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jsem okoukala z hotových výrobkù, tak�e
nemusí být správná, mo�ná jde leccos udìlat
jednodu�eji. Také název drátkování není mo�ná
pøesný.

Pokud se nám tavba �eleza vydaøí, patrnì by
i tak trvalo je�tì dlouho, ne� bychom z �elezné houby získali �elezo a nauèili se vyrábìt
drát. Tuto dlouhou cestu prozatím pøeskoèíme, proto�e drátek pro na�e úèely lze koupit
v �elezáøství, je to tzv. vèelaøský drát. Vidìla jsem i výrobky z drátku èerveného, asi

mìdìného. Oplétat se dá kdeco: kamínky,
keramické zvoneèky, hrníèky, hlazená døívka,
je mo�né vyzkou�et cokoli. Lze oplést formu
ve tvaru zvoneèku, tu pak vytáhnout  a mít
zvoneèek pouze z drátu.

Popíšu vám výrobu ryby, která je celkem
jednoduchá a rychlá. Základ pro oplétání tvoøí
dvojitý drát zkroucený do spirály jako nìkterá
vlna. Pøi odmìøování musíme nechat o kousek
víc, proto�e se drátek kroucením trochu zkrátí.
Tento omotáme kolem kamínku a nìjakým
vhodným �modrchem upevníme. Promiòte mi
ten neodborný výraz, ale nìco je jednodu��í
ukázat pøi práci. Pak si ustøihneme jednoduchý
drát dlouhý asi 30 cm, pro zruènìj�í dráteníky
mù�e být del�í. Ten pøipevníme k základu

z dvojitého drátku a zaèneme oplétat podle obrázku. Základ podebereme zadem shora
a dota�ením shora vytvoøíme smyèku. Èím volnìj�í a vìt�í smyèky, tím práce ubíhá rychleji.
V druhé øadì nám jako základ slou�í pøedchozí øada. Podle toho, za co smyèku k pøedchozí
øadì uchytíme, nám vznikají rùzné vzory. Pro rybu je nejvhodnìj�í vzor �upin. Druhý
vzor jsem si nazvala svetr. Rùznými kombinacemi a va�imi nápady je mo�né vytvoøit
dal�í rùzné vzory.

Po opletení tìlíèka máme dvì mo�nosti. Jestli�e nás titìrná práce zmáhá, kamínek si
zavìsíme na �òùrku na krk a jdeme si odpoèinout no�ením døíví na oheò. Pokud máme
sílu, dokonèíme promìnu kamínku v rybu vyrobením ploutví a ocasu. Na jejich obrys
pou�ijeme dvojitý zkroucený drát, který
vytvarujeme do po�adovaného tvaru a pøi-
pevníme k rybì. Zpevníme je jed-
noduchým drátem v libovolném, rybì
lahodícím tvaru. Pak rybu mù�eme zavìsit
na nit, pustit bratrovi do akvária nebo
opatlat jílem a upéct. Výhodou takové
peèínky je, �e nemá kosti.

Kromì ryb je jistì mo�né vyrobit jiná
zvíøata a pøedmìty, to u� zále�í na va�í
fantazii.                             Pavèa

Rybáøské uzly
Rybáøské uzly tvoøí zvlá�tní skupinu uzlù vázaných
na velmi tenkých a hlavnì hladkých vlascích. Slou�í nejen
k navazování háèkù, ale také ke spojování vlascù a na-
vazování návazcù, pøíp. dal�ímu svazování rùzných
souèástí rybáøského nádobíèka. Tyto uzly musí nejen
spolehlivì dr�et, ale nesmí pøíli� zvìt�ovat prùmìr vlasce,
nesmí se zachytávat na oèkách rybáøského prutu a nesmí
být pøíli� tì�ké.
Kvùli svým malým rozmìrùm se rybáøské uzly èasto vá�ou
pomocí jehly nebo pomocí rùzných jednoduchých udìlátek.

Spojování vlascù
Notoricky známým uzlem na spojování vlascù jsou

populární �autíèka� (obr. vlevo nahoøe). Jsou jednoduchá a na hladkých silonových vlascích
pøíli� nedr�í.
Naopak po-
mìrnì spo-
lehlivì i na
silonu dr�í
dvojitý rybáøský uzel (obrázek vpravo) nebo

pru�ný spojovací uzel (obrázek vlevo).
Pøedev�ím k navazování návazcù na mìkké
mu�kaøské �òùry se pou�ívá královský uzel
(obr. vpravo).

Pøipojování návazcù
Návazec je krátký kousek vlasce, na kterém
je navázán háèek. Ten se pøipojuje na
vlasec. Dìlá se to proto, aby bylo mo�no na

jeden vlasec navázat více háèkù nebo aby
rybáø nemusel zmrzlými prsty navazovat
nový háèek místo toho, který se utrhl.
Navázat na konec vlasce návazec je
jednodu��í.
Návazce se pøipojují vìt�inou pomocí
pevných smyèek.
Mo�ností se nabízí nìkolik, známým
vùdcovským uzlem (obrázek vlevo vý�e)
poèínaje, pøes rybáøskou smyèku (obrázek
vlevo ní�e) a rùzné její variace (obrázek viz
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DRÁTKOVÁNÍ aneb oplétání kamínkù drátkem
O prázdninách jsem v útulném

�umperském krámku uvidìla
moc pìkné drátkované ryby.
Vzpomnìla jsem si, �e pøed pár
lety jsem na brontosauøí akci
zahlédla pár nad�encù, jak
úspì�nì kamínky oplétali. Proè
tedy platit za hotový výrobek
a ochudit se o tvoøení, kdy�
drátek si mohu koupit, kamínkù
mám doma z dìtství sbírku
a drátkovat pøece nemù�e být tak
tì�ké! Z toho vyplývá varování
pro ètenáøe: techniku oplétání

str. 2 vlevo nahoøe) a� po rùzné smyèky na
prùbì�ném vlasci, jako je napø. smyèka
uvedená na následujícím obrázku:

Zpùsob navázání obou smyèek je vlastnì
variantou na známý ambulanèní uzel:

Pøipojování návazcù na mu�kaøskou �òùru
se nìkdy dìlá pomocí �kotového uzlu
zaji�tìného uzlinkou (obrázek vpravo -
mu�kaøská �òùra je znázornìna èernì).

Navazování háèkù
Na navazování háèkù existuje obrovské
mno�ství uzlù. Dìlí se pøedev�ím podle toho,
zda jsou urèené k navazování háèku s oèkem
èi èastìji pou�ívaného háèku bez oèka.
Vìt�inou se tyto uzly vyznaèují pomìrnì
velkým mno�stvím závitù a rùzných
zpìtných propletení.  Nìkolik pøípadù
následuje.
Pro navázání háèku s oèkem je mo�nou
pou�ít tøeba kalifornský uzel (obr. vlevo),
�raloèí uzel (obr vlevo dole), lososí uzel
(obr. na dal�í stránce vlevo nahoøe) nebo
úhoøí uzel  (obr. na této stránce vpravo dole).

Háèek zakonèený plo�kou se dá navázat
napø. upínacím uzlem (obr. vlevo ní�ee)
nebo nìkterým z jednodu��ích uzlù
z dal�ích obrázkù (obr. ní�e, oznaèené
písmeny b, c, e).                            Piff

Neberou,
potvory?
Jako v�ech-
no, èím se
zabýváme
v pøílohách,
i rybaøení
chce svùj èas, trénink a praxi.
Mo�ná i k tomu se jednou
dostaneme. Zatím si zkuste
rybu tøeba vyrobit z drátkù...


