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DRÁTENICTVÍ
Drát pouÏívali lidé uÏ od pravûku, ale zvlá‰tní sítû na rozbité
hrnce a rÛzné uÏiteãné vûci do domácnosti z nûj zaãali
dûlat aÏ sloven‰tí dráteníci. Drátenictví jako v˘robní obor
vzniklo v chud˘ch vesnicích severního Slovenska v podhÛﬁí
JavorníkÛ a na Spi‰i. Ve druhé polovinû 19. století tu dráteníci
pÛsobili témûﬁ ve v‰ech vesnicích a byly jich tisíce. Není proto divu, Ïe se zaãali vydávat za prací do svûta. Zní to aÏ
neuvûﬁitelnû, ale ze zapadl˘ch slovensk˘ch vsí vandrovali
potulní dráteníci po celé Evropû, nejen po âechách,
Rakousku ãi Nûmecku, ale do‰li aÏ na Balkán, do Anglie ãi
Skandinávie. Tisíce jich odjíÏdûly za oceán do Ameriky. A také do Ruska, kde
zakládali dílny a nûkteﬁí z nich se tu stali bohat˘mi podnikateli.
Vût‰ina dráteníkÛ v‰ak Ïila potuln˘m Ïivotem. Chodili od mûsta k mûstu, od
vesnice k vesnici, pﬁes rameno velké kolo drátu a na zádech dﬁevûnou krosnu
s náﬁadím. V ruce mívali poutnickou hÛl, na sobû úzké vala‰ské nohavice, plátûnou ko‰ili, pﬁes záda pﬁehozenou tûÏkou huÀu, vyrobenou z hrubé vlny horsk˘ch
ovcí, na hlavû plstûn˘ klobouk. B˘vali ovû‰ení drátûn˘mi pastiãkami na my‰i a dal‰ími v˘robky, které nabízeli po domech k prodeji. Hlavnû se v‰ak Ïivili opravami.
Nejen rozbit˘ch keramick˘ch hrncÛ, pekáãÛ a dal‰ího nádobí, ale také proutûn˘ch ko‰Û nebo loubkov˘ch opálek na krmení. Opravovali rozbité hrábû, cepy,
truhly ãi dﬁevûné sudy, ploty a sítû na oknech.
Teprve mnohem pozdûji zaãali nûkteﬁí dráteníci vyrábût také hraãky pro dûti,
mísy a spoustu rÛzn˘ch praktick˘ch nebo dekorativních pﬁedmûtÛ. Dne‰ní dráteníci se uÏ vûnují v˘hradnû tvorbû pÛvabn˘ch vûcí pro radost.

NÁ¤ADÍ A MATERIÁL
Technika drátování je zvlá‰tní tím, Ïe vyÏaduje jen velmi málo pomÛcek. âím mûkãí je
drát, s nímÏ pracujeme, tím lépe jej ovládneme jen rukama. Skuteãnû nezbytné jsou
pouze kle‰tû. V první ﬁadû ‰típaãky, dal‰í typy pak na oh˘bání drátu, stáãení a dal‰í
tvarování. Kromû kle‰tí s ploch˘mi ãelistmi vyuÏijeme i kle‰tû s kulat˘mi ãelistmi, anebo
vytvarovan˘mi do ‰piãky. Vût‰inou jsou vhodnûj‰í takové, které nemají zoubkování
a neodﬁou povrch drátu. Jen nûkdy, je-li drát hodnû nepoddajn˘, vezmeme zavdûk
pevn˘m stiskem zoubkovan˘ch ãelistí.

Kromû kle‰tí je dobré mít pﬁi ruce
kladívko a ocelovou podloÏku na
vyrovnávání drátu a sklepávání spirál. Lze pouÏít i podloÏku z hodnû
tvrdého dﬁeva a kladívko mÛÏe
nahradit dﬁevûná paliãka.
Na pﬁípravu spirál budeme potﬁebovat zásobu tyãek a trubek s rÛz-
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n˘mi prÛmûry, od silnûj‰ích aÏ po
zcela slabé, jako jsou napﬁíklad
kovové jehlice na pletení nebo dlouhé hﬁebíky.
K drátování se pouÏívá více druhÛ
drátÛ, které se li‰í sv˘m vzhledem
i tvrdostí: Ïelezné, Ïelezné pozinkované, mûdûné a mûdûné pocínované

ãi mosazné dráty v rÛzné síle aÏ do
nûkolika milimetrÛ. Ocelové dráty se
pouÏívají spí‰e v˘jimeãnû, protoÏe
jsou hodnû nepoddajné. RÛzné druhy
drátÛ se dají koupit v obchodech, ale
ãasto je najdeme nevyuÏité v dílnách, na pÛdách nebo v garáÏích.

Hotovou pokladnicí jsou pro dráteníky po‰kozené elektromotory nebo
vyﬁazené domácí elektrospotﬁebiãe.
Obãas budeme potﬁebovat i jemn˘
vãelaﬁsk˘ drát, kter˘ nabízejí prodejny vãelaﬁsk˘ch potﬁeb. Je mûkk˘
a leskl˘ a pouÏívá se na oplétání
drobn˘ch pﬁedmûtÛ
nebo jako spojovací
drát. Oblíben˘m
materiálem, hlavnû
pro tvorbu drátované
biÏuterie, je pevn˘
a kvalitní zubaﬁsk˘
drát z u‰lechtilé oceli.
KaÏd˘, kdo propadne
kouzlu drátování, si
postupem ãasu
vytvoﬁí vlastní zásobu
nejrÛznûj‰ích druhÛ.
7

ZÁKLADY TECHNIKY
zemích prodává). Vlnovku s ostﬁej‰ími vrcholy pak jednodu‰e oh˘báme
rukou pomocí kle‰tí s ploch˘mi
ãelistmi.

Ploché
spirály
Základem je oh˘bání, stáãení a vázání
drátÛ, buì jen tak v ruce, anebo s jednoduch˘mi pomÛckami.

Vlnovky
Silnûj‰í drát obãas potﬁebujeme zvlnit do oblouãkÛ. Nejjednodu‰‰í je
oh˘bat jej kolem tyãky s potﬁebn˘m
prÛmûrem, anebo vytvoﬁit oblouãky
na kle‰tích s kulat˘mi ãelistmi.
Konec drátu pevnû zachytíme do
kle‰tí, drát vedeme nejprve kolem
jedné ãelisti a pak kolem druhé tak,
Ïe vytvoﬁí písmeno S. Stáhneme jej
s kle‰tí, znovu nasuneme a pokraãujeme stejn˘m zpÛsobem dál. Dal‰í
moÏností je obtáãení drátu kolem
hﬁebíãkÛ, natluãen˘ch do dﬁevûné
desky v takov˘ch rozestupech, jak
velkou vlnovku potﬁebujeme (pﬁipravená deska s otvory, kam si v libovoln˘ch vzdálenostech nasouváme
pevné kolíãky, se uÏ v nûkter˘ch
8

âast˘m prvkem drátovan˘ch v˘robkÛ jsou ploché spirálky, voluty a rÛzné toãenice. Ze silnûj‰ího drátu je
zhotovujeme na kle‰tích s kulat˘mi
ãelistmi. Nejprve vytvoﬁíme malé
oãko, které po celou dobu toãení
spirály pevnû drÏíme. Druhou rukou
stáãíme drát do spirály. Na hodnû
hustou spirálu pouÏijeme radûji ploché kle‰tû, v jejichÏ ãelistích pevnû
pﬁidrÏíme nûkolik prvních závitÛ
a dal‰í dotváﬁíme druhou rukou. Spirály ze slab‰ích drátÛ tvarujeme bez
problému jen v prstech.

PruÏinové
spirály
Navinuté spirály neboli pruÏiny pouÏijeme mnohokrát buì v pÛvodním
stavu, anebo roztaÏené a zplo‰tûlé
jako ozdoby ãi pro vyplnûní ploch.
Zhotovují se velmi jednodu‰e. Na
tyãku zvoleného prÛmûru natoãíme
hustû vedle sebe drát. Je-li tyãka
opatﬁena vyvrtan˘m otvorem, mÛÏeme do nûho zachytit konec drátu
a tak zabránit jeho protáãení. Jinak
vût‰inou postaãí konec drátu pﬁidrÏet
rukou. DÛleÏité je, aby natoãená spirála byla pevná a pravidelná. Poté se
s tyãky opatrnû stáhne dolÛ.
Zku‰ení dráteníci, kteﬁí potﬁebují
podobn˘ch pruÏn˘ch spirál velké
mnoÏství, mohou pouÏít i speciální
otoãné zaﬁízení, do nûhoÏ se tyãka
vloÏí a kliãkou upevnûnou na jejím
druhém konci se otáãí. Pak uÏ staãí
jen pﬁidrÏovat navíjející se drát. Kliãku lze dokonce nahradit i elektrick˘m pohonem.
Hotové pruÏiny se nejãastûji pouÏívají roztaÏené. V‰echny smyãky se
zplo‰tí jedním smûrem, v pﬁípadû
jemnûj‰ího drátku jen v ruce, u siln˘ch drátÛ pomocí dﬁevûné paliãky
(obr. 1). Tyto pruhy pak mÛÏeme
velmi dobﬁe tvarovat i do obloukÛ.
Pokud jsou oka hodnû velká a nesta-

1a

1b

2
bilní, mÛÏeme zaklesnout jedno za
druhé (obr. 2), anebo protáhnout
jejich stﬁedem zpevÀující drát.
S pruÏn˘mi spirálami lze podnikat
v‰elijaká kouzla. Roztáhnutou spirálu
mÛÏeme napﬁíklad rozdûlit do dvou
ﬁad, anebo z ní mÛÏeme vytvoﬁit rÛzné ornamentální pásy (smyãky pﬁitom dûlíme v místû pﬁekﬁíÏení), také
ﬁady krouÏkÛ (z pruÏiny oddûlujeme
stﬁídavû jeden a dva závity do strany) atd. Pokud navineme drát na
více tyãek se stejn˘mi nebo rÛzn˘mi
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prÛmûry najednou, získáme ﬁadu
dal‰ích moÏností, napﬁíklad ãasto
vyuÏívanou ﬁadu srdíãek (obr. 3).

U nûkter˘ch pﬁedmûtÛ budeme potﬁebovat kónickou spirálu, kterou
získáme natoãením drátu na ãelisti
kle‰tí, pouÏijeme-li obû ãelisti, vznikne dvojitá pruÏná spirála.

Obtáãení
a stáãení
Na mnoha drátenick˘ch v˘robcích se
setkáme s drátem, kter˘ je ovinut
druh˘m drátem. Je pﬁitom jedno, jak
jsou silné, i kdyÏ ãastûji je siln˘ drát
obtáãen tenk˘m. Obtáãení mÛÏe b˘t
husté nebo ﬁídké, postupujeme pﬁi
nûm podobnû jako pﬁi navíjení pruÏn˘ch spirál, jen místo tyãky je zákla10

dem nosn˘ drát (obr. 4). Velmi efektnû vypadá obtoãení silného drátu
pﬁedem pﬁipravenou jemnou pruÏinou.
Dráty mÛÏeme také stáãet, nejãastûji
dva, ale i tﬁi a více. Silnûj‰í dráty
musíme stáãet v ruce pomocí kle‰tí,
u slab‰ích lze postupovat obdobnû
jako u textilních vláken – drát asi 3×
del‰í neÏ bude v˘sledná délka pﬁehneme v polovinû a upevníme, na
jeho volné konce pﬁipevníme tyãku
a jejím otáãením drát zkrucujeme.

V˘plety
Podstatou v‰ech typÛ v˘pletÛ je kﬁíÏení nebo vzájemné zakroucení drátÛ, takÏe vzniká provázaná plocha.
Oka jsou pak vût‰inou pravidelná
a velmi pevná. Vypletenou plochu

3a

3b
najdeme nejãastûji na odrátovan˘ch
keramick˘ch nebo sklenûn˘ch nádobách, ale také na kamenech, drátovan˘ch vajíãkách atd. V˘plety v‰ak
mohou také tvoﬁit samostatné stûny
drátûn˘ch v˘robkÛ nebo se pouÏívají
k vyplnûní ploch v ornamentech.

4

5a

5b

6

Nastavování
drátu
Obãas se stane, Ïe potﬁebujeme drát
nastavit ãi prodlouÏit. Nelze to udûlat
tak, aby spoj nebyl vÛbec vidût, ale
vÏdy dbáme na to, aby byl pevn˘
a zároveÀ estetick˘. U slab‰ích drátÛ
lze pouÏít vzájemné zkroucení (obr. 5).
Zdvojení drátu se provede jednoduch˘m pﬁiloÏením a pouÏívá se hlavnû
u tenkého drátu (obr. 6). Za oãka se
spojují obvykle silnûj‰í dráty. Na koncích vytvoﬁíme pomocí kulat˘ch kle‰tí
11

malá oãka, ta se zaklesnou do sebe
a uzavﬁou (obr. 7). Spojení za spirálky vytváﬁí zároveÀ zdobn˘ motiv,
a tak si ho nikdo ani nepov‰imne
(obr. 8).

Nejlep‰í ov‰em je nevystavovat
Ïelezné dráty, které nemají Ïádnou
povrchovou úpravu, vût‰í vlhkosti.

Ukonãování
práce
Konce drátÛ nesmí z v˘robku vyãnívat. Nejjednodu‰‰í je pravidelné
zakroucení a utaÏení nebo husté
obtoãení, ãasto se pouÏívá i stoãení
konce drátu do oãka nebo do ploché
spirálky (obr. 9).

7a

7b

O‰etﬁení hotov˘ch v˘robkÛ
Vût‰ina obyãejn˘ch drátÛ má tu
nepûknou vlastnost, Ïe rezaví. Staﬁí
dráteníci pouÏívali k jejich o‰etﬁení
tzv. ãernûní, které spoãívalo v ponoﬁení rozÏhaveného Ïelezného drátu do
oleje. Vytvoﬁila se tak povrchová
konzervaãní vrstva. Dnes je takov˘ch
chemick˘ch procesÛ známo víc. Jednodu‰‰í je v‰ak konzervování bûÏn˘m olejem, kter˘ se naná‰í ‰tûteãkem do kaÏdého záhybu drátÛ a po
zaschnutí vytvoﬁí ochrannou vrstvu.
12
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9a

9b

DRÁTOVANÉ
HRNCE
Dnes uÏ vût‰inou nedrátujeme hrnce proto, abychom je opravili nebo zamezili jejich
prasknutí, tak jako to dûlali staﬁí dráteníci. Odrátovan˘ hrnec v‰ak vypadá velmi hezky
a to, Ïe drátûná síÈ zabrání jeho rozbití v pﬁípadû nárazu, je také docela pﬁíjemné.
Jednoduch˘ v˘plet mÛÏeme navíc doplnit nûjak˘m ozdobn˘m ornamentem.

materiál
• pocínovan˘ mûdûn˘ drát
o síle 0,8 mm (na vût‰í hrnec)
• pozinkovan˘ drát 0,6 mm
(men‰í hrnec)
• lze pouÏít i Ïelezn˘ drát v síle
0,5–1 mm, kter˘ je dostateãnû
mûkk˘ a tvárn˘

technika
Na hrncích je pouÏit tradiãní zpÛsob
oplétání nádob vãetnû dna, protoÏe
jen tak je síÈ opravdu pevná. Jedná
se o klasick˘ v˘plet se ãtvercov˘mi
oky.

Základní drátenick˘ v˘plet spoãío
vá v zakroucení dvou drátÛ o 90
tak, aby zÛstaly po vzájemném dvojím obtoãení na sebe dál kolmé
a oba se vrátily do pÛvodního smûru
(obr. 10). Obtáãení drátÛ postupuje
vÏdy v ﬁadách nad sebou a vÏdy ve
stejném smûru (obr. 11). Velikost ok
mÛÏe b˘t rÛzná, záleÏí na tom, jak
hustû chceme hrnec oplést. Pﬁedem
ji v‰ak musíme urãit, aby síÈ nebyla
pﬁíli‰ ﬁídká nebo naopak zbyteãnû
hustá. Podle toho si pﬁipravíme
potﬁebn˘ poãet drátÛ.
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vodorovn˘ oplétací drát zasuneme
nepatrnû dovnitﬁ nádoby (aby opletení nesklouzlo po vnûj‰í stûnû
dolÛ) a postupnû ukonãujeme
v‰echny svislé dráty. KaÏd˘ zkroutíme ãtyﬁnásobnû s vodorovn˘m
a odstﬁihneme tak, aby ostré konce
nevyãnívaly. Tímto zpÛsobem zhotovíme poslední ﬁadu.

postup
Nejprve zhotovíme síÈ, která je stejnû
velká jako dno oplétané nádoby
(obr. 12). Z místa, kde ústí dva dráty,
vedeme jeden z nich po obvodu dna
a pﬁi setkávání s ostatními dráty, které z kruhu vycházejí, je navzájem
zkrucujeme. Tyto dráty, které vycházejí ode dna, nejprve narovnáme
a nasmûrujeme svisle nahoru podél
stûn nádoby. Postupnû je pak proplétáme jedním dlouh˘m drátem, veden˘m spirálovû (obr. 13). Bûhem práce utahujeme svislé dráty nahoru, síÈ
se tak zpevní a srovná. KdyÏ dopleteme aÏ k hornímu okraji hrnce,
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VÁZIâKY

Oplétání drobn˘ch keramick˘ch nádobek má v˘hradnû dekorativní úãel.
Proto také nemusí b˘t tak pevné a síÈ
nemusí b˘t pravidelná.

nûkde mÛÏeme oka vynechat, jinde
zase zhustit. Právû proto, Ïe oka
nejsou pravidelná, je nutné zkroucené dráty peãlivû utahovat a tak urãovat v˘sledn˘ tvar ok.

materiál

postup

• vázací vãelaﬁsk˘ drát o síle
0,4 mm (tmavá váziãka)
• Ïelezn˘ drát 0,5 mm (svûtlá)

Celé opletení váziãky je provedeno
jedním drátem. Nejprve ovineme
spodní obvodov˘ kruh tûsnû nad
dnem a zabezpeãíme zakroucením
nebo oãkem. Drát pak vedeme svisle
nahoru k hrdlu, kde upevníme druh˘
základní kruh. Mezi nimi napínáme
poﬁád stejn˘m drátem cikcak síÈ
svisl˘ch drátÛ (obr. 14). KdyÏ zaplníme cel˘ obvod, pﬁechází drát do

technika
Základní v˘plet je stejn˘ jako u hrncÛ. Nebudeme v‰ak oplétat celou
nádobku vãetnû dna, ale jen její stûny. U tohoto zdobného v˘pletu nemusíme síÈ provazovat po celé plo‰e,
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vodorovného smûru a proplétá svislé
dráty. Vodorovn˘m drátem vÏdy
obtoãíme jeden svisl˘ a zatahujeme.
Kroucení probíhá mezi jedním voln˘m a jedním napjat˘m drátem
a protoÏe svislé osnovní dráty jsou
‰ikmé, mají v˘sledná oka sítû tvar
lichobûÏníku. Ten mÛÏeme je‰tû zv˘raznit tak, Ïe pravidelnû stﬁídáme dva
zpÛsoby vedení vodorovného drátu –
zleva obtáãíme vrchem pod svisl˘
dolÛ, zatahujeme doprava, anebo
vrchem pod svisl˘, pak nahoru
a opût zatahujeme doprava (obr. 15).
Pokud by se zdálo vypletení jedním drátem bez pﬁeru‰ení pﬁíli‰ tûÏké, je moÏné si nejprve pﬁipravit dva
samostatné obvodové kruhy ke dnu
a k hrdlu nádoby, pak mezi nû
natáhnout svislou osnovu a nakonec
proplétat vodorovn˘m drátem
(obr. 16).
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