahko pademo
skoznjo, če tišči, pa ne moremo dihati.
Varovalna zanka je tik ob vozlu!

Dvojni mrtvi vozel (mrtvi vozel z dvema zankama)
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Se uporablja za reševalne namene (naveza in spuščanje človeka), ko je ena zanka
premalo. Ena zanka gre pod pazduho, druga pa pod stegni, tako kot pri gasilskem voz
lu. Vozel je uporaben tudi za dviganje dveh bremen hkrati …

Mostni vozel
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Je zanka, s katero pritrdimo lestev ali
desko vodoravno in tako izdelamo visečo
polico. Ker je čvrsta, preprečuje, da bi se po
lica postavila navpično.

Napenjalni vozel (sidrni, ladijski)

Dvojno ovitje

Za privezovanje vrvi k drevesu, klinu, kolu ali drugemu predmetu. Omogoča nam,
da vrv dobro napnemo, ker pri razbremenitvi drsi, sicer pa se zateguje. Taborniki ga
uporabljamo namesto napenjalcev za napenjanje vrvic pri šotoru ali bivaku. Imeti
mora vsaj tri zanke, od katerih sta zadnji dve skupaj, dobro pa je, če konec vrvice ne
kam privežemo. Vozel lahko dodatno učvrstimo z dvojnim ovitjem. Vozel je primeren
za statične obremenitve, sunek sile ga razrahlja.
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Kravatni vozel
Za zavezovanje ploščatih koncev trakov, ki se pri večjih sunkovitih obremenitvah
ne smejo razvezati. Vozel izdelamo tako, da najprej zavežemo navaden vozel (polvozel)
na eni strani in ga z drugim koncem z obratne strani vpletemo.
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Križni vozel

Uporabljamo za privezovanje konca ene vrvice na sredino druge (mreže, mostovi
iz vrvi …) ali če morajo iz enega vozla potekati štiri vrvi v različne smeri. Taborniki ga
tudi drug drugemu zavezujemo kot “vozel prijateljstva” na rutici.
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Turška glava (opičja pest)
Je predvsem okrasni vozel, s katerim si taborniki izdelujemo obročke za rutice. Če
na sredino vozla damo kamen, služi za obtežitev vrvi (npr. za lažje metanje).

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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7.

8.

9.

10.

11.
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Spletena vrv

Za spletanje enojne – tanjše vrvi, da dobimo močnejšo in debelejšo. Spletanje zač
nemo s preprosto pentljo, skozi katero vlečemo zanke.

Preprosta pentlja (zanka s polvozlom)
Zelo dobro drsi, zato se enostavno
zateguje in razrahlja. Uporablja se za
pritrjevanje zanke na različne predmete
ter zavezovanje zavojev.
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Dvojna pentlja
(mašna)
Za zavezovanje vezalk
na čevljih, za okras, ... Če
je napačno zavezana, se
hitro odveže (pri pravilni
so preostali konci vrvi v
isto smer kot zanke, pri
napačni pa so pravokotno).
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Sredinska pentlja (alpski metulj)

Ker ne drsi in se ne zateguje, se uporablja za naveze pri hoji v gorah. Izdelamo jo
lahko kjerkoli sredi vrvi, slabše uporabna pa je na začetku in koncu (tam uporabimo
mrtvi vozel). Primerna je tudi
za izd el av o zap or edn ih zank
na vrvi za plez an je (stop amo
vanje in se zanje prijemljemo);
če imamo dvojno vrv, lahko v
zanke pritrdimo prečke in tako
izdelamo lestev…
POZOR! Če zanka ni pra
vilno izdelana, lahko začne dr
seti.
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Združevanje zank
Dve zanki prepletemo, da s tem podaljšamo zelo gladko vrv ali ribiški laks …, ker
bi drugi vozli pri tem drseli. Tako ribiči na debelejši laks privežejo tanjšega s trnkom
(pod vodo je manj opazen).
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Triki z vrvjo
Triki z vrvjo nas vedno očarajo. Predstavljamo vam dva, ki sta dovolj enostavna, da
jih lahko naučite izvesti tudi vaše najmlajše člane.
V obeh primerih vozel izgine:

Primer 1

Primer 2
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