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KO�ÍKÁØSKÉ TECHNIKY I.
Vzpomínám si, �e kdy� jsem byla malá, �il ve vesnici, kde bydlela moje babièka,
starý ko�íkáø. Byl to shrbený �edivý staøík, který do posledního vydechnutí pletl
ko�íky, nù�e a misky. Nemìl dìti a èasto si stì�oval, �e za chvíli nebude nikdo,
kdo by umìl stará øemesla. Kdy� pak
zemøel, jeho proutníky u potoka vyrostly
v neproniknutelnou hou�tinu a jeho
stavení zpustlo.
Ko�íkáøství bylo odjak�ivo mu�ské
øemeslo. V dobì, kdy se øezalo a lou-
palo proutí, sice pomáhala celá rodina,
ale pletení zùstávalo výhradou otce,
proto�e napø. uplést velký ko� je docela
døina. Pru�né proutky se brání ze v�ech
sil zaujmout po�adovanou formu...

Materiál
V èeských zemích se na pletení
pou�ívala øada rùzných materiálù.
V prvé øadì to byla sláma, a to
pøedev�ím �itná a p�enièná, pøièem� se
p�enièná sláma pou�ívala i na pletení
figurek. Svazek slámy se stáèel do spirály a pøipevòoval k minulé otáèce. Na
spojování se uplatnily vrbové proutky, zøídka také koøínkové loubky. Ze slámy
se vyrábìly úly, rùzné nádoby a mísy.

Jiným materiálem na pletení byly koøínky
borovic, akátù, smrkù, jedlí a jalovcù, a to
do do prùmìru a� 5 cm. Koøeny se
na�típnou no�em a rozdìlí na dvì poloviny,
z obou se se�krabe kùra a dále se �típou
na ploché loubky. Koøínky stáèíme jako
svazek slámy do velké spirály a pøi-
pevòujeme pomocí loubku k minulé otáèce
spirály (viz obr.).
Tøetím èasto pou�ívaným materiálem bylo
kukuøièné �ustí, ze kterého se vyrábìly
roho�e, sandále, ta�ky, ale také známé

panenky. Zpracovávaly se tkaním nebo pletením.
Nejèastìji se v�ak na pletení ko�íkù pou�ívaly vrbové proutky, o kterých bude
zvlá�tní pøíloha, a loubky �típané z napaøených prutù vrby, ale také z lísek,
dubù a místy i z javorù, svíd a brslenu. Ke slovu pøi�ly ale i jiné stromy - napø.
z bøezových prutù se dìlávala proslulá ko��ata.

Ko�íkáøské techniky I./1Ko�íkáøské techniky I./4

Technik oplétání je nìkolik a hodí se
zejména pøi pletení sluníèka, proto�e
nám umo�ní zmìnu. Jednou z mo�ností
je vytváøení tzv. opletku (zvaného také
�kýma�). Oplétání dvìma pruty je
vlastnì �opletek dvìma (pruty)�. Na
obrázku nahoøe na str. 4 je opletek tøemi
pruty (pøes dva a za jeden). Dal�í
obrázek (uprostøed) ukazuje opletek
ètyømi pruty (pou�ívalo se u okrajù
prádelních ko�ù), èili pøes tøi a za jeden.
Opletek pìti se pou�íval na oplétání
okrajù cestovních kufrù a ko�ù. Opletek

je obecnì zpùsob zpevnìní
okrajù nebo míst, kde dochází
ke zmìnì smìru osnovy, napø.
okraj dna nebo stìny ko�íku.
A teï u� zbývá �sluníèko� jen
zakonèit. Postupù je opìt k dis-
pozici nìkolik. Pøed zakon-
èením je v�ak nutné �sluníèko�
namoèit, aby byly osnovní pruty
dostateènì pru�né.

N e j j e d n o d u � � í
zpùsob je buï
nechat osnovní
paprsky trèet jako
paprsky �sluníèka�
nebo taky prosté
zastrèení osnovních
prutù zpìt do útku
buï za dal�ím os-
novním prutem, ob
jeden nebo (u hus-
tých osnov) i ob dva.
Slo�itìj�í je jedno-
duchá zavírka, zná-
zornìná vlevo, pøi-
èem� techniku vo-
líme podle toho,
mají-li konce prutù
vyènívat ven nebo
dovnitø. (pokraèování pøí�tì)


