
Provaznictví.
Na základě nových vymožeností sepsal Václav L. Rosický,  odb. učitel.

rovaznické řemeslo nezaměstnává se pouze hotovením různých provazů 
a lan neb šňůr všeho druhu, ale robí se též různé sítě na ryby a na 
dětské postele, pak popruhy i části ústrojí k potahu, hlavně pro voly 
a krávy. Suroviny používají se neobyčejněji konopné neb lněné ale 
též bavlněné vlákno, líko, drát (k docílení větší pevnosti „krouceného 
zboží“) a srst koňská i dobytčí.

Provaznictví možno počítati mezi nejstarší řemesla, neb provazy hotovily 
se a byly používány již za časů biblických. Jen mimochodem připomenuto 
budiž obětování Izáka Abrahamem, pak křížová cesta Ježíšova a vázání lotrů 
provazy na kříž.

Provazy mají vůbec rozmanitý účel. K  otužování a spojování v jeden  
celek hodí se výborně a jest proto provaz symbolem sjednocenosti dle zná
mého přísloví: „Táhnou za jeden provaz!“ Provazem krotí se však i zlo a 
nejhůře jest tomu, jemuž se provaz v „oprátku" promění.

Výhodou tohoto řemesla jest, že jeho výrobky jsou ustavičně potřebný 
a nutný a velmi rychle se spotřebují, tak že poznovu musejí se nahražovati, 
jak to zejmena platí o „špagátu" jako nejjednoduším provázku, který v každém 
obchodě mají v hojné zásobě, poněvadž se nyní všecko možné zaobaluje a 
špagátem váže. Též pošta jest provazníkům značně na ruku, an všeliké ba
líčky a balíky špagátem křížem křážera musejí se převázati. Již i malé děti 
starají se o to, aby provazuíkům na práci nescházelo, neb kdej jaký špagát 
i provázek seberou, který se jim velmi dobře hodí, hrají-li si „na koně" 
aneb „pouštějí-li draka". — Též každý cukrovar dobře jednoho provazníka 
zaměstná, povšimneme-li sobě pouze, mnoho-li na každou homoli cukru se 
spotřebuje provázku. Proto provozuje se provaznictví nejen řemeslně ale i to- 
várnicky.

Při tomto řemesle přihlíží se v první řadě nejvíce na „pevnost11, čímž 
pěkný zevnějšek často do pozadí ustupuje, ačkoliv v naší době požaduje se 
i u tohoto zboží, aby bylo vkusné, arci nikoliv u každého druhu. Platí to 
zejmena o popruhách na různé nádobí dřevěné i proutěné a takových síťkách, 
které činí části domácího nábytku. Kde by trpělo zboží provaznické vlhkostí, 
aneb pracuje-li se s ním ve vodě, pak se dehtem  napouští, aby bylo trvanli
vější. Krášlení zboží provádí se barvením.

Jest proto provazníku třeba znáti nejen různé druhy surovin, aby z nich 
dovedl voliti nejlepší k určitému účelu se hodící, z nichž mnohé jsou původu 
cizozemského, ale musí se též obeznámiti s přípravou různých barviv, s jejich 
užíváním a dovésti zhotoviti některá mazadla a smoly na provazy a silná lana.

Provazník kupuje též hřívu a žíně koňské i ocasy dobytka hovězího, 
které pak čistí a tak upravuje, aby je prodal živnostníkům na hotovení pol
štářů a vycpávaného nábytku. Ze žíní samých pak hotoví též šňůry, jež se
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lépe hodí pro některé technické účely nežli konopné ano i pro hospodáře 
jsou cennými.

Předně tedy pojednáno budiž o materiálu v provaznictví užívaném.

A. Druhy surovin pro zboží provaznické.

I. Konopě a jiná vlákna podobná.

Nejhojněji a nejčastěji užívá se pro hotovení rozmanitého zboží provaz
nického — konopí. Vlákna konopná obdrží se z rostliny 1 až 5 m vysoké,
konopí setá  (Cannabis sativa) nazvané. Vlákna lodyhy jsou velmi pevná; avšak
nestejné jakosti, dle toho ze které rostliny pocházejí, jest-li ze samčí neb 
samičí. Konopě s květem samčím čili tyčinkami, ,jenž tvoří hrozny, jmenuje 
se poskonná  a s květem samičím čili pestíkem, které jsou poněkud ukryty 
v úžlabích lístků na konci lodyhy a jejich větví, jmenuje se konopí hlavatá. 
Vlákna konopě poskonné mohou dáti i jemnou tkaninu. Jest proto konopě 
rostlinou dvoudomou (s květy na dvou rostlinách rozdělenými a patří k rost
linám kopřivovitým , k nimž se počítá i chmel. Květy nemají okvětí úplné, 
t. j. schází plátky korunní, čímž jsou to rostliny bezkorunné. Pochází z Persie, 
odkudž do Egypta přenešéna byla. Roste planě dosti hojně na úpatí hor 
Himalájských a daří se ostatně v každém podnebí a proto pěstuje se nejen 
v Indii, Arábii a severní Africe a jižní Americe, ale též v Evropě, hlavně 
v Rusku, v Polsku, Uhersku (Slavonii a Banátu), v Itálii a též u nás v Če
chách a na Moravě se seje jako užitečná konopí. Do Evropy byla dle všeho
Pythagorasem přenešena, a sice do Řecka, neb dříve Řekové tuto rostlinu 
neznali. Při Černém moři roste též divoce a podobně byla nalezena v Taurii. 
Rusko má též nejlepší druhy a v hojné míře je pěstuje, tak že již r. 1799. 
přes Petrohrad více jak (500.000 centu konopného vlákna dováželo se na bo
haté trhy. Dle toho tedy východní Slované jenom dále pěstovali, co jim do
mácí půda sama poskytovala.

Lodyha konopě jest hranatá a tuhá, zpříma rostoucí a nahoře se roz
větvující. Má listy dlouhořapičné a vstříčné, 5. až 9. četně speřené, lístky 
ostře pilovité a jako celá lodyha draslavé. Květy zelené prašníkové jsou v ko
nečné latě sestaveny; každý má 5 tyčinek. Pestíkové květy jsou hromadné 
v okvětí srostlolupeném s dvoučnělkovým pestíkem. Dozrávají ve dvouchlop- 
ůový oříšek, známý semenec pro ptáky. Květe v červenci a srpnu. Konopě 
potřebuje úrodnou půdu, hlubokou a něco vlhkou. Nejlépe daří se v nížinách 
neb vysušených rybnících. Jest nutno, aby se půda dobře kypřila a dosti 
hnojila. Jinak nepotřebuje po dobu svého vzrůstu jako len žádného ošetření. 
Konopě poskonná uzrává dříve a vytrhává se, jakmile listí počne opadávati. 
Konopě hlavatá dozrává o 4 neděle později, ale pěstuje-li se pouze pro vlákno, 
vytrhují se oba druhy najednou drive než uzrají. Vytrhaná konopě rosí se 
podobně Jako len.

Z Řecka byla konopě Massiliány přenešena do jižní Francie, neb syra- 
kuský Hiero dostával konopě na provazy dle záznamu Athenaeova od řeky 
Rhodanu (nynější Róna). Vláken bylo též používáno na Výrobu jemnějších 
tkanin; arciť bylo to za Jindřicha IL v 10. století ještě velikou zvláštností, 
neb Kateřina z Medici měla tehdy z konopného plátna pouze — dvě košile.

Vlákna konopná dovážejí se ve svazkách na trh a v obchodě se vysky
tují v různé délce, obyčejně 60—70 em obnášející, která až na l m  stoupá. 
Při přípravě vláken jsou často delší vlákna přetrhována, čímž se vysvětluje 
proč nedosahují větší délky, ačkoliv rostlina i přes 2 metry vysokou jest. 
Však i samotné svazky nenaznačují pravou délku vláken, poněvadž tato ne
dosahují vždy od jednoho konce k druhému.
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Cena kouopé uiění se dle délky, jemnosti i barvy. Za nejlepší se po
kládá konopě Šedé, méně dobré jest barvy nazelenalé, špatnější barvy žluté 
a nejméně cenné jest konopě barvy hnědé aneb jiné temné. V obchodu vy
skytuje se buď nečištěná aneb polo a zcela čistá. Provazníci kupují ji oby
čejně nevochlovanou, ale jest ponejvíce očištěna od vrchní kornaté vrstvy. Velmi 
jemná jest konopě italská (boloňská), a mimo americké, elsaské a badenské 
nejvíce se vyskytuje v obchodu:

1. K onopé  ruská, která se dopravuje přes Rigu, Petrohrad, Archandělsko 
a Reval. Vyznačuje se značnou pevností a trvanlivostí a proto kupuje se 
mnoho. V Rusku pěstuje se ji více nežli se tam spotřebuje, což neplatí ani 
o Německu, Francii neb Anglii. Ještě vyváží se něco dobrého zboží z Irska. 
Ruská konopě rozděluje se na více druhů.

Nejlepší druh jest čistá konopě, a méně dobrá jest kratší a méně čistý 
druh, nazvaný konopé Uková, která se prodává jako porušené zboží. Nejméně 
cenný druh jest nejméně čistý a se spletenými vlákny, již jako odpadky se
sbíraný.

2. V ýchodoindická konopé. Pod tímto jménem prodávají se vlákna, která 
však nepochází z pravé konopě tamtéž rostoucí, ale rostliny jednoroční, druhu 
to sítinového Crotalaria juncea, která má lodyhu as l m  vysokou, u kořene 
větevnatou a ua ní jednoduché, kopinaté listy bezřapičné. Dovážela se hlavně 
do Anglie pode jmeuera konopě „Šun“, ale nyní se velmi málo používá, po
něvadž jest obyčejně kratší a méně pevnější naší konopě evropské.

3. K onopé židovská  čili m anila  pochází od bananu čili pisangu (Músa 
paradisiaca), která pochází z Moluckých a Filipínských ostrovů a pěstuje se 
ve všech horkých krajinách hlavně pro ovoce. Bylinný peň jest 2—7 m  vy
soký a nese na konci koš listů velmi dlouhých a dosti širokých. Z pošev 
listových dobývá se vlákno, jemuž Španělové abacct říkají a to potřebuje se 
na dělání provazů a jiného pletiva. Peň sestává z pošev listových a k vůli 
vláknu z nich poráží se dříve než uzraje ovoce okurkám podobné a jak fíky 
sladké, poněvadž by potom vlákno nebylo k potřebě. Obyčejně uřezává se 
peň po 1 roce, když počíná květ pučeti. Jmenuje se proto konopé m a- 
nilská, že se hojně na ostrově Manille čili Luzonu (na Filipinech) pěstuje.

Pně nechávají se nějaký čas ve vlhku na vzduchu ležeti a když počínají 
účinkem vlhka a vzduchu zahnivati, protahují se na hrubé vochli, aby se 
vlákna rozčísla a vyčistila. Z hrubších vláken na povrchu jsoucích pletou se 
rozličné provazy a lana. Vnitřní jsou jemnější a z těch robí sobě tuzemci oděv.

Lana z vláken banánových vynikají neobyčejnou pevností a trvanlivostí 
a proto jsou mnohem dražší nežli konopná.

Anglické i americké loďstvo zásobuje se nejvíce lany banánovými. Vývoj 
tohoto zboží jest proto stále větší. Vlákno jest až 3 metry dlouhé, barvy bílé 
neb hnědožluté. Může se jej dosti nastřádati, poněvadž oddenek rostliny vy
hání stále nové pně. Tyto rovné a přímé pně jsou složeny ze samých skorem 
kolem sebe obtočených pošev listů, které však zůstávají volné, nejsouce v jeden 
celek pevně spojeny a v nich nalézá se vlákno. Vlákna jsou v podobě líkovité 
spojena v pásky až 30 em široké a v Evropě rozdělují se vochlováním a zjem
ňují. Nejsou však nikdy tak jemná jako vlákna konopná, a vyznačují se tu
hostí a tvrdostí. Bílý druh má pěkný hedvábovitý lesk, jest-li se čistě pro- 
vochluje, tak že spracuje-li se na šňůry ke zvonkům aneb na různé síťky, do
dává jim pěkného vzezření. Má-li se z něj lanoví pro lodě zhotoviti, k čemuž 
se v novější době velmi hojně upotřebuje, tak roztrhává se vlákno na dva 
díly. Provazy z banonového vlákna nenapouštějí se obyčejně dehtem. Jsou 
asi o 20% lehčí konopných a při stejné váze dražší, za to však při téže délce 
a tloušťce lacinější. Jsou-li v ustavičném mokru neb vlhku, hnijí, jest-li 
však z vody dají se na vzduch do sucha, rychle schnou a proto netřeba je 
dehtovati, že se na ovzduší dobře udržují.
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4. Konopě aloová čili vlákna agavová  pocházejí z listí agavy americké 
(Agáve americana) též aloe stoletá nazývané, která vyhání z velmi krátkého 
ale silného kmene velký počet tlustých listů, jež jsou přes metr dlouhé 
a na svém kraji žlutavé zbarveném ostnitě zubaté.v Roste plané ve střední 
Americe a jest zdomácnělá též v jižní Evropě ve Španělsku a Portugalsku, 
pak v severní Africe v Alžíru. Y Americe pěstuje se nejen pro vlákno, ale 
též připravuje se ze šťávv její opojný nápoj (pulque). Vlákno dobývá se roz
mačkáním listů a vypírá se pak v tekoucí vodě. Pletou se z něho velmi pevné 
a trvanlivé provazy a popruhy a též se z něho robí tkaniny na pytle a po
krývky.

K tomuto vláknu přidružují se též vlákna ještě z jiných druhů agave 
dobytá, jako z agave vivipara, sisalana, a pak z ananasu  (Bromelia Karatas 
a Pingnin). Jest to rostlina rostoucí v Americe, západní Africe a ve Východní 
Indii. Lodyha vystupuje mezi svazkem tlustých, úzkých, špičatých a ostnitě 
zubatých listů. Vlákno těchto rostlin jest bledé, žlutavěbílé barvy a v mnohém 
ohledu konopě manilové podobno, avšak pouze 80— 100 em dlouhé. Může 
se též vochlováním zjemniti a často se též vetkává mezi damaškovou tkaninu 
pro nábytek, poněvadž svým leskem a pěknou barvou zevnějšek tkaniny zlep
šuje, ale nejvíce používá se pro práce provaznické Z něho zhotovené lanoví 
vyznačuje se rovněž značnou lehkostí, a při úplném promočení se pouze o 2% 
zkracuje, tak že jest 4krát pevnější vlákna konopného. Rovněž netřeba je 
dehtovati. — Z některých druhů ananasovitých rostlin dobývají Malajové na 
ostrovech Filipínských vlákna velmi jemná, z nichž zhotovují drahé šátky 
piňas  nazvané.

II. Len a podobná vlákna.

1. Vlákna lnu setého (Linum usitatissimum) zpracují se jenom zřídka 
provazníkem, poněvadž provaznické kolo nehodí se pro jemnost vlákna ku 
jeho stočení. Ještě může sice provazník spřísti na tenká vlákna V2 kg v délce 
1400—2100 m; potřebuje li se však ještě jemnější nit, užije se přeslice aneb 
stroje. Hlavně se užije má-li se utkati jemný popruh.

Vlákna lněná jsou z lodyhy přímé, nahoře větevnaté s listy střídavými 
a kopinatými. Dosahuje až 70—-80 em výšky. Pochází z Orientu a seje se 
hojně na polích písečných. Len vytrhává se ještě před uzráním, pak se suší 
a láme, aby se neohebné kůry zbavil. Vlákna lodyhy jsou velmi tuhá a ohebná; 
ta zdrhují se na vochlici, čímž se přizpůsobují ku spřádání na jemné nitě. 
Zbytky upotřebují se po lámání a vochlování pro výrobu provazů a hrubších 
popruhů. Jest to koudel různé čistoty i jakosti; lepší obdrží se při vochlo
vání, horší při lámání lnu.

2. Lenovník čili len novozelandskg  dává též vlákna na zboží provaznické. 
Tato rostlina jest však lnu málo podobna, spíše se podobá konopí. Vlákno 
jeho jest však ještě tvrdší, tužší a drsnější než konopě. Jest to rostlina 
mnoholetá, Phormium tenax, pojmenovaná. Listy vyrůstají z odenku ve dvou 
řadách a jsou 1 !/2—2 m dlouhé. Na ostrovech novozelandských roste od břehu 
mořského až k horám u velikém množství. Pěstuje se též hojně v Austrálii, 
v Irsku a v jižní Francii. Vlákno dobývá se z listů, ale velmi obtížně. Na 
Novozelandu zpracuje se již ode dávna na šňůry, provazy i tkaniny. Pěstuje 
se též na Novém Holandu a ve značném množství do Anglie dováží. Lodyha 
jest až 2 m vysoká a má podobně dlouhé listy, žlutavě zelené barvy, neoby
čejně tuhé, z nichž se dobývá vlákno pro zboží provaznické. Listy obsahují 
totiž množství podélných vláken dosti jemných, bílé barvy, jejichž však oddě
lení od ostatních částí listu, dokud jsou tyto zelené a šťavnaté, působí veliké 
obtíže. Novozelanďané oškrabují čestvé listy ostrou hranou lastury a jedno
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tlivá vlákna v podobě lýkovitých proužků oddělují od sebe prsty. V této 
způsobe dostávají se vlákna do Evropy.

Anglická vláda vypsala cenu na vynalezení stroje k dobývání vlákna 
z listů lenovníka, která obnášela několik tisíc liber šterlinků, avšak dosud 
nebylo žádného vynálezce. Proto není obchod s tímto vláknem značný. Pletou 
se z něho provazy, lana a podobné. Vlákno sestává z více neb méně spoje
ných částí, které jsou 1 em široké, obyčejně metr dlouhé a na jedné straně 
pokryty pokožkou slámě se podobající. Jednotlivá vlákna v celek spojena dají 
se snadno štěpiti V Anglii vochluje se na více vochlicích o různé jemnosti, 
při čemž hrubé vlákno z počátku za jediný celek považované, rozděluje se 
na více jemnějších.

Na takovýto způsob nechá se vlákno tak vochlováním upraviti, že se 
svou jemností evropské konopí podobá, ačkoliv jest vždy něco tvrdší, drsnější 
a tužší. I po vochlování ještě dosti vláken má délku 1 m. Aby bylo jemnější 
a ohebnější, doporučovalo se použiti mýdla a louhu potašového a v této lázni 
jej máčeti; nemělo to však náležitého výsledku ani k tomu nehledě, že pro 
výrobu provaznického zboží jest taková úprava příliš drahou.

Mnohdy též dováží se z Nového Zélandu vlákno již částečně upravené 
(vochlováním) do Evropy, avšak přece není nikdy tak vyčištěné, aby se bez
prostředně ku výrobě zboží použiti dalo.

Y obchodu rozeznávají se dva druhy lenovníku a sice: hnědý a bílý. 
Onen druh jest lacinější, barvy hnědožluté. Tento jest pěkně bílý. Silné pro
vazy a šňůry z jeho vláken zhotovené, mají býti pevnější a trvanlivější nežli 
z konopě.

3. Vlákno lipové. Vlákna z vnitřní části lýka lipového nechají se též po
užiti ku zhotovování provazů na balení, k vytahování okovů ze studní a pro 
šňůry na nichž se v papírnách papír suší, avšak děje se to pouze v některém 
kraji neb místě, tak že toto vlákno jest pouze mimořádnou surovinou pro 
provazníka. Naše obecná lípa (Tilia europae) bud malolistá neb velkolistá 
jest strom dosahující značného stáří a mohutností.

Ale v přední Indii pěstuje se lipovitá rostlina jednoroční, chorchorus 
zvaná, jejíž vlákno jest značné důležitosti a dává se do obchodu pode jmenem 
kalkutské konopí čili ju ta. Rostlina ta vyrůstá až do výše 4 m. Mladé rost
linky požívají se jako zelenina. Seje se jako konopí a dříve než semeno uzraje, 
se žne, listí i větvičky se odstraňují a lodyhy vážou se v otýpky, které se 
v tekoucí vodě máčejí, aby se lýko od ostatních částí oddělilo, jenž se pak 
s lodyhy svléká, suší a rozčesává. Vlákno jest pak 2 ,/3— 4m  dlouhé, barvy 
světlé a jako hedvábí lesklé. V obchodu míchá se však často s jiným špat
nějším. Nejvíce vlákna v Indii vypěstovaného spotřebují provazn íci.  Z jemněj
ších druhů pletou se však též pěkné a velmi trvánlivé tkaniny.

Pytle v nichž dováží se k nám z těchto zemí rýže a káva, zhotovují se
ze zbytků a odpadků tohoto vlákna. V Evropě spraeuje se vlákno v přádel
nách na přízi, z níž tkají se plachtoviny, Játky na pytle i ua čalouny. Nej
více tohoto zboží dává se do obchodu ze Skotska. U nás však také z juty se
tkají různé koberce a pokrývky, záclony a povlaky nábytkové. Naši provaz
níci nepoužívají ji však dosud.

4. V lákna kopřivová  neupotřebují se tak v provaznictví nýbrž setkávají 
se v podobě příze na jemné ano i velmi jemné tkaniny. Hlavně vlákno 
z kopřivy konopné pocházející a „chinagrassw nazvané, vyznačuje se svou 
jemností, bělostí a leskem. Árcit i naše kopřivy poskytují dobré vlákno i pro 
tkaní, jest však u porovnání s vlákny kopřiv krajin tropických přece jen 
nepatrné.

Velmi hledaná jsou vlákna z kopřivy čínské a jávské; tato seje se při 
řekách a u břehů mořských na půdách vlhkých. Než-li se květ vyvine, žne 
se a poněvadž z odenku nová rostlina vyráží, jest do roka trojí žeň.
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Lodyhy kopřivové rosí se bud jako konopě aneb se máčí i též v žíra- 
vinách ukládají. Vlákno jest sploštělé a leskne se jako nejpéknější hedbáví. 
Používá se bud surové aneb bílí se též. Vlákno spřádá se jako bavlna a také 
setkává se často s bavlnou neb vlnou. Angličané a Holanďané pěstují kopřivy 
nyní sami a jejich vlákno neb tkaniny dávají do obchodu setkané.

5. Vlákno kokosové. Červenohnědá vlákna tvořící velmi tvrdou a dosti 
tlustou skořápku ořechu dají se též upotřebiti pro práce provaznické. A sice 
dají se z nich hotoviti šňůry pro sušení papíru v papírnách, a takové druhy 
provazů, jimiž možno na místě slámy jako povřísly snopy obilné a seno vá
zati a též stromky ke kůlům přivazovati. Jsou dosti drsné a hrubé, za to 
však pevné a trvanlivé.

B. Příprava konopě a ostatních vláken.

Je-li známa příprava konopě čili jeho upravení pro práce provaznické, 
možno pak o přípravě ostatních vláken něco podobného říci, poněvadž se 
v hlavní části podobá upravování vláken konopných.

V obchodě vyskytující se konopě jest větším dílem od kůry očištěna, 
lámána a vochlována. Ta se však ještě před spředením dále čistí a zjemňuje 
několikerým zdrhováním. K tomu potřebný přístroj sestává z dubové desky, 
do níž jsou natlučeny v šesti až sedmi řadách železné aneb nejlépe ocelové 
hřebíky hladce přišpičatělé a vyhlazené, podoby kůželovité a 7—30 em dlouhé, 

při základu pak 10—13 mm  tlusté. Upevní se nej
lépe křížovým zakončením. Obr. 173. naznačuje ta-

~7 kovou vochlici. Pro první zdrhování jest vochlice
dosti hrubá a pro jemnější vochlování vezme se 
již s hustším seřaděním hřebíků.

Celá práce vykonává se takto: Na hrubou 
o b r .  173. v o c h i i c e .  vochlici hodi se vlákno konopné a při vytahování

jeho povolí se v rukou tak, aby hřebíky zachycené 
částě zůstaly viseti. Vytažená vlákna znova se na zuby uvrhnou což se opa
kuje, až všechna ve vochlici uvíznou, z níž se pak najednou vytáhnou, při 
čemž se vlákna rozdělí uspořádána jsouce.

Takto srovnaná konopě, obsahující všechna vlákna, jak dlouhá i krátká* 
něco málo zjemněná dá se již použiti ku hotovení hrubých a tlustých lan 
pro lodě.

První prací srovnaná vlákna otočí se nyní v malé otýpce jedním kon
cem kolem ruky, druhou rukou rozloží se volná část vláken rovnoměrně, 
položí mezi hřebíky vochlice a jimi se protahuje. Je-li konopě takto na 
jednom konci dostatečné zpracována, obrátí se nyní vlákna, odrhnutá část
kol ruky otočí a druhý konec vochluje se podobně. Při této práci zbudou
kratší části vláken mezi hřebíky v popletené směsici jako pazdeří. Proto 
takto vyčištěné konopě sestává již z vláken delších, které se délkou více méně 
vyrovnávají; jsou též lépe rozdělena i zjemněna, nežli v prvém případě. Z této 
lépe upravené konopě připravují se provazy a šňůry. Jest-li se však v zdrho
vání ještě tak dlouho pokračuje, že veškerá kratší vlákna zůstanou mezi zuby 
ve vochlici, vyčistila se konopě úplně a jmenuje se pak zcela vyčištěná 
koudel, která sestává z jemných vláken, jak toho se dá vůbec vochlici do
cíliti. Spletená kratší vlákna uvíznou často na koncích vláken očištěných, 
které se však snadno od delších, vyčištěných oddělí. Dokonale odrhnuté 
vlákno konopné upotřebí se na šňůry a přízi. Z příze tkají se pak různé po
pruhy a pásy.

Ze zbylých krátkých vláken mezi hřebíky vochlice, nechá se ještě vy- 
brati kratší koudel s dosti dobrých vláken sestávající, avšak nedostatečně
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rozdělených. Novým jich zdrhováním oddělí se ony poměrně čistší a delší od 
vlastní padrtě. Nerovnají se sice ani konopí podruhé vochlovanému, dají se 
však přece na různé provazy a tlustý špagát neb biče upotřebiti. Zbylé paz- 
deří použije se k dělání provázků a tenkého špagátu, od něhož se velká 
pevnost nevyžaduje. Je-li vlákno konopné aneb jiných druhů vochlováním 
upraveno, pak následuje sp řá d á n í vlákna.

I. Příprava  příze.

Ku zhotovení základních nití pro každé kroucené zboží provaznické 
nutných, které se spřádají z vláken konopných aneb dříve vyjmenovaných ro

stlin, upotřebuje se vždy provazn ické  kolo. Pouze v některém případu vý
jimkou héžec.

Kolo  jest takto zařízeno jak obr. 174. a) a b) naznačuje: Kolo v pod
stavci umístěné jest zhotoveno z tvrdého dřeva. Podstavec též, který sestává 
ze dvou pražců, do něhož jsou dva sloupce začepovány. Příčkami jsou ku 
pražcům připevněny, čímž pevnější spojení docíleno. Oba pražce spojí se po- 
stranicemi a podobně se k sobě připevní oba sloupce nahoře. Tyto nesou 
železnou osu kola, které otáčí se klikou. Kolo dosti široké jest opatřeno 
stružkou na svém obvodu, v níž položena jest šňůra bez konce, nejlépe 
z hrubé střevní struny zhotovena, která se táhne přes válečkovité cívky háčky 
opatřené, jenž jsou nad horní částí sloupků upevněny. Ložisko cívek nalézá



se v hlavici, sestávající ze dvou destiček rovnoběžných nahoře zakulacených, 
které třemi železnými tyčinkami spojeny jsou v jeden celek. Destičky v dole 
končí čepy, jež zapadají do vyhloubených nistějí ve sloupkách a pomocí klínu 
dají se vyvýšiti neb snížiti. Klín dolní svou hranou vodorovnou opírá se 
o plochý výřez sloupku a horní šikmou hranou zapadá pod čep směrem 
příčným.

Zarazí-li se něco dále, může se dle potřeby celá hlavice vyzdvihnouti, 
aby se šňůra přes kolo a cívky přetažená více napnula. Hlavice nese 4 cívky 
z kovaného železa zhotoveného aneb ze silného drátu urobené, které mají na 
předním konci háček a v prostředku jest dřevěná kladka navlečena. Na klad
kách všech 4 cívek leží šňůra od kola jdoucí a sice mají-li všechny ve stejném 
směru se otáčeti, jest nad všemi položena, což jest nej obecnější užívání. Má-li 
však ve zvláštním případě jedna cívka s háčkem otáčeti se opáčně, tak se 
potom protáhne šňůra p o d  kladku  této cívky a přes ostatní běží nahoře. Pro 
ložiska cívek použijí se čtyřhranné kousky železné kulatým otvorem opatřené, 
jímž prochází konec cívky a ty jsou vloženy do patřičných výřezů obou desek 
hlavici tvořících. Výřezy jsou nahoře otevřeny, tak že cívka i s ložiskem nechá 
se volně vyjmouti.

Aby však cívky byly ve své poloze udrženy, což vlastně platí jen u ta
kové, která v pohyb šňůrou pod kladku jdoucí uváděna jest, poněvadž ostatní 
šňůrou samou na svých místech udržovány jsou, tak se po obou stranách 
desek hlavice přes konce cívek položí kovový oblouček, na jedné straně kolem 
šarnýru se otáčející a na druhém konci nechá se na ouško zapnouti. Přiléhá 
těsně na konce cívek, jsa tak vyříznut jako horní část hlavice. Jednoduchým 
odepnutím a pozdvižením obou obloučků nechá se kterákoliv cívka vypnouti 
a jinou o větší neb menší kladce zaměniti.

Taková záměna jest potřebnou, má-li se rychlost v otáčení u některé 
cívky změniti.

Aby se všechny cívky rychleji neb volněji otáčely, dostačilo by sice 
zrychliti neb umírniti pohyb kola a tím by se mohly jednaké cívky podržeti. 
Avšak otáčení kola obstarává pomocník a tu jest pro dobrou jakost práce 
důležito, aby si navykl určitou rychlost v otáčení zachovávati, čímž pravidel
nější a rovnoměrnější výroba se docílí. Zůstává-Ii při této, zvykne si ji velmi 
dobře a nebylo by tudíž s výhodou, aby častěji měněna byla. V tomto pří
padu jest pak nevyhnutelno, aby pro rychlejší neb volnější oběh použily se 
různé cívky. Rovněž jsou tehdy nutný, jest-li se použije k otáčení kola zvlášt
ního přístroje, aby se pomocník ušetřil. Provazník totiž sám kolo v pohyb 
uvádí tím, že se od kola při kroucení vzdaluje. S rovnoměrným vzdalováním 
provazníka se též kolo v pravidelný pohyb uvádí a jeho rychlost stejnou 
zůstává. Poněvadž však různá jemnost příze různou rychlost v otáčení vyža
duje, která se rovnoměrným pohybem pracovníka nedocílí, pomůže se proto 
vložením takových cívek, jejichž kladky žádané rychlosti v otáčení odpovídají.

Takových přístrojů ku pohybu kola jest několik. Jeden z nejvíce užíva
ných jest již při obrazu kola znázorněn. Tím se stane klika kola zbytečnou 
a netřeba žádného pomocníka. Jest-li však v některých případech se pomocník 
použiti musí aneb chce, pak se opět klika nasadí. Na př. je-li potřebí při kole 
pomocníka proto, aby některé pomocné práce vykonával, pak může i klikou 
otáčeti, aneb se to stane, jest-li provazníku jest obtížno při vlastní práci 
ještě přístroj v činnosti udržovati. Zmíněný přístroj k pohybu kola zařízený 
takto vypadá:

Mezi jedním sloupkem podstavce a kolem na jeho ose jest s kolem sou
visící kladka na obvodu žlábkem opatřena, jímž otočen jest provaz bez konce. 
Provaz přiléhá polokruhem na dolní polovici obvodu kladky a oba jeho konce 
vycházejí na venek ve změněném směru vodorovném; což se docílí pomocí 
dvou jiných kladek nad kladkou kola umístěných po obou stranách sloupce,

160 Provaznicím .
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kdež jsou v kovovém rámečku upevněny. Aby se kolo otáčelo, stačí provazem 
pohybovati. Proto oba konce provazu běží rovnoběžně na jistou vzdálenost 
až ku protější stěně dílny nebo ve volném prostoru ku stojanu, kdež jest na 
vodorovné ose opět kladka zavěšena, kolem níž spojené konce provazu se 
otáčejí a zároveň se jí dostatečně celý provaz napne. Provazník jde při své 
práci podél šňůry a sice nazpátek od kola se vždy více vzdaluje a poněvadž 
oběma rukama při předení jest zaměstnán, proto má onen přístroj, pomocí 
jehož provaz se táhne, na pravém rameni připevněn, v kteréž výši obě větve 
provazu se táhnou. Přístrojem zachytí se bud jedna neb druhá větev, dle 
toho na kterou stranu se má kolo otáčeti (bud na právo neb levo). Přístroj 
sestává z dutého kousku volského rohu asi 8 em dlouhého, který se pořídí tak, 
že se roh blízko u špičky, kde právě dutina dosti úzce končí, seřízne a pak 
v udané délce přiřízne. Na užším konci se v jedné stěně provrtá kulatý 
otvor a jím se tak provaz kolo ženoucí provleče, že širším otvorem na druhém 
konci vychází. Proti otvoru upevní se krátká šňůrka, kterou provazník na 
pravé rameno uváže. Toto upevnění se stane blízko u kola jak na obraze 
viděti. Jakmile nyni pracovník zpět kráčí, napne se šňůra na rameně připe
vněná, zdvihne užší konec rohu do výše, tak že provaz se o dolní část kula
tého otvoru silně opírá. Tažením této části rohu do výše, stlačuje se dolní 
konec, neb celý roh jako páka otáčí se kolem podporného bodu, jímž je 
vyříznutý otvor a postaví se tím do šikmé polohy, oproti vodorovně napnutému 
provazu, který je tak těsně rohem sevřen, že nemůže v něm se pošinovati, 
nýbrž pevně zachycen jsa, jest tažen a do pohybu uveden. Zastaví-li se 
dělník anebo jde-li kolu vstříc, tak přestane bud napjetí provazu nebo roh 
přejde do polohy vodorovné a pošinuje se též po provaze, který zůstane 
v klidu, čímž i kolo se nepohybuje.

Na místo používaného rohu béře se ještě mnohdy jednodušší zařízení, 
které si provazník může sám zhotoviti. Kousek dřeva jako prst tlustý a asi 
15 em dlouhý se na obou koncích opatří kol do kola zářezy. Na jednom konci 
ováže se kolem pevně šňůra, kterou si pracovník na popruh přes rameno 
přehozený připevní a kol druhého konce ve výřezu otočí se jednou kolem 
provaz od kola jdoucí, který tím pevně zachycen jsa, dřevem tažen jest.

Spřádá-li se však nejhrubší příze, nemožno takovýchto přístrojů použiti, 
poněvadž zpracováním silné nitě jest pracovník tak zatížen, že nelze mu ještě 
provaz táhnouti, aby kolo v pohyb uváděl a proto zde v takovém případě jest 
pomocník nutný, který sám kolem otáčí pomocí kliky. Za to však možno 
přísti najednou na všech čtyřech háčkách na konci cívek se nalézajících, což 
se čtyřmi dělníky provede. Za tím účelem se hlavice kola udělá něco širší, 
aby dělníci mohli pohodlněji přísti. Cívky s háčky se pak dají více od sebe.

U kola provaznického se mnohdy různé změny provádějí, buď co se tkne 
jeho velikosti nebo některé části, jimiž se však podstata celého stroje nemění. 
Na příklad zlepšuje se zařízení hlavice. Cívky mají široké kladky o více 
struškách, pěti až šesti, které pro otočení a tolikeré přeložení šňůry určeny 
jsou. Jsou buď téhož anebo různého průměru. V tomto případu upotřebí se 
ku docílení různé rychlosti v otáčení. V onom se však šňůra z první stružky 
přendá teprve do druhé, když delším užíváním jest vykloktána. Arciť potom 
třeba stružku na obvodu kola učiniti dosti širokou a volnou, aby při pošino- 
váni šňůry na cívkách nebyla křivě napínána.

Při opraveném zařízení hlavice jsou též čepy obou destiček svisle za
puštěny do prohlubeň! sloupků a sice tak, aby se mohly na horu i dolu po
šinouti. Aby se však výřez pro začepování lépe upraviti mohl, nevyřeže se 
uvnitř tak. aby ze všech stran dřevěné stěny sloupku ostaly, nýbrž se příčný 
výřez po stranách přišroubovanými destičkami uzavře. Tím se též docílí, že 
čepy jsou stejné tloušťky se sloupky. Klíny pošinováuí čepů umožňující, jsou 
zde prakticky nahraženy železným šroubem, který jest upevněn v horní roz-
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poře obou sloupků a prochází volně otvorem, udělaným v horní, nově přidané 
rozpoře obou destiček hlavice. Rozpora hlavice, která obě destičky spojuje, 
leží na šroubové matici a s ní zároveň celá hlavice, která nyní každým otočením 
matice se může pozvolna, jistě a o libovolnou čásť vyzdvihnouti nebo snížiti. 
Jest to mnohem lepší zařízení nežli ono klínové, poněvadž velmi snadno každá 
změna v postavení hlavice se provede a to pouze rukou.

Spřádání se provádí na zvláště upraveném místě. Kolo provaznické se 
postaví pod kryté místo, šopnu nebo podobně zařízené a před ním se nalézá 
urovnaná dráha, možno-li zcela krytá, což jest nejvýhodnější pro nepřetržitou 
práci. Jest to p r o v a zn ic k á  d rá h a 11. Dle potřeby robených výrobků jest různě 
dlouhá. Jest-li se pracují pouze menší druhy provaznického zboží, jako šňůry 
a provázky k uvazování, dostačí místo asi 6 0 m  dlouhé. Pro zhotovení pro
vazů jest však potřebí dráhy 120 m a robí-li se lodní lana, musí býti dráha 
300—400 m dlouhá. Pro krátké dráhy a při spřádání jemných nití může se 
použiti přístroje prve popsaného, jímž dělník sám kolem otáčí, v ostatních 
případech vypomáhá pomocník, který sedě, klikou kolo otáčí.

Práce provaznická počíná takto:
Dělník si otočí koudel kolem těla a sice tak, aby oba konce v předu 

u žaludku se nalézaly nebo též pracuje-li s padrtí, vloží si tuto do zástěry na 
označeném místě upevněné. Začne tím, že vytáhne dostatečný chomáč vláken, 
prsty je stočí a z nich kličku udělá, kterou na háček jedné cívky hlavice kola 
zavěsí. Nyní vzdaluje se zvolna od kola pozpátku kráčeje, při čemž usta
vičně pravou  rukou vytahování vláken, jež se samovolně děje, tak řídí, aby 
nit určité tloušťky a co možná stejná povstávala a pak by nově vytahovaná 
vlákna právě svými konci a nikoliv středem do spřádané niti se vsoukala. 
Drží zároveň v prstech levé ruky  kousek sukna, jímž právě zhotovená niť pod 
tlakem prstů probíhá, aby se uhladila a zároveň se tím zabraňuje, by ona 
vlákna, která uspořádána býti musí, před úplným spředením se nezkroutila. 
Jest-li se pomokří lata soukenná, docílí se lepší hladkosti. Při hotovení příze 
pro lana mořská spřádají dělníci vlákna levou rukou a pravou drží soukenou 
latu a sice proto, aby větší silou hlazení nitě se stalo. Otáčení kola, co se 
týče rychlosti, musí se díti v určitém poměru s postupováním dělníka, aby 
nit na vyměřenou tloušťku určitý počet otoček pro udanou délku obdržela a 
tedy správně skrucována byla.

Nejsnadněji a nejrychleji spřádají se nitě prostřední tloušťky. Nejhrubší 
nitě vyžadují více času, poněvadž třeba větší množství vláken k tomu, které 
se dobře uspořádati a rozděliti musejí. Též větší práci vyžadují nitě jemné, 
nebo jest dosti obtížno rovnoměrnou tenkost po celé délce zachovati.

Aby se správná jemnost anebo tloušťka nitě docílila, to závisí jedině od 
cviku a pak od dobrého oka. Proto jest pravidlem, že dělník při početí nové 
nitě různé tloušťky jen tolik materiálu napřed odváženého vezme, mnoho-li pro 
takovou nit ustanovené délky jest zapotřebí a ono množství až na konec vy
měřené dráhy zcela zpracuje. Tak na př. při předení silných nití kabelových 
pro lodní lana majících .300—360 m délky vezme se obyčejně 1 % kg  koudele, 
tak že na 100—120 m  nitě ll2 kg materiálu se spotřebuje. Tato váha se bud 
zmenší neb zvětší při téže délce, má-li nit tenčí aneb tlustší býti.

Poněvadž upředená nit na veliké vzdálenosti se neudrží napnuta a byla 
by též pracovníku svou značnou váhou obtížná, proto se v určitých vzdále
nostech 15—20 m  činících podpírá zvláštními podstavci, které se pevně do země 
zarazí. Takový podstavec sestává z tyče v dole špičatým kováním železným 
opatřené, na níž jest nahoře vodorovné připevněná příčka, která má na hoření 
straně svisle postavené dřevěné kolíky. Jest jich v řadě 8—10. Jakmile přijde 
dělník k takovému podstavci, vloží nit mezi dva kolíky a provádí svou práci 
beze všeho přerušení nebo zastávky dále.

Pro všechno tenké zboží provaznické spřádají se veškeré nitě jednotlivé,
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poněvadž jejich počet jest skrovný a již v náležité délce jsouce nataženy se 
hned uschovají k dalšímu zpracování. A sice jakmile jedno vlákno jest ho
tovo, pověsí jej pomocník kolem otáčející, kličkou na hřebík ve stěně míst
ností zatlučený, a dělník nit spřádající zaklínuje její konec do konečného pod
stavce podélným rozštěpem na horním konci opatřeným, který v potřebné 
vzdálenosti od hřebíku do země se zarazí. Aby se nitě na zem stranou polo
žily, nedoporučuje se.

Jinak jest tomu při předení nití na tlusté šňůry, provazy nebo lana, kde 
každý pramen z mnoha nití se skládá. Zde by bylo používání jednotlivě od
dělených nití nepraktické (nemají-li se snad při dalším zpracování něco dehto- 
vati), poněvadž by opětné zavěšování jednotlivých nití na háčky cívek ku sple
tení na pramen se značnou ztrátou času spojeno bylo, a pak by se nikdy 
úplně rovná délka a tím i jednostejné napjetí nití nedocílilo. Proto raději se 
utkané nitě v jediný celek spojují tím, že se následující ku předešlé niti ho
tové připojí a taková se pak na moták  navinuje. Za tou příčinou se prvně 
zhotovená nit předním koncem zavěsí pomocí kličky na kolík motáku a navine 
se hned pomocníkem, mezi čímž p rá d lec na druhém konci drží nit tuho na
taženou a s patřičnou rychlostí motáku se přibližuje. Jakmile jest nová niť ho
tova, tak se vláknitý konec prvnější nitě 
na motáku natočené provleče kličkou 
nové nitě, čímž se oba konce za po
mocí otáčení kolem spojí v jediný celek, 
který poznovu se navine. To se opakuje 
po každém zhotovení nové nitě.

Jest-li však se musejí nitě pro 
další zpracování dehtovati, pak se ne
použije takového spojování, nýbrž spře
dené nitě se shromažďují beze všeho 
spojování. Aby se na čase ušetřilo, 
nachází se na obou koncích p ro v a z 
nické dráhy  po kole, tak že dělník
pracuje sem i tam. Pracují tudíž na- obr. 175. bčžcc.

jednou dva dělníci a sice tak, mezi tím
co jeden kráčí vzhůru, druhý postupuje dolu a oba zároveň se ke koncům 
dráhy dostanou. Je-li takto obojí nit hotova, položí se po celé délce na zem 
vedle sebe. Tak se pokračuje v předení až celé množství nití jest hotovo, 
a tím docílí se taková výhoda, že všechny nitě najednou, jichž je 230—400 
na počet, se dehtem protáhnou. Aby spletení nití nenastalo, tak se před deh
továním na obou koncích na háček o větší délce zavěsí, v rovné délce napnou 
a nyní se slabým skroucením na jediný pramen stočí tak volně, že po pro
vedeném dehtování opět snadno se rozkroutí.

Spřádají-li se nitě velmi hrubé ku přípravě provazů 11a nejvýše 6m
dlouhých, použije se pak místo provaznického kola — běžec. Jest to malé 
kolo, které tím před prvým kolem se vyznačuje, že může stále dělníkem samo 
bez zvláštního pomocníka otáčeno býti. Obrazem 175. jest naznačen z přední 
i boční strany.

Kruhový věnec jest spojen s něco delší osou kola, tvaru malého soudku
pomocí čtyř paprsků a nechá se volně  a snadno  otáčeti kol prostrčeného ko
vového prutu. Železná osa má na jednom konci před kolem hlavičku a jest 
na druhém konci, který zakončen jest šroubovitými závity, do dřevěné stěny 
nebo do stojanu k tomu zřízenému zašroubován a sice tak, že se ku předu
skloňuje úhlem vodorovnou přímkou tvořeným, asi 25—35° činicím. Rovněž
tím úhlem jest celé kolo od svislé stěny, v níž je upevněno, odkloněno. Na 
přední části kola kol osy jsou rozloženy tři háčky železné, dobře upevněny, 
z nichž pouze jen jeden se upotřebí.

21*
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Otáčení kola provádí se již spřádanou nití tím způsobem, že dělník tuto 
v pravidelných obdobích silně natáhne a zase popustí, za kterouž příčinou 
jest kolo šikmo postaveno. Má-li spřádání nitě započíti, upevní provazník 
konec její na jeden ze tří háčků, který se otočí do nejnižší polohy. Otáčení 
kola provádí se ve směru ua obraze šipkou naznačeném a tu, aby se ze své
polohy přivedlo, postaví se použitý háček více stranou, tak že při napnutí
nitě, háček ze své polohy do výše přichází. Dosáhne-li však nejvyšší polohy, 
může jen setrvačností kola dolu se šinouti, která se podporuje povolením na
tažené nitě. Tím se navrátí kolo do své původní polohy. Toho následuje nové 
napjetí nitě a opětné povolení, což se nyni dále pravidelně opakuje. Možno 
toto otáčení přirovnati s hračkou „přesličkou“, při které se osa místo kola 
setrvačného bramborem obtěžkaná otáčí vytahováním a povolováním natočené 
nitě kol osy. Zde arci pohyb osy jest jednou na právo a při navinování vy
tažené niti zase na levo; u kola „běžce“ jest však otáčivý pohyb v jednom
směru. Jakmile běžec již jednou v pohybu se nalézá, dostačí jen slabé na
pínání a povolování nitě, poněvadž vlastní setrvačností otáčí se dále. Pouze 
toho se musí dělník chrániti, aby napjetím v nepravý čas oběh kola nezmařil.

Napjetí trvá pouze okamžik, 
a jen tenkráte se smí státi, 
když háček s upevněnou nití 
ze své nejnižší polohy se 
zdvihá.

Takovým způsobem 
možno, že kolem otáčí se 
háček, který zastupuje ra
meno kliky, kdežto na místě 
její držadla jest zde provaz, 
jenž svým napínáním a povo
lováním nahražuje krouživý 
pohyb kliky rukou. To by 
nemožno bylo provésti při 
vodorovné poloze kola, za to 
však šlo by to tím snáze, 
kdyby kolo svisle postaveno 
bylo, což však z té příčiny 

nemožno, že by nit se podél své vlastní osy nezkrucovala, a tak se šroubovité 
nesvinula, což jest vlastní účel předení. Jest proto šikmé postavení kola nutné, 
poněvadž oběma případům vyhovuje; totiž umožňuje otáčení kola napínáním 
nitě a tímto otáčením se opět nit zkrucuje.

Z uvedeného jest zřejmo, že jen dosti hrubou a krátkou nit možno tímto 
přístrojem přísti, neb tenká a dlouhá nit by se snadno při napnutí přetrhla 
a při větší délce by se vytažení nitě na kolo nepřeneslo Za tou příčinou se 
také „běžcem“ pouze velmi silné nitě na provazy spřádají, které jsou oby
čejně 6 m dlouhé.

C . Zpracování šňůr.

Obr 170. a) a 6) Zkrucovac .

I. Příprava pram enů.

Aby se zhotovily šňůry skroucením nanejvýše 4 nití, použijí se mimo 
popsaného kola provaznického ještě tyto přístroje: Skrucovač, natahovač, 
rovnatel a sáňky.

Zkrucovcič používá se pouze ku stáčení nití na prameny a pramenů na 
šňůry neb provazy, nikdy však ku předení. Obyčejného kola nemožno proto 
upotřebiti, že při takovém stáčení výrobek značnější tloušťky se robí, jenž
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takový odpor v otáčení působí, že háčky, na nichž jsou konce upevněny, ne
dají se více šňůrou kola otáčeti, poněvadž tato na obvodu kladek klouže. Proto 
se musí použiti jmenovaného přístroje, který sestává z kola ozubeného, a ne
možno použiti spomenutého kola, u něhož pohyb na pouhém tření závisí. Za
řízení vyznačeného přístroje jest zobrazeno na obr. 17G a)  a b).

Obraz 176 a) znázorňuje pohled se strany. Jest viděti nejprve dvé železné 
desky svisle a rovnoběžně postavené, mezi nimiž se ozubené soukolí nalézá. 
Část druhá 176 b) dává pohled z předu, kdež přední deska jest odstraněna, 
aby strojové zařízení bylo viděti. Má-li se Upotřebiti, připevní se provazy 
aneb železnými háčky na dva svislé sloupce.

Obě rovnoběžné desky jsou na všech čtyřech rozích spojeny železnými ty
činkami s koncemi šroubovité vytočenými pomocí šroubových matic. Ye středu 
obou jest osa y  velkého kola ozubeného. Cepy hřídele jsou otvory desek pro
strčeny. Kolem tohoto kola jsou jiná čtyři taktéž ozubená kolečka umístěna, 
která na přední straně prodloužené osy vně desky 4 háčky opatřena jsou. 
Aby spojení obou desek těmito háčky znemožněno nebylo, nejsou v celku 
s osou koleček zhotoveny ale teprve po spojení desek, když soukolí mezi nimi 
již umístěno jest, navlekou se na osy. Jsou proto na konci opatřeny čtyř- 
hranými dutinami, jimiž se na konce os koleček navlekou. Aby se pak nále
žitě upevnily, tak prochází na přič dutinami i osou podélný otvor, jímž se 
klínek prostrčí. Poněvadž tyto čtyři háčky jsou prostředním kolem příliš 
mnoho od sebe vzdáleny, nemohly by se prameny skrucované v blízkosti háčku 
stáčeti a proto na tyto původní háčky zavěsí se jiné pohyblivé ve způsobe 
krouceného s, a na ty se teprve konce pramenů upevní, jak možno na vy
obrazení viděti. Pohyb celého přístrojí se docílí klikou, která se nasadí bud 
na osu kola prostředního, jež se za tím účelem prodlouží na protiležicí stranu 
háčků, na kterémž konci končí hřídel čtyřhranným čepem, aneb se to podobně 
může provést na ose jednoho z horních koleček. Posledního případu se po
užije pouze tenkráte, je-li třeba, aby při skrucováuí větší síly použito bylo, 
což se děje za zdlouhavějšího  otáčení. Je-li klika navlečena na osu prostřed
ního kola, otáčí se toto rych leji  a s ním i háčky. Poněvadž oba čepy ne
daleko sebe vyčnívají, musí se klika dle toho případně ohnouti, aby jeden 
čep druhému nepřekážel.

Celý přístroj zhotovuje se v různé velikosti avšak pravidelně se čtyřmi 
háčky, ačkoliv velmi často pouze tři se potřebují při práci o třech pramenech.

Někde používají skrucovače o třech háčkách, což vyžaduje pouze nepatrné 
změny na celém zařízení. Prostřední veliké kolo má na svém obvodu 4, 5 až 
Gkrát tolik zubů nežli kolečka menší. Docela malé skrucovače, které se upo- 
třebují ku zhotovování nejjemnějšího zboží provaznického, jako motouzů a 
šňůrek, místo obyčejuého kola, zhotovují se tak, že veliké kolo 8 až 12krát 
tolik zubů má nežli malá kolečka s háčky.

V takových dílnách, v nichž jen zřídka silné provazy se zhotovují, a kde 
tedy netřeba většího přístroje k tomu, připraví se zcela jednoduchý přístroj, 
aby byl totiž lacinější, u kterého nejsou žádná kola ozubená. Říká se tomu 
pak k lapačka .  Z toho jména již zjevno, že v mechanickém ustrojení jest velmi 
nedokonalá.

Háčky se takto pořídí: Delší tyčinka železná tvaru kulatého se na před
ním konci v háček ohne a druhý konec se na způsob kliky dvojité pod pravým 
úhlem zahne. Nežli se háček udělá prostrčí se přední konec otvorem v silném 
prkně udělaném, které zastupuje místo jedné desky skrucovače. Nyní se jiná 
deska dřevěná o něco menší předešlé s korespondujícími otvory nastrčí na 
kličky ohnutých háčků a ta jest opatřena dvěma držadly, pomocí nichž buď 
dvěma neb čtyřmi pomocníky se všechny háčky najednou otáčejí. Tato po
hyblivá deska zastupuje tudíž najednou tři kliky, které by u třech háčků po
třebný byly. Tento přístroj znázorňuje obraz 177.
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N a ta h o va t  sestává z pohyblivého háku, na nějž se zavěšují konce ně
kolika spojených nití neb pramenů. Hák jest tak umístěn, že nitě neb pra
meny mohou se při práci dle potřeby skrucovati a zároveň může svoje místo 
pozměniti, jak toho nastalé skrácení výrobku, skrucováním vzniklé vyžaduje,

aniž by při tom napjetí jeho 
se zmenšilo, které tudíž zů
stává rovnoměrným. Dle po
třeby použijí se různé druhy 
sestrojení.

Jest-li při pletení nití 
neb pramenů nastalé skrá
cení jen mírné jest, a proto 
velké změny místa pro hák 
netřeba, tak použije se kon
strukce obrazem 178. zná
zorněné.

Podporná lafka pří
stroje svisle postavená se 
pevně do země zarazí tak, 

aby nad zem 3 4 až 1 m vysoko vyčnívala. Na hoře má výřez vidlicovitý, do 
něhož se vloží dřevěná kladka na ose ze železného drátu navlečená. Přes 
kladku položí se šňůra, která na převislém konci se obtěžká bud kamenem 
aneb železným závažím. Druhý konec šňůry v poloze vodorovné při práci na
tažený opatří se hákem. Pro menší druh díla zhotoví se pouze z drátu sil
nějšího (pletacího), který se případně ohne. Na konec šňůry upevní se dře
věný knoflík otvorem opatřený, jímž se hák tak prostrčí, že hlavička háčku 
je na zadní části knoflíku a ohnutá část v předu. Pro větší výrobky zhotoví
se z kovaného železa a upevní se v podélně upraveném kroužku v části

přední a na části zadní přiváže se pevně ke šňůře. 
Háček však není nehybně upevněn, nýbrž může 
se volně v otvoru kroužku otáčeti. Má proto na 
svém konci znýtovanou hlavičku.

U tohoto natahovače může se též umístění 
kladky pozměniti. Často upotřebuje se tak se
strojeného, že není kladka přímo na laťce upev
něna, nýbrž blíže horního konce je v poloze 
vodorovné upevněna železná vidlice, jenž se ná
sadcem do laťky zašroubuje a vidlice pak drží 
malou dřevěnou kladku, přes níž se provaz po
loží. Kámen nebo závaží visí v tomto případě 
před laťkou, kdežto u dřívějšího zařízení za ní 
se nalézá. Hlavní věcí zde jest, aby se hák mohl 
volně kolem sebe otáčeti a snadno v udaném 
směru vodorovném se pošinuje, při čemž se zá
važí dle potřeby zdvihá aneb klesá a tak stále 
šňůru a s ní tedy na háky připevněné niti neb 
prameny v napjetí udržuje.

Pro práce o větších rozměrech používá se 
též velký n a tah ovat, který poskytuje při pletení větší rozměr pro pošino- 
vání háku.

Je-li třeha zhotoviti pouze krátké provazy, nepotřebuje se pro natahovač 
žádný podstavec, nýbrž zavěsí se kroužek s háčkem na řemen, který si dělník 
kolem těla připevní, tak že háček před sebou má. Napjetí díla má tak zcela 
ve své moci a při skracování výrobku může pohybem ku předu rovnováhu 
v napjetí udržeti.
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Takovéto upevňováni na hák jest nutno při každé práci provaznické, 
při níž mnoho nití se používá. Jest-li se větší počet nití najednou skrucuje, 
stáčejí se snadno nepravidelně a nestejně, proto s nestejným napjetím, poně
vadž každá nit kroucením tím větší závit tvořiti musí a tím více napínána 
jest, čím blíže povrchu se nalézá. Poněvadž však při nerovném napjetí všechny 
nitě při zatížení provazu nejsou rovně mnoho namahány, tak jsou nejvíce na
tahovány jen ony, které nejvíce při skroucení napjaty byly, kdežto ostatní 
natahují se obtěžkáním méně. Toto zlo jest tím větší, čím tlustší jest provaz.

Při tom ještě provaz přím o  z mnoha nití spletený byl by buď dosti volný 
(málo skroucený), čímž by snadno více vody pohlcoval a tak obtížen, příliš 
se protahoval, aneb k zamezení slabého spletení by příliš silně skroucen býti 
musel, čímž opět pevnost trpí.

Proto jakmile větší množství nití se spojiti má, musí se především na 
více částí čili pramenů rozděliti, jichž bývá nejvíce čtyři. Každý pramen se 
pak pro sebe zkroutí. Prameny takové stáčejí se tímto způsobem:

Niti pro jednotlivé prameny napředené a nespojené, jichž jest 2, 3 až 4, 
upevní se jednotlivě na háčky provaznického kola, kdežto zadní konce všech 
zavěsí se na hák natahovače. Jakmile se nyní kolem točí, tak se jednotlivé 
nitě oběhem háčků samy do sebe splétají čili obdrží potřebné zakroucení. 
Jak se stáčejí nitě, přivedou též hák natahovače  v pohyb otáčivý kol vlastní 
osy. Tím se zkrucování nití něco umírňuje, poněvadž se děje v protivném 
směru, což však jest třeba. Nitě se skroutí v pramen a při tom nastane jeho 
skrácení.

Kdyby se však při tomto obapolném skrucování nitě ponechaly samý 
sobě, kladly by se na různých místech délky provazu nestejnoměrně a tím 
by nepovstal pěkný a rovnoměrně pracovaný pramen. Proto jest k tomu ještě 
jednoho přístroje třeba, kterým se svinování nití řídí tak, že se zcela pravi
delně a všude pod tímže závitem skrucují a vedle sebe kladou.

Dělá-li se pramen pouze ze dvou nití, stačí k tomu krátká dřevěná ty
činka nebo roubík, který se mezi obě nitě zastrčí, jedním koncem se pevně 
v ruce přidrží a s ním se od natahovače ku kolu postupuje. Spracují-li se 
velmi tenké nitě, které jen málo skrucovány jsou, dostačí prst místo tyčinky, 
kdežto při hrubých nitích silně skrucovaných nemožno pouhou rukou praco- 
vati na srovnávání.

Splétají-li se však prameny ze 3 až 4 nití, použije se místo roubíku 
rovnatel, což jest ze dřeva vysoustruhovaný otupený kůžel s něco vypouklým 
pláštěm, který na svém obvodu podél délky kol do kola tři neb čtyři rýhy má. 
Při spletení tří nití vezme se rovnatel tro jbrázdový  a při čtyřech nitích čtyř- 
hrázdový. Dle rozměru výrobku t j. dle jeho tloušťky jsou též rovnatele 
různě veliké. Nejmenší jsou sotva 5 em dlouhé a 3 em největší tloušťky. 
Má-li se kroucení provésti, vloží se rovnatel u natahovače tak mezi nitě, že 
každá do brázdy čili rýhy přilehne, při čemž vyšší konec rovnatele k nataho- 
vači obrácen jest, odkudž počíná zkrucování nití v pramen.

V jakém poměru pokračuje skrucování nití v pramen, v takovém dělník 
řídí pohyb rovnatele směrem ke kolu, zamezuje jeho otáčení. Při tomto řízení 
musí rovnatel spíše zadržovati než-li pošinovati, poněvadž skroucenými nitmi 
jest ku předu tlačen. Cím více se pohyb rovnatele ku předu zmírňuje a uvol
ňuje, tím silněji zakrucují se nejen nitě ale též celý pramen. Při použití většího 
rovnatele opatří se držadlem, aby rukou jistěji a pevněji říditi se mohl, který 
se tak upevní, že jako rukověť na kladivu vypadá.

Jest-li má dělník natahovač upevněn na řemenu kol těla, tak nemůže 
rovnatel říditi, by jej bezprostředně v ruce držel. Aby se však výpomoc jiné 
osoby ušetřila, pak se rovněž rovnatel násadkou opatří, na níž se upevní 
šňůra, jejíž konec dělník drží v ruce a pak ji tak pošinovati nechá, jak toho 
rychlost v před se pohybujícího rovnatele vyžaduje.
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Při hotovení pramenů silných výrobků, provaznických použije se místo 
kola skrucovač  a pak často misto natahovače vezme se jiný přístroj nazvaný 
sáňky  a sice tyto se upotřebí tenkrát, když se nit přede v jediném kusu, 
který na se motovidlo natáčí. Motovidlo postaví se vedle skrucovače a konec 
nitě se upevní na první háček tohoto přístroje. Teď vezme dělník do ruky 
zvláště k tomu upravený železný neb dřevěný háček, kterým zachytí nit dvo
jitě a táhne ji roztažením z motovidla dále od skrucovače až ku sáňkám, 
kde ji otočí kol háčku na nich umístěnému a jde zpět ke skrucovači na jehož 
druhém háčku přeloženou čásť nitě zavěsí a ostatní kus táhne opět k sáňkám, 
což se tak dlouho opakuje, až jest potřebný počet nití natažen.

Po této přípravě pokračuje nyní skrucování nití v prameny jak již vylo
ženo bylo. Při právě vypsaném spracování nití v prameny nebo šňůrky se již

spředené a sice skroucením upravené 
nitě poznovu ve směru původním skruco- 
valy čili dodalo se jim zvláštního stočení.

Mohou se však připravovati pra
meny neb šňůrky ještě tím způsobem, 
že již spředené nitě se více nezkrucují a 
k tomu cíli se pak mimo předního kola 
provaznického vezme ještě zadn í kolo. 
Jinak se toto kolo mnohem méně užívá 
nežli přední, a sice jen v těch málo pří
padech, mají-li se stočiti nitě pro robení 
tenké práce provaznické, a to jako vý
pomocný stroj. Podobá se kolu přednímu, 
od něho se rozeznává však tím, že jest 
menší a ve všech svých součástích lehčí 
a pak má na svém podstavci 2 kladky 
nebo malá kolečka. Toto kolo nezůstává 
stále na určitém místě, ale při práci se 
pozvolna kolu přednímu přibližuje, s kte
rým se vždy společně užívá.

Obr. 179. naznačuje postraní pohled 
na zadní kolo. Podstavec sestává ze dvou 
postranic, v dole prahem na jedné straně 
spojených, a na druhé jest příčný trámec, 
což tvoří položený rámec. Prah na kaž
dém konci jest opatřen kulatým čepem, 
jenž jest osou pro malé kolo O, které 
se na něho navleče. Pomocí těchto dvou 
kol jest možno, aby se celý přístroj po 
rovné ploše kupředu pošinovati mohl. Aby 
však příliš snadno nebyl pohyblivým, jest 

u dolní postranice brzda F  t. j. ona se při pohybu po zemi vleče, a tak 
vzniklým třením se přílišná pohyblivost mírní. Je-li třeba ještě většího odporu 
v tření, může se na postranici položiti kámen. Dělník otáčející klikou kola, 
položí nohu na tuto postranici a pošinuje jí kolo v malých odstavcích ku předu, 
jak toho právě zkracování zkrucované práce vyžaduje. U prostřed prahu jest 
včepován svislý trámec, jediný pro kolo, který jest v dole dvěma rozporami 
upevněn. Na horní části stojanu jest umístěna hlavice, tak že čep desky 
hlavice všinut jest do stojanu a pomocí klínu jako u kola předního se nechá 
nadzdvihovati, aby se šňůra od kola přes kladky jdoucí řádně napnouti mohla. 
Druhá deska hlavice nemá podpory a jest pouze dvěma příčnými tyčinkami 
s první deskou spojena. Čtyři cívky s háčky jsou se svými kladkami uloženy 
ve výřezech obou desek. Není třeba jiného včepování, poněvadž jsou dosti
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stlačovány se shora napnutou šňůrou přes kolo jdoucí, tak že nemohou ze své 
polohy vyjiti.

Toto jednoduché zařízení může se u předního kola jen tenkráte upotře
biti a zavésti, jest-li se nevede šňůra od kola pod cívku, aby se opáčné otá
čení cívky docílilo.

Kolo jest volné nastrčeno na osu v podobě válečku jedním koncem ve 
stojanu upevněného, z něhož vodorovně vyčnívá. Osa jest železná a na svém 
konci hlavičkou opatřena. Kolo se pak mezi ní a prstenem, jenž jest na
ose navlečen a těsně k stojanu přilehá, volně a bez pošinování otáčí, aniž by
se o stojan třelo, čemuž právě prsten zabraňuje. Klika kola upevní se v jednom
ze čtyř paprsků kola a sice blíže jeho obvodu.

Má-li se nyní zmíněné skroucení provésti, zavěsí se veškeré nitě na 
pramen určené jak u předního i zadního kola na jediný háček, z nichž jeden 
do pohybu se uvede, kdežto druhý zůstává v klidu, aneb protivný pohyb 
otáčivý kouá. Poněvadž stáčení nití 11a pramen musí se díti v opačném směru 
skrucování při spřádání vláken na nitě, tedy se niti při spojování v pramen 
částečně rozkrucují, čehož následek jest jejich prodloužení. S počátku jest 
toto prodlužování nití větší nežli skracování pramenu, které sě děje následkem 
stáčení nití pramen skládajících; proto z počátku napnutá práce se značně 
uvolní, avšak brzo se opět pramen napne a nyni se při další práci stále více 
skracuje což vyžaduje pozvolné přibližování obou háčků.

Pro menší práce použije se obou kol tak, že se do protivných směrů 
otočí a nyní se zadní kolo dělníkem jim otáčejícím pozvolna ku předu poši- 
nuje blíže kolu přednímu.

Pro větší a těžší zboží použije se však zkrucovače a saňek. V- tomto 
případě zabrání se otáčení háku saněk uvázáním, tak že skracujícímu se pra
menu se ponechá, aby dle potřeby obtěžkané sáňky za sebou táhl.

Jak zde bylo vyloženo, robí se nejen pramen jediný, ale na vytčených 
přístrojích zhotovuje se více pramenů najednou, a sice při použití obou kol 
kroutí se každý připevněn jsa 11a jiném háčku cívky. Použije-li se zkrucovače 
a saněk pak se všechny prameny zavěsí na hák těchto přístrojů, kdežto na 
zkrucovači upevní se každý pramen na zvláštní háček.

Veškeré prameny, které se pracují z více jak 4 nití, provádějí se
pouze tímto způsobem, ačkoliv se takto i prameny ze 4 a 3 nití robí, avšak
jen pro zhotovování šňůr k sušení a podobnému druhu zboží, při kterém se 
méně na pěknou  práci hledí ale více na pevnost. Nebot takto zkrucovaué
zboží není nikdy tak vzhledným jako prvním způsobem zpracované, které
však není tak mnoho pevné. Při prvním způsobu stáčejí se prameny v tomtéž 
směru v jakém zkrucováno bylo vlákno na nitě a tím každý pramen obdržel 
nové zvláštní stočení čili „drát".

Při druhém způsobu práce nedodá se pramenům žádného „drátu"  více,
poněvadž se nezkrucují v témž směru, ale v protivném.

II. Příprava provazů a šňůr z pramenů.

Aby se prameny na provazy a šňůry mohly stočiti, potřebuje se mimo
již uvedených přístrojů ještě saní. Jsou-li provedeny ve velkém rozměru, pak 
sestávají bud ze dvou trámců neb silných latí, z nichž se zhotoví obě ko
lejky saní, které stojí bud bezprostředně na hladké podlaze, aneb na nízké 
lavici neb dráze z trámců složené, a dle potřeby kameny obtěžkané, aby 
určitému na ně tlaku přiměřeně odporovaly a se pošinovaly.

Na přední části saní jest veliký železný hák, který se upraví tak, že dle 
potřeby může se jím točiti nebo stane se nehybným. Obrazem 180. jsou ta 
kové saně znázorněny. Obě dlouhé kolejky jsou třemi příčnými pražci spojeuy
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ve způsobě rámu a blíže k jednomu konci jsou dva stojánky začepovány, 
které jsou příčnými podpčrami upevněny. Oba stojánky jsou nahoře zapuštěny 
v příčný trámec, v němž se nalézá ložisko pro hák. Toto ložisko jest zhoto
veno z litiny a sestává ze dvou dílů, které se dají pomocí šroubů a matic 
sešroubovati a rovněž se jimi ku trámci připevní. Ilák z kovaného železa 
zhotovený jest na zadní straně trámce opatřen násadcem, který zabraňuje, 
aby se hák nepošinul ve směru jakým při práci jsou saně pošinovány. Na 
tomto zadním konci zatáčí se hák v kliku, pomocí niž může se hákem otá
četi, je-li toho třeba; avšak nemá-li se pohybovati, pak se provazy ku stojanu 
pevně přiváže, aby se hák ze své polohy nestočil.

Stáčení provazů z pramenů podobá se zhotovování pramenů z nití 
prvním způsobem —  zkracováním na d rá tCí. Nebo čím jsou při této práci 
ony 3 neb 4 nitě pro pramen, tím jsou 3 -  4 prameny pro provaz anebo 
šňůru. Ačkoliv zde jest práce podobna, přece nemožno pro zhotovování provazů 
předního kola použiti, vyjma zhotovují-li se pouze tenké šňůry a provázky, 
poněvadž jest práce značně těžkou.

Použije se tu obyčejně zkrucovače ve spojení s větším natahovačein anebo 
při zcela silném zboží provaznickém vezmou se saně, ua nichž pak hák po
mocí jeho kliky otáčí se soudobně v tomtéž směru jak krouží hák upotřebe
ného přístroje.

Rovněž musí se při této práci upotřebiti rovnatele, aby se pořídilo správné 
a rovnoměrné stáčení pramenů. Je-li pracováno zboží silné, vlastní pro

vazy, musí se 
rovnatel opa- 
třiti příčnou 
tyčkou želez
nou k jeho 
uchopení, po
něvadž jest ro- 
vuatel větší a 
značnou silou 
ku předu tla
čen, tak že 

o b r .  is o .  mnohdy dvě
ma dělníky

držen býti musí. Ano mnohdy se docela uloží na vozík čtyřmi koly opatřený 
aneb na saně. Lana opatřena duší vyžadují při jejich zhotovení takového ro
vnatele, který jest dle podélné osy provrtán, kterouž dutinou duše lana pro
chází, aby se správně mezi prameny uložila. Jeden konec duše se upevní
na hák natahovače nebo vlastně již saní, a uespracovauá část její leží buď ua 
zemi natažena aneb jest dělníkem držena.

Mají-li se zhotoviti velmi tlustá lana, pak urobí se z více již hotových 
provazů zcela tak, jak se stáčejí prameny v provaz.

Jsou-li prameny zkrouceny v provaz neb ve šňůru, jest nyní nutno sto
čení dokontiiti čili výrobek dodatečně dokroutiti. K tomu jest potřebí nového 
přístroje pro napínání provazuy jenž se při dokrucováuí ještě něco skracuje, 
a proto musí přístroj onen nejen provaz napínati ale v poměru nastalého 
skracování se pošinovati a proto se jmenuje pošínovač.

Jest to malý nebo dle velikosti práce větší obušek dřevěný, opatřený 
háčkem, jenž se nemůže otáčeti. Konec zkrouceného provazu nebo pramenu 
upevní se ua tento háček a jak so při zkrucování výrobek skracuje, tím se 
většímu napínání uvolňuje, že obušek jsa tažen na hladké půdě ku předu, 
vzdálenost svým pošinováním zmenšuje. Poněvadž nelze jej tak snadno z místa 
pohnouti, tedy povstalým odporem jeví bc vždy dostatečné napjetí. Pošinovac 
možno též na jednom konci kroužkem opatřiti a tím se navleče ua provaz
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pevně napnutý, po němž pošinuje se ku předu, když dodělávaná práce 
se uváže svým koncem na jeho háček. V tomto případu děje se pošinování 
mnohem pravidelněji. Aby výrobek byl správně dokroucen, ustanoví se pro 
jeho určitou délku rozměr, o co se skrátiti musí, a aby tak ustanovená část 
skrácení se zachovala, postaví se na onom místě, až po které skrácení na- 
stati má, asi 60 em vysoká tyčka, která se do země zarazí a na jejím horním 
konci se udělá bud svislý zářez anebo se tam upevní kladka, přes níž se dílo 
položí, jenž za tyčí šikmo dolu se sklání ku háčku pošinovače. Často se tento 
pošinovač tím nahražuje, že dělník zavěsí konec pramenu neb provazu na 
dřevěný kolík, který pevně v obou rukou drží, a dle nastalého skracování 
díla ku předu se pošinuje.

Poznačené d o k ru co m n í  provádí se skoro u všech šňůr a pramenů, které 
ze 2, 3 neb 4nití sestávají, jakož i u provazů a jiných výrobků zkrocováním 
hotovených. Dokrucováním zvětší se tloušeka výrobku, ačkoliv toho docíliti, netlí 
hlavním účelem této práce, nýbrž děje se proto, aby se zabránilo při prvním 
zkrucování přílišnému drátu. Měl-li by býti pramen anebo provaz při splétání 
prvním neb druhým způsobem úplně skroucen jak toho výrobek vyžaduje, 
musel by se postup rovnatele značně mírni ti, a při tak velmi zvolném postu
pování povstal by v jednotlivých nitích pramenů, neb v pramenech provazu 
velmi silný a nevyhovující drát.

Jest proto nutno, mírní li se zkrucování při hotovení výrobku, aby se 
dokroutil, což se provede na druhý způsob  splétání, při čemž se však
jeho přední konec neupevní na více háčků, nýbrž pouze ua jeden, který se
tak otáčí, že celý výrobek zkroutí se silněji. Zadní konec jest pak uvázán 
na nehybný háček, aby žádné otáčení výrobku na tomto konci se nedělo, 
ale nastalému zkrácení přece musí býti povoleno. Při tomto celkovém zkruco
vání se zároveň částečně uvolňuje stočení jednotlivých částí, nití v pramenech 
a pramenů v provaze, asi podobně jako při druhém způsobu stáčení, tak že 
se tím utvořený drát zmírní.

Pro dokrucování tenších prací upotřebí se předního kola a při silných 
výrobcích zkrucovače pro upevnění předního konce. Druhý konec uváže se 
na nepohyblivý háček popsaného pošinovače, k čemuž se též může použiti 
odměr né tyčk y  pro skrácení. Též místo pošinovače vezmou se saně, jejichž 
hák se nehybně uváže.

S iln é  p ro v a zy  napínají se též bez pošinovače i saní a dokrucují pouze
pomocí rukou, jest li dělník konec na dřevěný kolík upevní, a jej v rukou drží.

III. H lazení zboží p rovazn ického.

Jednotlivé práce ku hlazení směřující, mají vesměs za účel tření po
vrchu drsnými předměty. První práce jest stírán í, které se provádí kusem 
starého suchého provazu konopného nebo provazem žíněným, který se otočí 
kol pevně napnutého provazu a tře se jím sem a tam. Stíráním mají se 
odstraniti všechny částinky vlákenné na povrchu odstávající. Stírání provádí 
se již i při pramenech neb tenších provazech, z nichž se mají silnější zhoto
ví ti. Druhé práce t. j. tření a hlazení čili leštění konají se až na hotovém 
výrobku.

Zboží, které jest pouze z nití spleteno, tře se hned po stírání a leští. Při 
výrobcích z pramenů nebo šňůr sestávajících, vykonávají se obě poslední 
práce až po jejich dokroucení.

Tření  provede se tak, že se zboží buď vodou změkčí aneb vlhkým ha
dříkem zmokří a nejprve se tře žíněným kouskem provazu sem a tam. Pak 
ale pokračuje se ve tření kusem staré sítě rybářské a to pouze v jednom 
směru, aby se chloupky uhladily. To jest leštění.

22*
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Obyčejné provazy nehladí se vůbec, za to však hledí se u lan již při 
zkrucování nějaké hladkosti jim dodati, což se tím provádí, že se řidič ží
němi obalí, který ohlazuje tudíž povrch pramenů, silně se otíraje o jejich 
povrch.

D. Výroba jednotlivých druhů zboží provaznického z ko 
nopě.

V předešlém bylo pojednáno všeobecně o práci provaznické, kterou se 
připravuje z vláken různé zboží, při čemž byly popsány přístroje při tom 
používané. Při každé přípravě třeba přihlížeti ku náležité pevnosti výrobku. 
Tato nezávisí pouze od samotného složení vláken jednotlivých druhů surovin 
čili od toho jak vlákno ku zpracování vzaté jest pevné, poněvadž jest nejvíce 
metr dlouhé a tudíž snadno jedno od druhého rozděláno býti může. Proto 
pevnost zboží závisí hlavně od toho, jak vlákna jedno ku druhému přiléhají. 
Při zkrucování vláken nití a těchto na prameny a šňůry i provazy se průřez 
jejich, jakož i délka zmenšuje a tím tak těsně jednotlivá vlákna následkem 
množství malých závitů šroubových přilehají a k sobě navzájem přitlačovány 
jsou, že je-li provaz silou napínán, spíše se vlákna přetrhnou uežli by se od 
sebe oddělila. Cím delší vlákna, tím potřebí mírnějšího kroucení vláken, což 
jest mnohem výhodnější, a proto mají přednost vždy vlákna dlouhá.

Při hotovení provazů stáčejí se nitě ve volné poloze rovné, šroubovité, 
což příčinou skracování výrobku, a dle velikosti skrácení řídí se úhel sklonu 
jakým se sklání otočka šroubová ku původnímu směru. Jakkoliv jest takové 
zkrucování zboží provaznického nutno, aby spojivost vláken a potřebná hustota 
výrobku se docílila, přece není v každém směru výhodné, poněvadž jím 
trpí pevnost vláken, které jsou namahány pevností v kroucení. Že pevnost 
provazu zmenšuje se kroucením, možno se přesvědčiti zkouškou. Provaz 
o určitém průměru, sestávající z určitého počtu vláken přetrhne se mnohem 
menší silou, nežli vezmouli se na vlákna, tentýž průřez činicí, pouze po
délně uložena, kdyby se tak složena použiti mohla. Pevnost provazů zmenšuje 
ještě a to značnou měrou ta okolnost, že není možno při zpracování všechna 
vlákna v rovnoměrném napjetí udržeti, aby na všechna síla v tahu stejně pů- 
sobiti mohla. Tím se stává, že provaz, je-li napínán, jest namahán nestejno
měrně, poněvadž jen některá vlákna napínáua jsou, jiná však uvolněna, tak že 
jen díl vláken nese celou tíhu zatížení. Nemožno-li toto zplna ovládati, aby 
rovnoměrné napjetí vláken se docílilo, třeba kroucení správně provádéti. aby 
se neupřílišňovalo.

Při dobře pracovaných provazech má úhel závitů šroubových, když již 
největší napjetí jest, obnášeti asi 30 stupňů. V tomto případě pak, je li pevnost 
všech spojených vláken v průřezu provazu rovna jednotce, činí pak theoretická 
pevnost zkrouceného pramenu 0*813, provazu 0708 a lana 0*016.

Tedy již pouhým zkrocováním vláken na prameny ztrácí se z přirozené 
pevnosti skoro 19%, pak při zpracování pramenů na provazy dalších 10'/2% 
a dále při dokrucování ještě 9%. Ve skutečnosti však jest ztráta na pevnosti, 
počítaje v to nerovnoměrné napjetí vláken, ještě větší.

Z uvedeného by sice v theorii vysvítalo, že by bylo tudíž nejlépe, aby 
co nejvíce na pevnosti se zachovalo, kdyby se veškeré nitě přímo na provaz 
stáčely a předem v žádné podružné prameny nezkrucovaly; avšak z praktického 
stanoviska to není možno. Proto třeba pouze přihlížeti ku správnému úhlu 
šroubovému

Zkrucování nití, z nichž provaz se dělá, mělo by pouze tak dospěti, aby 
tření nití čili tlak vzájemný zkroucením způsobený byl o něco menší, nežli 
pevnost jejich. O mnoho menší býti nesmí, poněvadž vlákna, aniž by se pře-
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trhala, siiadno při napjetí by se uvolňovala; jest-li se však zkrucování silněji 
provede, zmenší se zase pevnost provazu. Proto platí u provazníků pravidlo, 
aby se předlo „štíhle” t. j. s mírným zkrocováním. Arci jest obtížno ustanoviti 
meze jak dlouho se pokračovati má. Zkušeností se doznalo, že při dobrém 
lanoví potřebí, aby nitě konopné o 140 metrů délky na */2 kg váhy 36 závitů 
obdržely na 1 metr délky:

Při 200 metrů délky na '/o %  Ví̂ y  45 závitů
» 270 „ „ „ „ „ 51 „

333 57
55  55  55  5 )  5 )  55  U  '  55

55 600 „ „ „ „ „ 78 „
1333 1 14

55 i U r J U  55 55  55 55  55 x  1  ^  55 *

Zkrucování nití v prameny a pramenů v provazy musí dosti silným býti, 
aby se dostatečná hustota, pěkná kulatost a hladkost výrobku obdržela. Nesmí 
se však přes míru prováděti, aby se mnoho na pevnosti neztratilo a provaz 
nebyl málo podajný. Nesmí tudíž při upotřebení pružnosti postrádati.

Úhel v šroubovém otáčení se arci v určitých mezích mění dle toho z ja 
kého materiálu se výrobek zhotovuje; též rozhoduje upotřebení jeho. Nemožno 
však ani z theoretického výpočtu, ani z praktického upotřebení určité rozměry 
stanovití, poněvadž dle onoho příliš malé úhly se vyměřují a tímto opět opačný 
výsledek se dociluje. Úhel u nových provazů může býti vždy o něco větší, 
nežli jak jej theorie udává, poněvadž při jejich upotřebení se vždy více méně 
prodlužují, čímž se úhel kroucení zmenšuje.

Ačkoli všechna vlákna různých surovin vyznačují se poměrně malými 
délkami, přece provaz při značném zatížení dosti se prodlužuje nežli se pře
trhne. Což jest snadno vysvětlitelno tím, že části provazu jsou natahováuím 
k sohě přitlačovány, a průřez kruhu, který vnější nitě pramenů tvoří, se 
zmenšuje, a ony napínáním uváděny jsou ku své ose v polohu méně příkrou, 
čímž se úhel zkrucování zmenšuje a proto se tyto nitě a s nimi celý provaz 
prodlužuje. To samé se děje, jest-li se provaz kol hřídele otáčí nebo vůbec 
jinak silou se ohýbá, nebo se při tom musí vnější nitě ve větším oblouku roz- 
prostříti než vnitřní. Nitě uvnitř pramenu ležící, které jen málo aneb zcela 
nic nejsou zkrouceny, tak že tvoří velmi mírný úhel šroubový, jen tehdáž se 
též prodlužují s ostatními částěmi vnějšími, jest-li před tím byly uvolněny 
čili jsou bez napjetí. Zdali však tyto vnitřní nitě již spolu napjaty byly, musí 
při větším prodloužení provazu se přetrhnouti, poněvadž tím nejvíce veške
rému tahu vydány jsou. Tím však pevnost provazu v tahu značně jest zmen
šována. Ale též nesmí ony vnitřní nitě příliš volně uloženy býti, neb pak by 
se docílil opak předešlého. Nemohly by totiž nikdy napjaty býti, čímž by čásť 
zatížení na ně se nepřenesla, tak že jen vnější nitě by napínány byly, které 
by proto mnohem dříve tahu břemena povolily a tím by provaz již nepo
měrně malým zatížením se přetrhl. Pouze v tomto případu jest ta jediná vý
hoda, že trhání se vnějších nití jest pozorovati, kdežto přetržení vnitřních nití 
neviděti a tím se tomu nebezpečí při práci vydáváme, že provazu větší 
pevnost se přikládá nežli ve skutečnosti má.

Proto při dobré výrobě jest třeba obou chyb se vystříhati a sice tím, 
aby nitě v pramenu čím blíže osy leží, tím menší délku měly (počítáno 
v rovné délce), což nesmí se však tak provésti, aby vnitřní kratší nitě hned 
z počátku plně napjaty byly. Jest-li se při zkrucování pramenů onen udaný 
poměr správně vyšetří a provede, tak docílí se ten velmi výhodný výsledek, 
že teprve když provaz se následkem tahu neb ohýbání prodlužuje při jeho 
upotřebení, vlákna vnitřní i vnější roznoměrné napjata jsou, čímž zatížení na 
všechna vlákna stejně rozděleno jest.

Prostřední nit každého pramenu, která leží zcela natažena (beze všeho 
zkroucení), tvoří právě jeho osu a ta by měla, přesně vzato, býti a to delší
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prameuu, o co se tento před samým přetržením prodlouží. Pak nejzevnější 
nit má býti asi o 15% delší nežli prostřední.

Bylo-li nyni vyloženo jak třeba uspořádati nitě v pramenu, aby se nej
větší pevnost provazu docílila, možno přejiti ku zhotovování obou hlavních 
druhů provaznického zboží, které bud sestává pouze z nití aneb jest sple
teno z pramenů.

I. Výrobky z nití pracované.

a) P říp ra va  motouzů.

Nejsilnější druhy zhotovují se z očištěné konopě, ostatní pak tenší druhy 
připravují se již z konopě vochlované. Nejtenší však, jichž více jak 16 z V2 kg 
se obdrží, pracují se obyčejně ze lnu.

Motouz robí se z pravidla stočením dvou nití; jest to dvounifový motouz.
Jen výminkou zkrucují se tři nitě na trojnifový motouz. Zhotovuje se 

v kusech obyčejně 50 m dlouhých. Každý kus jest šňůrou a jejich počet vzatý 
na váhu V2 kg činicí, stanoví jemnost její. A tak rozeznává se motouz 2., 
4.. 6., 8., 12., 16. až 24. šňůrový, dle toho jest-li na 1 kg třeba 2., 4., 6. atd. 
šňůr, všechny 50 m  dlouhé. Udaný počet platí pouze pro dvouniťový motouz. 
Pracuje-li se trojnitový motouz pak, má-li do udaného 'I* kg 8 šňůr. jmenuje 
se 12. šňůrový, a má-li 4 šňůry, jest 6. šňůrový. Tedy označení jemnosti jest 
takovým jako pro motouz dvouniťový, jenž by z téže příze zhotoven byl.

Příze pro tyto výrobky se spřádá na předním kole a sice na nitě 50 m 
dlouhé.

Jakmile první nit jest hotova, zaskřípne ji dělník na zadním konci do 
rozštěpu tam se nalézají tyčky natahovače, kdežto pomocník kolem otáčející 
přední konec z háčku kola vyvěsí a kličkou jej stranou na hřebík zavěsí. 
Je-li na to též druhá nit upředena, pak pověsí pomocník opět první nit na 
háček kola. Dělník ale na zadním konci obě nitě spojí, tím že je k sobě 
přiloží, několikerým otočením se zkroutí a pak na hák natahovače spojený 
konec zavěsí. Přední konce obou nití jsou na kole odděleny, poněvadž každý 
na jiném háčku cívek jest upevněn. Jakmile nyní kolo se otáčí, stáčejí se obě 
niti kol svých os a dělník kráčí rychle od natahovače vstříc kolu, niť tak 
v ruce drže, že prstem obě před místem zkrucování od sebe vzdaluje. Známým 
účinkem natahovače obdrží zkroucená nit drát. Zkroucení jest však velmi 
slabé, což se docílilo právě rychlým chodem ku kolu, a tedy tím drát jeu ne
patrný. Když provazník dojde ke kolu, zavěsí nyní stočené niti na jedinou 
šňůru oběma spojenými konci na jediný háček kola, jehož šňůra se nyní vede 
p o d  cívku onoho háčku, aby zhotovená šňůra (motouz) v obráceném směru 
stáčena byla. Jakmile jest to provedeno, počne se s předením třetí nitě na jiném 
háčku upevněné pro druhou šňůru určené a tak se dělník vzdaluje od kola 
až dospěje k natahovači, kde konec podobně upevní jako při prvím případu 
vyloženo bylo a pomocník u kola zase přední konec z kola na hřebík zavěsí. 
Mezi tím se hotová šňůra též sebou otáčí ale beze vší změny, poněvadž otá- 
čivost háku natahovače stáčení šňůry nepřipouští. Hotový motouz zůstal na 
kole pouze proto, aby dělník v práci mohl pokračovati bez vyrušení, a čeká 
se s ním, aby dodělán býti mohl. To se stane, když dělník s třetí hotovou 
nití k natahovavi došel a ji tam upevnil.

Ted sejme zkroucený motouz z háku natahovače a jeho konec zavěsí na 
nepohyblivý  hák pošinovače, načež vrací se zpět ke kolu, aby počal čtvrtou 
nit přísti. Těmitéž otočkami kola, jimiž se nit přede, se zároveň hotový motouz 
dokrucuje, a ten pomocuík u kola z háku kola sejme, jakmile pošinovač až 
ku vytýčené tyči zkrácení udávající dojde a stranou jej uloží.
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Jakmile čtvrtá nit jest hotova, spojí se opět s třetí při ruce ležící nití 
a spolu se zkroutí na novou šňůru. A tímto způsobem se předení, zkrucování 
a dokrucování v jednom vykonává a dále opakuje. Z tohoto pořádku jest 
zjevno, že se tím velice mnoho ušetří na čase a chůze po dráze provaznické 
od kola na konec její a zase zpět se účelně vy užitkuje.

V některých dílnách jest zvykem nějaký čas jenom nepřetržitě přísti a 
zkrucovati, a teprve třeba na př. ku konci dne všechny motouzy dokrucovati, 
při čemž se mimo předního kola ještě zadní kolo místo pošinovače použije 
a pak se na 4 páry háčků najednou čtyři šňůry zavěsí a obě kola se v opačném 
směru otáčejí.

Dobrý provazník se svým pomocníkem u kola spřede, zkroutí a dodělá 
za den 97 šňůr, z nichž každá ze dvou nití 50 m  dlouhých sestává. Délka 
motouzů jest arci značně kratší nežli 50 m, poněvadž se nitě zkrucují a to 
se stane dle jemnosti nestejné mnoho. Při zkrucování skrátí se každá nit 
pouze o 75 až 100 em, ale již při dokrucování mnohem více, tak že čtyřšňůrový 
motouz se skrátí celkem o 7 m, šestnáctišňůrový o 4 m, a čtyřiadvacetišňůrový 
o 32/3 m.

Celá práce nyní popsaná vztahuje se na dvouniťový motouz. Hotovení 
trojniťových, jen výjimkou robených, liší se pouze tím od předešlého, že při 
zkrucování tří nití použije se trojramenný rovnatel.

Nitě jsou při předení stále v p rá v o  zkrucovány  a proto jest kroucení 
při stáčení nití v motouz na levo prováděno. Pravým a levým zkrucováním 
rozumí se tudíž takové stáčení, při němž šroubové závity v právo a v levo 
točené povstávají. Avšak provazník z praktického stanoviska užívá těchto vý
razů právě opáčně.

U něho znamená v p rávo  kroutiti, když pomocník ke kolu tak sedne, 
aby jím mohl pohodlně p ra vo u  rukou  otáčeti a v levo kroutiti. když točí kolem 
levou rukou, čímž docílí se otáčení prvému opáčné. Točí-li se však pravou 
rukou docílí se v levo točené šroubové závitnice a otáčí-li se kolem v levo, 
obdrží se v p rá v o  točené.

Motouz na dělání sítí pracuje se lépe, jest-li se nitě z příze na levo 
zkrucují a proto se při stáčení kolem na právo otáčí, což má tu výhodu, že 
pak při dělání uzlů na síti se provaz nekličkuje, což se děje v opačném pří
padu, poněvadž se tím drát zvětšuje a práce zdržuje.

Jak již zmíněno bylo, spřádají se nitě pro výrobu motouzu jen při velmi 
slabém zkrucování, a rovněž při dalším stáčení jen skrovně se opět dokrucují, 
aby se jim slabý drát dodal. Toho však jest následek, že při spojování obou 
nití na motouz, jenž se dociluje zkrucováním v opáčném směru, se stočení je 
jich větším dílem opět rozkroutí, tak že v hotovém motouzu jsou nitě velmi 
slabě zkrouceny. Tím se právě dosáhne hladkost a p odda jnost  motouzů, které 
k různému uvazování  se potřebují, což se od tohoto druhu provaznického 
zboží vyžaduje.

Dokrucované motouzy se dodělají, když se mezi dřevěnými kůly na
táhnou a silně při tom napnou, pak suchým kouskem konopného neb žíně
ného provazu třou. Na to se vždy 12 a 12 šňůr v jeden svazek  stočí, a přes 
noc do vody ponoří. Z rána se opět jednotlivé šňůry mezi kůly silně napnou 
při čemž se již značně prodlužují a skorem původuí délku nití 50 m činící, 
nabývají. Pak se poznovu žíněným provazem sem a tam třou a konečně starou 
sítí se pouze v jednom směru uhlazují.

Jemný motouz v lékárnách užívauý bílí se po zhotovení a pak ještě 
jednou stáčí, aby při bílení zaniklou hladkost a pěkné zakulacení opět obdržel.

Motouz upraví se k prodeji tak, že se po úplném vysušení navine na 
dřevěný válec ve známé již formě bud’ 250, 125 aneb 63 gramů těžký, který 
dle toho bud z jedné neb více šňůr se skládá.
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b) Špa g d t a šň w p .

P rovázky  ku zavazování obilných neb moučných pytlů a pak ku zahalo
vaní různého zboží, též pro olovnice a tesařské šňůry upotřebeny, dělají se 
o něco tlustší nežli motouz. Pro tyto výrobky vezme ?e z pravidla jen pazdeří, 
sestávající z vláken kratších po česání zbylých, aby cona jejich se nezdražila. 
Jen v řídkých případech použije se očištěné konopě. Tyto provázky sestávají 
vždy ze tří nití zkroucených a rozeznávají se od troj niťového motouze mimo 
toho, že z horšího materiálu zpracovány jsou, ještě tím, že jednotlivé nitě se 
více zkrucují, aby obdržely silný drát.  Kusy se zhotovují pouze v délce 24, 
aneb jen pouze 20 metrů, což třeba při použití kratších vláken. Tenkost se 
vyjadřuje též dle počtu kusů jdoucí na lj2 kg a dle toho se rozeznávají 2 až 
5 šňůrové provázky. Prodávají se však jednotlivě.

Motouz je znám pod obyčejným jménem slabý špagát,  a uvedené pro
vázky j a k o  špagát, který jest silnějším onoho.

Šňůry  zhotovují se přímo z nití jen v jednotlivých případech. A proto 
jen některé druhy se mohou v tento druh práce počítati. Ostatní druhy se 
robí z pramenů, pročež spadají ve druhý obor práce provaznické.

Tenké šňůry (šňůrky) zhotovují se z vochlované konopě a stáčejí se ze 
dvou neb tří nití, kterým se dá při dokrucování velmi silný drát, čímž 
šňůrka značnou tvrdost a malou poddajnost obdrží.

Poněvadž se pro motouz, špagát a šňůrky skoro téhož počtu nití po
užívá, rozeznávají se od sebe hlavně tím, že se jim různé zkroucení čili vždy 
značnějšího drátu dostává, a sice týká se to zkrucování nití, z nichž se tyto 
jednotlivé druhy zboží provaznického zhotovují. Tedy nitě pro hotovení mo
touzu zkrucují se velmi slabě, pro dělání špagátu o něco silněji, pro výrobu 
šňůr ještě více a konečně mají-li se udělati tenké šňůry čili šňůrky zkrucují 
se nitě nejsilněji.

K těmto šňůrkám  náležejí též takové, které čalouníci po zhotovování 
bordur a jiných ozdňbek při výrobě měkkého a pružného nábytku upotřebují, 
hlavně pro obití povlaků u pohovek a židlí nebo lenošek.

Co se týká zhotovování špagátu a šňůr, platí to samé jak již při výrobě 
motouzů vyloženo bylo a tedy popsaných již přístrojů použije se též zde. 
Poněvadž jest toto zboží z pravidla trojniťové, a jen zřídka ze dvou nití se 
dělá, tak jest zde potřebí vždy rovnatele, jako při hotovení trojnitového 
motouzu.

Rovnatel se zde tak řídí, jak toho velikost kroucení vyžaduje a sice čím 
se má větší drat výrobku dodati, tím volnější postup rovnatele musí se za- 
říditi. Nejvolněji pošinuje se tedy při kroucení šňůrek. Při dokrucování těchto 
výrobků použije se předního a zadního kola.

Pro všechny dosud uvedené výrobky provaznické béře se jedině vlákno 
naší domácí konopě a sice použije se všecho způsobu jeho zpracování od nej
jednodušeji až do nejlépe vyčištěného, jakož i zbytky vláken se na zmíněný 
špagát zužitkují.

Že se šňůrky pro použití na práce čalounické různě barví, jest samo- 
zřejmo, poněvadž původní barva konopných vláken není právě příliš vzhlednou 
a pak barva se musí povlaku podříditi. Též motouz lékárnický obarvuje se 
obyčejně na červeno.

c) Provazy.

Tento druh zboží liší se od předešlých výrobků již ua první pohled dvěmi 
vlastnostmi a sice předně větší tloušťkou a pak za druhé, že jsou na jednom 
konci zuačné tenší, což již od toho pochází, že provazník při předení nití
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tyto z počátku tlustě spřádá a pak čím dále pozvolně je ztenčuje, tak že na 
zadním konci jsou nejtenší.

Provazy sestávají ze tří neb čtyř velmi silných nití, které se na p rá vo  
zkrucují a sice dosti ztuha, aby obdržely silný drát, a takto zhotovené nitě se 
pak levým silným zkrucováním v jedno spojují. Jakmile jest provaz hotov, 
udělá se na tlustém konci stočením jednotlivých pramenů klička.

Provazy zhotovují se z konopě, Inu neb pazdeří, krátkých vláken konop
ných po vochlování zbylých, poněvadž se počítají k nejméně cennému zboží 
provaznickému. Aby však vzhledněji vypadaly, často se nitě při předení obklá
dají delšími čili čištěnými vlákny konopnými. Prodávají se obyčejně na koov. 
tedy po 60 kusech.

Tak některé šňůry na biče a jednoduché opratě z krátkých vláken ko
nopných se zhotovují přímo z nití na způsob nyní uvedených provazův a ni
koli jak obyčejně z pramenů.

Potřebné nitě ku zhotovení provazů dělají se pravidelně místo pomocí 
předního kola pouze behounem, a jen výjimkou na kole, poněvadž se běkoun 
k jejich hotovení velmi dobře hodí pro jejich značnou tloušťku a jen poměrně 
malou délku. Tím se zároveň ušetří pomocník, který by kolem otáčel.

Předení pomocí běhounu jmenuje se popotahování, poněvadž provádí se 
otáčením kola běhouna samotným dělníkem popotahováním čili uvolňováním 
spředené nitě, jak již při popisu tohoto přístroje vypsáno bylo.

Jakmile provazník z vláken materiálu počátek nitě vytáhl a mezi prsty 
na kličku skroutil, kterou na hák běhouna zavěsí, tak dociluje další spřádání 
nitě tím, že jako u předního kola zvolna pozpátky kráčí a od běhouna se 
vzdaluje. Poněvadž jest tu nit samotna prostředkem kolo otáčejícím, což 
se docílí střídavým napínáním a zase povolováním její, jest nutno, aby dělník 
ji pohodlně uchopiti a zadržeti mohl. K tomu se použije malý přístroj pomocný, 
napínač , který levou rukou se řídí a sestává ze dvou dřevěných polo válců,
které párem kožených pojítek na způsob závěsů na jedné straně spojeny jsou.
Vnitřní ploché steny  těchto poloválců, které při zavření jich (k sobě přiklo- 
peny jsouce) se dotýkají, mají ve svém středu po celé délce malou stružku, 
do níž se vloží nit válečky procházející. Tímto protahováním uhladí se zá
roveň nit, poněvadž se napínač po niti zvolna pošinuje.

Provazy zhotovují se z koudele jen z kratších vláken sestávající, kterou 
provazník nese jak obyčejně před sebou k tělu upevněnou. Má-li se ale niť, 
jak se dosti často děje, vlákny konopnými již čištěnými obložiti, tak je dělník 
zavěsí přes svá ramena a vytahuje pravou rukou zároveň jak koudel i vlákna 
čištěná, při čemž arci pozorně k tomu přihlížeti musí, aby tato jen na povrch 
při spřádání nitě se dostala.

Každá nit ku přípravě provazu začne se zpočátku značně tlustě a
asi do polovice délky se jen velmi znenáhla seslabuje čili tenčeji spřádá, 
a teprve potom se stále slabší nit stáčí až blíže konce se značněji ztenčí, 
tak že na konci již o třetinu aneb též dokonce o polovici tenčí jest nežli na 
počátku. Takovým spředením nití se též docílí, že zhotovený z nich provaz 
rovněž ku svému konci se seslabuje. Jakmile nit jest upředena, napne se mezi 
dvěma koly, které od sebe v náležité vzdálenosti stojí na dvou pražcích upev
něny jsouce. Na zadním z pražců se pak nalézá ještě jeden kůl, který nazna
čuje vzdálenost od běhouna, jak dlouhé nitě dělník přísti musí.

Když jsou zhotoveny tímto způsobem všechuy ustanovené nitě pro určitý 
počet provazů, spojují se pak stáčením prvním způsobem, při čemž se u ten
kých provazů upotřebí předního kola, pro tlustší pak zkrucovače. K tomu ale 
vezme se vždy natahovač, který má dělník před sebou na šňůře aueb na ře
menu připevněný. Na kole neb zkrucovači upevní se každá ze tři neb čtyř nití 
ku provazu potřebných tlustším koncem na zvláštním háčku. Rovnatel jest 
pak držadlem čili rukojetí opatřen, na kterém se nalézá šňůra, aby mohl
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dělníkem ze vzdálenosti řízen býti, který konec šňůry v ruce drží. Jak
mile rovnatel nalézá se již poblíže kola neb zkrucovače, což znamená, že sto
čení provazu jest skorem ukončeno, tak zastrčí se konce nití na tenkém 
konci do vnitřku a tam se upevní posledními otočkami, které dodají se ještě 
výrobku zhotovenému. Když se pak provaz z háčků sejme, udělá se na tomto 
předním konci klička tím způsobem, že se kličky jednotlivých nití pouze rukou 
v jedinou kličku, nazvanou „uchou sloučí. Za kličkou provrtá se otvor špiča
tou jehlou buď kostěnou neb z rohu zhotovenou a jím se protáhne zmíněná 
klička, kterou se nyní prostrčí tenší konec provazu a za ním se provleče celý 
provaz.

II. Zboží provaznické z pramenů hotovené.

a j  Silné p rovazy .

Opratě pro vozky a provazy zedníky používané ku svazování jednotlivých 
částí lešení jsou prvnějším provazům tím podobnyT že jsou též ku zadnímu 
konci tenčeji pracovány a na tlustém konci smičkou opatřeny. Dělají se však 
z lepšího materiálu, aby byly pevnější a to z konopě krátké.

Stáčejí se ze čtyř pramenů, z nichž každý opět jest zkroucen ze tří 
neb čtyř nití, tak že celý provaz sestává ze 12 až 16 nití.

Zkrucování děje se při předení na právo a při spojování nití na pramen 
stáčením zase v levo a při splétání pramenů v provaz zpět na právo.

Jest s prospěchem jest-ii se prameny jen slabým zkrocováním na provaz 
spojují, které jest mírnější než-li u nití. Délka provazů udává se na metry 
a jejich váha stanoví se tím, že se udá, kolik asi kusů jde na 1/2 kg.

Uzdy zhotovují se na způsob těchto provazů, jsou však kratší a tenčí, 
často pouze ze tří pramenů a sestávají v celku ze 16, 12, 9 i pouze 6 nití 
a jsou vyrobeny z méně cenného materiálu, na př. z koudele.

Nitě, z nichž se tyto provazy zhotovují, jsou oněm prvnějším tím po
dobny, že se spřádají též ku konci tenčeji, tak že na předním konci jsou 
dva až čtyřikráte tak silné jako na tenkém, zadním konci. Poněvadž se však 
dělají mnohem jemněji, spřádají se proto vždy na předním kole a nikoliv na 
běhounu.

Celá práce provádí se rovněž tak, že se napřed spřádají všechny po
třebné niti ku určitému počtu provazů. Pak zkrucují se vždy 3 až 4 niti mezi 
předním a zadním kolem anebo pomocí předního kola a natahovače s použi
tím rovnatele na jednotlivé prameny. Jen zřídka stáčejí se však prameny na 
druhý způsob, při čemž se rovněž přední kolo se zadním používá. Bylo by 
to sice výhodnější pro větší pevnost provazů, při čemž se arci nedocílí pěkný 
zevnějšek. Poněvadž ono jest důležitější tohoto, měla by se mu přednost dáti 
před stáčením prvního způsobu čili zkrocováním ua drát.

Konečně spojování tří neb čtyř pramenů na provaz děje se zkrucovačem 
tak jako při zkrucování provazů prvních řečeno bylo, a sice pomocí nataho
vače před tělem upevněného a šňůry, jíž se řídí rovnatel. Též ukončení pro
vazu a udělání ucha na tlustším konci provede se na tentýž způsob, jako 
při provazech pouze z nití stáčených vyloženo bylo.

b) Šňůry a tenké provazy.

Šňůry k různé potřebě zhotovují se též z pramenů, mimo již dříve po
psaných přímo z nití robených, čímž jemněji a pěkněji vypadají, poněvadž 
při stejné tloušťce obsahují větší počet nití, nežli takové, jenž se přímo 
z pouhých nití zkrucují.
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Šňůra zhotovuje se pravidelně ze tří pramenů a každý# pramen se udělá 
buď z malého počtu hrubých na kole spředených nití, aneb se vyrobí z vět
šího počtu jemnějších nití, která se jako obyčejná příze na přeslici předou.

Suroviny na šňůry používány jsou obyčejně nejčistší a řádně vyvochlo- 
vauá konopě. Často se tyto šňůry bíleji a vybílené do obchodu dávají.

Silnější provazy tvoří přechod od šňůr k provazům a lišeji se od obo
jího druhu tohoto zboží provaznického. Mohou se nazvati tenké provazy.

Nejsilnější jsou házecí šňůry k potřebě na lodích. Jiné se užívají ku 
balení. Ještě jiné jsou šňůry ua věšení mokrého prádla; rovněž sem patří 
ony šňůry, které se upotřebují při věžních hodinách k nesení závaží. Tenčí 
druhy zkrucují se ze tří, silnější ze čtyř pramenů.

Jemné druhy dělají se z vochlované konopě, nejtlustší druhy mající býti 
hodně pevnými, zhotovují se z dobře vyčištěné konopě nebo jen z protažené 
čili prvně očištěné. Ostatní šňůry robí se z koudele. Z krátkých zbytků 
konopných po vochlování zb)lých, pracují se hlavně šňůry ku bílení. Ceny 
lodních šňůr stanoví se na váhu udanou v kilogramech, při šňůrách hodino
vých se udává dle metrů; u ostatních pak dle 'kusu, který jest obyčejně 
80 m dlouhý.

Tyto šňůry a tenké provazy, které se dělají z pramenů, z nichž každý 
ze 4 nití složen jest, pracují se na tento způsob: Nitě již popsaným způsobem 
na předním kole předené, spojují se po dvou, třech až čtyřech a sice tak, že 
se zavěsí na právě tolik háčků kola a pomocí natahovače a rovnatele neb 
obyčejného kolíku se zkrucují. Takto obdržené prameny dotáčejí se nyní buď 
pomocí napínače aneb jen rukou. A na to splétají se po třech neb čtyřech 
pomocí kola neb zkrucovače na provazy tak, že se každý pramen na zvláštní 
háček zavěsí, ale na zaduím konci spojí se všechny konce pramenů a na hák 
velkého natahovače upevní, při čemž děje se zkrucování pomocí rovnatele 
vyznačeným již způsobem. — Zhotovená šňůra neb provaz dokroutí se ko
nečně ještě pomocí rukou.

c) Tlusté provazy a lana.

Tlusté šňůry jsou asi rovny tenkým provazům a tlusté provazy považují 
se obyčejně za lana, tak že zde není zcela přesného ohraničení, zejména 
že se v naši řeči šňůra s provázkem aneb i provazem často zaměňuje, ano 
i mnohdy motouzem se provázek myslí, což asi za jedno se špagátem se sto- 
tožňuje. Dlužno však přesněji nejen dle tloušťky, ale též dle jakosti materiálu 
a výroby tato pojmenování rozlišovati, jak dosud zde uvedeno bylo.

Jest tedy lano hodně tlustý provaz, který vlastně z více obyčejných pro
vazů stočen jest. Pro výrobu tohoto zboží béře se vždy konopě, poněvadž se
tu jedná o velikou pevnost. Konopě se vezme čistě oddrhnuté a pouze pro
tlustá lana se vezme jen očištěné nebo pouze protažené. Tloušťka provazů udává 
se měřením obvodu jeho, který snadněji se ustanoví nežli pouhý průřez. Cena 
řídí se dle váhy udávané v kilogramech, a proto jest obyčejem udati kolik kg
váží každý metr neb jiná určitá délka provazu. Pro různé účele nebo na po
žádání objednatele zhotovují se takové pro vázy v různých délkách, tak že není 
jednostejné ustanovení. Provazy mimo lodě upotřebené mají zřídka 17*/., až 
20 em v objemu a jsou obyčejně ze 4 pramenů složeny, z nichž prostřední 
jest rovný tenký provaz, tvořící duši. Jen u takových provazů, které méně 
než-li 7 ‘/.2 em v obvodu měří, a rovněž ze tří pramenů složeny jsou, neužije se 
duše. Hotoví-li se provaz pouze ze tří pramenů, povstal by mezi nimi prázdný 
prostor, který při zkrucování více neb méně se vyplní stlačováním pramenů 
na sebe. Při čtyřech pramenech o menší tloušťce povstane ještě větší prázdeň. 
Taková se musí již při čtyřech silnějších pramenech vyplniti a to se stane 
tenkým provazem, kterému se říká duše aneb srdce.
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Duše jest rovně natažena a tvoří osu pro šroubovité závity vnějších 
pramenů nebo teňších provazů.

Při použití více jak 4 pramenů (na drátěné provazy) jest duše nezbytně 
potřebí, poněvadž by prázdný prostor byl příliš veliký a zkrucování provazu 
dělo by se nepravidelně. Kdyby na příklad mělo se 6 pramenů na provaz 
bez duše zkroutiti, tu by síla při zkrucování vzniklá a vzájemné stlačování 
provazů způsobující tak účinkovala, že by jeden z pramenů do vnitř vtlačila 
a tak ostatní k sobě těsně přitlačila. Aby tedy všech šest pramenů na svém 
místě zůstalo, jest duše nutnou. Musí však býti dostatečně tlustou, aby úplné 
spojeuí všech pramenů se docílilo a proto nesmí býti též rozměrů nadbytečných, 
aby dokonalé přiblížení pramenů se nezamezilo. Jest-li se 4 prameny splétají, 
tak by dle theorie bylo třeba, aby průměr duše něco přes -/5 průměru pra
menu obnášel, by vnitřní prostor tak vyplňoval, jak možno jest, aby kulatý 
tvar všech pramenů neporušen zůstal. Avšak v praxi dělá se duše v tomto 
případě něco tlustší, poněvadž při zkrucování nezůstane kulatou, nýbrž tak do 
čtyřhrana zmáčknuta jest, že vyplňuje zcela vnitřní prázden i s kouty mezi 
jednotlivými prameny.

Není-li třeba ku dělání duše více nežli 3 až 4 nitě, zhotoví se přímo 
jich zkroucením. Musí-li však býti tlustší, rozdělí se upotřebené nitě, kte
rých bývá potom nejméně šest, na jednotlivé oddíly, jichž může býti 3 až 4. 
a každý z nich se zkroutí na pramen a ty se pak spojí opáčným zkrucováním 
v celek, tak že v tomto případě jest duše tenkým troj až čtyřdílným pro
vazem. Počet nití v duši jest takový, že čtvrtý díl z nich, často též pátý díl, 
někdy i třetina se vezme pro zhotovení jednoho pramenu. Duše dělá se vždy 
z horšího konopě nebo docela z pouhých zbytků po čistění.

Stáčení nití z příze, těch v prameny a těchto za provaz duše děje se 
podobném způsobem a v t.ěchže směrech, jak dříve uvedeno bylo u provazu 
vůbec a jeho součástí.

U čtyřdílných provazů jsou nitě na levo spřádány, a proto zkrucují se 
z nich prameny na p rá v o , a stáčení těchto na provaz děje se opět na levo.

Na lodích používá se lanoví tloušťky přerozmanité a provazů dosti ten
kých. Tak velmi tlustá lana jsou pravou protivou motouzovitých tenkých šňůr.

Pro toto různé provází předou se tak hrubé nitě, že na lj2 hj béře se 
jich asi 100— 170 m a dehtovaných 80—130 m a vždy se tak spřádají, že se 
na právo  zkrucují. Tyto tlusté niti jmenují se na rozdíl od obyčejných nití, 
nitě kabelové. Tenkým se pak říká nitě šňůrové. Tloušťka oněch obnáší až 
2—3 mm ; tyto jsou pak 1 yl2— 2 m m  silné.

Z předešlého, jak o stáčení jednotlivých částí provazů vyloženo bylo, 
jest samozřejmo a tedy pravidlem, že vždy každé následující zkrucování děje 
se v opačném směru k předešlému. Proto že spojování nití na prameny nebo 
přímo na šňůry děje se zkrocováním na levo a kroutí-li se prameny takové 
na lano, provádí se to na p rá v o , proto nyní při stáčení více provazů na silné 
lano,-točí se jimi opět na levo.

Material pro lodní lanoví jest čištěné konopě a koudel se béře pouze 
pro hotovení hrubých motouzů. Jedině nejtenší motouzovité šňůry zkrucují 
se přímo ze dvou nebo tří n ití; všechno ostatní lanoví a provazy dělá se z pra
menů. Pramen obsahuje nejméně 2 nitě, může však jich obsahovati značný 
počet až 100 ano i více.

Lano jest buď troj anebo čtyřdílné a toto obdrží duši, má-li 6—7 em 
v objemu, k vyplnění zbylého prostoru mezi prameny. Avšak nejtlustší lana ne
mohou se hotoviti pouze ze tří neb 4 pramenů a duše, poněvadž by se potom 
velice mnoho nití ua jeden pramen muselo vzíti. Za tou příčinou hotoví se 
proto lano z více oddělení. To jest zkrucují se prameny z menšího počtu 
nití a zkroutí se z nich vždy tři na provaz; pak se tři hotová lana na jedno 
sjednotí nebo řidčeji se vezmou čtyři a duše. Pak takové trojdílné lano se
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stává z 9, čtyřdílné potom bez duše ze 12 pramenů. Má-li lano pouze 7 em 
v objemu, nedělí se nikdy, takové však, které má přes 20 em, rozděluje se 
vždycky. Prostřední tloušťky, tedy lana mající mezi 7—20 em v obvodu, zho
tovují se buď dle prvého neb druhého způsohu.

Jest-li se lano dělené (z vícero provazů) robí, tak zmnoženým zkruco- 
váním nastane větší jeho zkrácení, a proto se musí lano určité délky z delších 
nití hotoviti, než-li potřebí při lanu jednoduše hotoveném. Dle zkušenosti třeba 
pro 40 m hotového lana 00—00, ano i 70 m dlouhých nití, jest-li se hotoví 
dělením. Avšak bez dělení třeba jen 52—00 m. Žě jest zde tak značný rozdíl 
ve zkrácení, závisí od toho, že musí býti tím větší, čím větší jest použitý 
šroubový úhel v otáčení a čím menší jest napjetí při zkrucování.

Zhotovování provazů a lan, jakož i tlustých šňůr liší se poněkud od 
dělání tenčích šňůr a provázků. A sice předně musí se vyzuačiti, že musí-li 
se větší množství nití ku přípravě pramenů upotřebiti než 4, nemůže se 
sjednocení díti zkrucováním na drát, nýbrž pouze druhým způsobem, stáčením 
ve směru opačném.

Při tom upotřebí se dle potřeby malý nebo velký zkrucovač a saně při
měřené velikosti i zatížení. Poněvadž oba tyto přístroje používají se zároveň 
pro zhotovení provazů, tedy se zhotoví tři neb čtyři prameny na jednou a na
táhnou se všechny nitě tak silně pomocí již popsaného zařízení, že všechny 
na háku sami upevněny jsou, za to však jsou na zkrucovači na třech neb čty
řech háčkách v rovných dílech rozděleny. Napnutí stane se odtažením saní, 
k čemuž se při silnější práci použije šroubu s kladkostrojem a saně se pa
třičně obtěžkají. Jest-li se nyní pouze zkrucovač v pohyb uvede a hák na 
saních se nehybně uváže, tak se každý pramen pro sebe zkrucuje; když se 
však na to rovnatel vloží mezi prameny a háčky zkrucovače se nechají v opač
ném směru otáčeti a v tomto směru se též hák sám otáčeti nechá, tak na
stane spojování pramenů, čímž povstane provaz. Práce se dokončí dokruco- 
váním mezi jediným háčkem zkrucovače a hákem saní, který se opět připevní 
a tak nepohyblivým učiní.

Při tlustých a velmi dlouhých lánech pracuje se obyčejně tak, že se 
prameny na druhý způsob stáčejí a nyní se na různé háčky saní zavěsí] čímž 
se přizpůsobí, že i od tohoto konce každý pramen se zkrucuje a tak se práce 
urychlí a drát se rovnoměrněji zkrucováním přenáší. Za tímto účelem opatří 
se sáňky 3. a 4. háčky, které se pohybují v opačném směru otáčení háčků 
zkrucovače. Teprve při sjednocování pramenů na provaz zavěsí se všechny 
spojené prameny na jediný hák saní.

Zkušeností se vyzkoušelo potřebné zatížení saní pro určitý výrobek. Tak 
má činiti, nepočítaje jejich vlastní váhu, jest-li že se pohybuje na suché, pevné 
a hladké půdě, při pěti zkracovaných nití váha pro každou 50 kg při stáčení 
na prameny a při sjednocení na provaz, 50 kg pro každou z 10 nití a toto 
břemeno má se při pošiuování saní pozvolna v prvním případu na polovici, 
a v tomto na 3/* zmenšiti. Ale často se od tohoto ustanovení činí výjimka. 
Tak mnohdy se stanoví, že se má obtížení saní rovnati půldruhé nebo dvoj
násobné váze všech zkrucovaných nití t. j. váze hotového lana. V tomto pří
padě by teprve na 22—29 nití dostalo se 50 kg zatížení. Nejsou tudíž ani 
v tomto ustanovení určité zákony. Jest však třeba příliš velikému obtěžkání 
saní se vyhýbati, poněvadž stává se nebezpečným pro nadbytečné napjetí nití.

Je-li třeba vzíti mnoho nití pro zhotovení pramenu, pak jejich stáčení 
docílí se druhým způsobem účelněji, jestli se provede takto: Na zkručovač 
upevní se pouze asi dvě pětiny nití pro pramen potřebné a ty se stáčejí 
v jednotu. Při tom se pramen z počátku prodlužuje, poněvadž se nitě něco 
roztáčejí, avšak brzy se opět napínají, nebo při roztáčení nastalo uvolnění 
v napjetí. Jakmile se stalo stáčení k tomuto případu, při čemž saně dosud 
ze svého místa se nepošinuly, přidá se zbytek nití k pramenu patřících na
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zkrucovač a ve stáčení pokračuje se nyní dále, při čemž k tomu však nále
žitě přihlíženo býti musí, aby později připojené nitě stáčely se pravidelně ko
lem již zde zkroucené části. Tím způsobem se nejen docílí, že později připo
jené nitě rovnoměrněji se rozloží, poněvadž jakýsi druh duše mají, kolem 
čehož se jako kol pevného podkladu natáčeti mohou, což mnoho ku lepšímu 
zevnějšku přispívá, ale ještě tato výhoda jest zde: Poněvadž se druhý díl 
nití připojil teprve, když nastalo napjetí první části a do té doby ještě saně 
se v před nepošinuly, tak obdrží později přidané niti tutéž délku jako první 
část, ale přece oba díly nejsou k sobě v tomtéž poměru. Vnitřní část, 
jádro pramenu, skracuje se nyní při dálším stáčení, avšak vnější díl se v této 
době poněkud prodlužuje následkem povstalého roztáčení a tedy uvolnění nití 
(docílené opačným otáčením zkručovače neb kola), čímž však se nitím této 
části umožňuje, aby se pěkně v šroubových závitech kol první částě čili jádra 
otáčely. Mimo to jest též důležito, že kdyby celé množství nití najeduou se 
stáčelo, tak by vnitřní čásť jejich dělala mnohem menší šroubové úhly otá
čení následkem bližší polohy k ose otáčení nežli jest tomu nyni, kde již čás
tečně stočeny byly, dříve nežli vnější čásť nití spolu stáčeny byly. Kdyby se 
však stáčení dělo najednou, tu by při stejné délce nití za příčinou tvořeného 
malého úhlu šroubového, mnohem méně napjaty byly a tak by při obtčžkání 
provazu spolu břemeno neuesly. Při zmíněném však rozložení nití pramenu 
na dva díly, jsou skorem všechny niti stejným úhlem šroubovým stáčeny, 
čímž se dosáhne totéž napjetí všech nití při zatížení. Tento výsledek jest pro 
'pevnost provazu  velmi důležit a jeho nosnost blíží se tím oněm lánům, které 
jsou hotoveny na patentních strojích arci v jiném způsobu, a též nejlepším 
provedením se vyznačují. Při ještě větším počtu nití v pramenu než-li dosud 
použitém, zlepší se zde vylíčené spracováuí na prameny ještě tím, že se nej
prve pouze asi šestina všech nití počne stáčeti, k nimž se druhé dvě šestiny 
připojí a společně dále stáčejí a nyní teprve provede se zbytkem tří šestin 
druhé obložení pramenu a celek se dokončuje tak dlouho, až posledně přidané 
nitě se na zevnějšku v patřičném úhlu kol prvních dvou částí šroubovité 
stočí. Tedy v tomto případu rozdělí se stáčení nití na tři díly.

Má-li se zhotoviti čtyřdílné lano s duší, tak se tato pomocí provrtaného 
rovnatele spracuje tak, jak již při hotovení provazu všeobecně pověděno bylo.

Dělání lan z vícero provazů rozeznává se jedině tím, že mimo již vylo
ženého hotovení pramenů z několika částí a stáčení jich v provaz, nyní 
ještě ta práce k provedení zbývá, aby se zkroutily tři provazy, z nichž 
každý ze tří pramenů složen jest a k tomu se opět upotřebí zkručovače, arci 
musí býti nyni mnohem větších rozměrů nežli třeba při robení provazů jed
notlivých. K tomu se přibéřou náležité sáně též mohutnější a rovněž musí 
býti veliký rovnatel po ruce. Práce sama provádí se pak právě tak, jako při 
hotovení provazů z pramenů, neb zde již hotové provazy zaujímají místo 
pramenů.

l i l .  Sešívan é zboží provaznické.

a j  Provazové p á sy .

Není to snad zvláštní druh provazů, nýbrž pouhé spojení více obyčejných 
provazů, které rovnoběžně vedle sebe položeny, spojeny jsou na způsob širo
kého pásu. Takové spojení docílí se těmito způsoby: 1.) Vedle sebe ploše 
rozložené provazy propíchnou se střídavě na stranách k sobě přiložených dlou
hým šídlem šikmým směrem a tak provedenými otvory protáhne se tenká 
šňůrka konopná, která od jednoho otvoru k druhému v šikmých směrech po
stupujíc tvoří lomenou přímku s odklony 4ó°.



Popruhy. 183

Za 2. provede se podobné spojení avšak s použitím mosazného drátu 
místo šňůrky.

Za 3. použijí se dvě šňůrky, které podobně provedenými otvory jako 
v případu prvním se protahují křížem, aneb to mohou býti i drátky mosazné, 
jež se křižují ve středu šikmého vedení klikatého v úhlu 60° jak naznačeno 
obrazem 181.

Za 4. Spojení provede se též tak, že se všechny provazy v určitých 
vzdálenostech od sebe kolmo propíchnou a těmi otvory prostrčí se nýtky mo
sazné nebo měděné a na obou koncích zanýtují, aby všechny provazy pevně spo
jovaly. v K takovému prorážení používají se též zvláštní stroje k tomu zaří
zené. Šídla vedou se bud zazubením, pomocí šroubů, anebo vrážejí se jedno
duše údery kladiv, mezi čímž provazy jsou na místě k provrtání určeué 
v ploché rouře uzavřeny nebo pomocí šroubů k sobě stlačeny a tak od díla 
k dílu se pokračuje.

Při tom třeba k tomu přihlížeti, aby se k takovému spojování použí
valo na právo i levo kroucených provazů a tyto se střídavě k sobě přikládaly, 
takže vedle na právo točeného provazu leží na levo točený, k tomu se při
loží na právo točený atd.

Má to tu výhodu, že provazový pás svoji plochost lépe podržuje, nebo 
v opáčném případě křiví se rád v celé šířce. Má-li se použiti provaz dvo
jího druhu ve dvou směrech zkroucený, musí 
se rovněž příze sama podobně zkrucovati, arci 
ve směrech opačných. Nejvíce dělají se prova
zové pásy z trojdílných lan 8—9'/2 em v prů
měru majících, které se jednotlivě z 87 až 99 
nití zhotovují (a sice sestávají ze tří pramenů 
po 29—33 nitích obsahující) a jenž se raději 
o něco slaběji stáčejí než obyčejně.

Čtyři taková lana o 9  em  v obvodu dělají pro
vazový pás 10em široký a 3 em  tlustý. Jsouť něco 0br< 181 Hotoveni provazových pás*, 
stlačeny pevným přitahováním sešívací šňůrky.

Takto zhotovené provazové pásy vyznačují se tím, že jsou značně ohebné, 
tak že se nechají velmi snadno vésti přes kladky a kotouče o malém průměru a 
při takovém ohnutí jen malý odpor pohybu kladou, mnohem menší než-li ku
laté provazy téže nosnosti. Jsouť též mnohem menší tloušťky a proťo pružnější.

Spojením více provazů na pás odstraní se ono stáčení, jakému každý 
kulatý provaz podléhá, jestliže něco jsa delší dolů visí a obtěžkán jest. Proto 
hodí se provazové pásy velmi dobře pro vytahovaní břemen ze šachet v hor
nictví místo jednoduchých provazů. — Konečně, což jest též důležito, má ta
kový pás o něco větší nosnost než kulatý jediný provaz, kterýž z právě tolik 
nití o téže tloušťce sestává.

Z uvedeného vysvítá, že při používání provazů ve strojnictví lépe se do
poručuje místo jediného objemného provazu vzíti provazový pás z provazů 
menšího objemu, které se též poměrně lépe stáčejí nežli provazy tlusté a 
tím zároveň zvětšuje se jejich pevnost. V takovémto stavu podobají se pásy 
tyto značně řemenům, a k tomu jsou lacinější těchto a možno říci, že též 
ohebnější a menší odpor pohybu kladou.

V hornictví při spouštění klecí v šachtách jeví větší bezpečnost, po
něvadž při otáčení na hřídel tak mnoho tlakem na rozmačkání netrpí jako 
provaz kulatý a proto jejich nosnost se nezmenšuje v takové míře.

b) Popruhy.

Ku provaznickému zboží přináležejí též sedlové, nábytkové popruhy, 
jakož i k nošení břemen pro putny a nůše. Ty se zhotovují buď z kroucených
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neb jednoduchých, obyčejných anebo barevných nití na zvláštním stroji, na- 
zvavý popruhový hřeben. Arci nyní se vždy méně tato práce provádí rukama, 
ponévadž mechanická práce vyznačuje se tím před ruční, že mimo větší láce 
jest k tomu ještě úhlednější Obraz 182. naznačuje takový hřeben popruhový 
z předu, který sestává ze dvou destiček ze zpoda vyříznutých pro kladky, 
jež se kol osy v destičkách upevněné otáčejí. Horními konci destiček pro
chází šňůry končící v kruhu, jenž se v dílně na háček ve stropu upevněný 
zavěsí. Kol kladek jsou položeny šňůry, které jsou upevněny na hřebenech.

Na obou hřebenech jsou nataženy tenké šňůrky, které mají 
n ve svém středu malá drátěná ouška, jimiž se osnova popruhu

protáhne. Na dolních koncích hřebenu jsou upevněny jiné 
šňůry, které končí v kroužku, na němž jest upevněno šlapadlo 
pro nohu.

Pak se použijí ještě dva přístroje. První jest dřevěný 
tvaru nože, zvaný stloukat, jímž se outek při tkaní popruhu 
k sobě přitlouká. Druhý jest na místo člunku, na nějž se 
motouz outku k hotovení popruhu potřebný navinuje. Celá práce 
provádí se takto: Popruhový řemen zavěsí se svým horním 
kroužkem v takové výši na hák stropu v dílně, aby šlapadlo 
ještě asi 20 em od podlahy odstávalo. Nitě osnovy zavěsí se 
na dřevěném trámci na zdi upevněném na malé železné háčky 
a oušky hřebenu protáhnou se ke druhé stěně. Délka niti 
řídí se dle délky pracovaného popruhu a jejich počet dle 
šířky jeho, dle čehož též hřebeny zařízeny býti musejí.

Provazník posadí se na židli neb kulatou stolici před 
hřebeny, upevní konec niti outku navinutého na jehlu, za
stupující člunek na rám předního hřebenu, kde jest za tou 
příčinou umístěn hřebíček. Jehla se prostrčí osnovou a nohou 
se jedno šlapadlo stáhne, na to se jehla prostrčí s druhé 
strany osnovou a nohou se druhé šlapadlo stáhne a tak se 
pokračuje střídavě s prostrkáváním jehly a stahováním hřebenů 
na horu a dolu až celý popruh jest hotov. Za každým dvoji
tým prostrčením jehly přiklepne se stloukačem outek a jak 
popruhu přibývá, tak se čásť po části navinuje na dřevěný 
váleček anebo kladku.

E. Práce pletařské.

I- Hotovení sítí rybářských.

0 'or 182. Popruhový 
hřeben. Obyčejné sítě liší se svým provedením dosti značně od 

sebe. Některé mají velmi malá oka a zadržují tak rybu jako 
by to řídké plátno činilo. U jiných zase musí se oka tak 

dělati, aby vyhovovaly chytání jen určitého druhu ryb, což se řídí dle jejich 
prostřední velikosti. Tyto otvory, nazvaná oka, dělají se tak veliké, aby sice 
ryba hlavou prošla, která jest užší těla, a tak tělem proklouznouti nemůže. 
Pak ale nemůže ryba, která do oka hlavu prostrčila, pro zachycení se svými 
žábry zpět se vyšinouti. Jsou-li oka takových sítí příliš malá, tak ryby 
se obrátéjí dříve než-li hlavu až po žábry oky prostrčily. Jsou-li však otvory 
příliš velké, tak opět ryby projdou. Sítě rybářské zhotovují se obyčejně 
z dobře kroucených nití z dobré konopě nebo lnu spředených. Nitě se troj 
i čtyřnásobně kroutí t. j. stáčejí se ze tří neb 4 nitek. Ačkoliv se mnohé 
sítě z velmi jemných nití dělají, přeci se nebéřou k tomu jednoduché nitě. 
Aby takové sítě delší dobu vydržely a pevnými byly, musí se vždy z krouce



Hotovení sítí rybářských. 185

ných nití hotoviti. Ivu předení musí se proto vzíti dobré a velmi jemné vlákno 
konopné dobře očištěné, které jest pevné, dosti tuhé a ne příliš sušené (ni
koliv pražené). Nitě se předou různé tloušťky dle toho, jak to vyžaduje způsob 
robení sítě. Nit může se přísti na přeslici nebo na provaznickém kole což 
jest jednostejné, jen když jest nit zcela hladká čili stejně tlustá a dobře 
zkroucena. Nesmí se však příliš mnoho zkroutiti, poněvadž taková nit se ne
drží v jednotě a štípe se velmi snadno.

Poněvadž nemožno sítě přirovnati ku tkanivu sebe řidčímu, při němž 
křižující se nitě pevné tkanivo tvoří, musí se tedy na místech kde se křižují 
upevniti k sobě na vzájem a to se stane uzly a sice musí se to provésti tak, 
aby byla všechna oka jedné sítě rovně veliká. Avšak jsou též některé sítě, 
u kterých se nedělají všechna oka téže velikosti. Při obyčejných sítích ry
bářských se dělá osm uzlů ua 20 em délky. Takovýto způsob, velikost očí dle 
počtu uzlů na určitou délku stanovití, jest sice pohodlný, ale nedá se vždy 
použiti, poněvadž není zcela správný.

Má-li býti síť zhotovena tak, jak se právě požaduje, a v těchto roz
měrech provazníkem provedena jest, změní se značně při používání nebo 
vyjme-li se z barvy nebo z třísla Nitě se roztáčejí, vlní se a tím se jejich 
délka mění t. j. značně se krátí, čím se také velikost ok zmenšuje.

Za tou příčinou se navrhlo, aby se velikost ok stanovila zvláštními ko
líky. Pro malá oka béřou se kulaté válečky dřevěné, ale pro velké, ploché 
kousky dřeva.

Takové otvory mohou se prováděti dvojího druhu; bud podoby čtverečné 
nebo lcosočtverečné. Jest-li se napne síť se čtverečnými oky, tak jdou všechny 
nitě nejen rovnoběžně ale tvoří pravé úhly, tak že druhá poloha nití běží též 
rovnoběžně s horním krajem anebo hlavou sítě čili protínající se nitě tvoří čtver
cová pole jako u dámy. Jsou-li nataženy sítě s oky kosočtverečnými, jdou 
nitě sice též rovnoběžné, ale běží šikmo s okrajem sítě, tak že úhly ok jsou 
ostré a tupé čili kosé a sice ostré leží dole a na hoře. Napne-li se síť přímo 
ve svislé poloze, jest tedy horní okraj jeho hlavou a dolní část jest ocasem.

Hlava sítě bývá někdy vyzbrojena provazem opatřeným kusy korku jako 
plováky přičiněné. Ocas ovroubí se však jiným provazem, olověnými prsteny 
obtěžkaným.

První řada ok jest pouze poloviční a tvoří horní díl sítě, který sestává 
z počátečných ok. Dělají se též sítě s dvojitými oky a sice tak, že se místo 
jedné nitě dají dvě na jehlu. Oka okraj sítě tvořící jsou dělány z motouzu. 
Zhotovuje se při mnohých sítích též takový okraj, který dosti širokým jest 
a sice proto, že sestává z dvojnásobně tak velikých ok jako jsou ostatní. Ho
toví se však pouze proto, aby síť byla sesílena.

Jiné okraje sítí jsou dosti úzké a mají oka uzpůsobena tak, aby se jimi 
provaz prostrčil, který se použije pak na místě závěsných provazů. V tomto 
případu zastupují oka kroužky, které se při velkých sítích na okraj upevňují. 
Sítě se též obrubují, což se děje provazem, který upevňuje se ku okraji
dobře kroucenými nitmi a sice vždy ve vzdálenostech 7 em od sebe. Příliš 
veliké sítě zhotovují se tím způsobem, že se několik menších sítí k sobě 
přišívá.

K dělání rybářských sítí potřebují se tyto přístroje: Předně nůžky  pro
střední velikosti a za druhé jehly  různých rozměrů.

Jehla jest 21 em dlouhá a 4 mm tlustá. Některé jehly jsou 28 až 30 em
dlouhé. Takováto jehla potřebuje se ku pletení s í t i  Avšak jehla 14— 15 em
dlouhá, používá se k vyspravování jemnějších sítí a též se jí zhotovují takové
sítě, které se vyrábějí z velmi jemných nití. Obojí druh dělá se z lehkého 
dřeva a sice bud z lískového, topolového nebo vrbového. Na jednom konci
jest špičatou a sice zaostří se do ostrého úhlu.

Špička jehly musí býti tupou a všechny hrany jsou zakulaceny, aby
Kronika práce. Dii Vil. 24
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při pletení se nitě nepoškodily. Při špičce, jejíž délka ó— 7 em činí a to 
dle velikosti celé jekly, se něco vykloubí a do středu této vyklubeniny se 
zapustí špičatá tyčinka, která nedosahuje až k samému konci špice jekly a 
která se jmenuje ja zy k .  Často se též zhotovuje ze železa. Konec jehly proti 
špici jest asi 2 em dlouhý a vidličnatě rozdělený; proto se též této části jekly 
říká vidlička. Jekla se obalí nitmi tak, že se k tomu vezme klubko nití a 
konec její se přidrží palcem u špice jekly blíže jazýčku; klubko v pravé ruce 
drženo, přenese se přes špičku jazýčku a kolem jeho spodiny dvakráte se otočí. 
Na to se nit vede přední stranou přes vidlici, a druhou se zpět ku špici 
vznese, aby se kolem jazýčku opět otočila a teď se znovu přes vidlici táhne 
k jazýčku nahoru, což se tak dlouho opakuje, až jest jekla dostatečně nitmi 
opátřena. Aby se niť snadno kolem jazýčku otočiti dala, tlačí se palcem na 
néj, aby něco od jehly odstával a tlakem ukazováčku se poněkud na strauu 
uchýlí. Na takový způsob možno dosti rychle, kdo již v tom zručnost má, 
nit kolem jekly navinouti.

Někteří provedou navinování tím způsobem, že v levé ruce jehlu držíce, 
touto otáčejí, místo aby nit kolem jehly z předu na zad a zpět otáčeli.

Jehla, která se obyčejně ku vyspravování sítí používá, má místo špice
na obou stranách „vidličky“. Nit natáčí se mezi oboje vidličky a jejich upo
třebení jest podobné jehlám předešlým. Avšak tyto mají před oněmi tu vý
hodu, že tak snadno neuvízuou v nitích.

Jak se staré sítě spravovati mají, netřeba zvláště vytknouti, poněvadž 
kdo dovede nové sítě hotoviti, ten též staré sítě k novému opotřebení zřídí.

K napínáuí sítě používá se háčku na obou koncích zahnutého. Jeden 
ohnutý konec se zastrčí do oka a druhý bud do jiného oka nebo do ouška 
ve zdi upevněného; též se vloží do smičky provazu, který pracujícímu při 
ruce leží.

Bylo již řečeno, že ku provedení rovné velikosti ok sítě používá se
kulatého nebo plochého dřeva, jemuž se pletací dřevo říká.

Jsou-li jen malá oka v síti, vezme se kůlec válečkovitý nebo malé dře
věné a čtyřhranné pravítko. Mají-li býti oka veliká, pak by kulatá dřeva 
musela býti příliš tlustá, tak že by se mezi prsty nedala držeti, proto se 
udělají z malého prkénka, které na obou koncích má vruby, aby nit přes 
konce jejich nesjela, poněvadž nit jde kolem prkénka podle jeho délky. Tyto 
druhy dřev pletacích musí býti 6 až 8 mm  tlusté a z velmi lehkého dřeva 
udělány, poněvadž se při práci drží mezi ukazováčkem a palcem levé ruky. 
Tato prkénka jsou obyčejně 18 až 20 em dlouhá.

Nejmenší otvory v síti provádějí se pletacím dřevem, které má obyčejně 
0 mm v průměru. Obvod oka sítě rybářské rovná se obvodu pletacího dřeva, 
tak že jeho čtvrtina  udává délku jedné strany otvoru.

Tak na přiklad: Dejte tomu, že oko sítě má míti 2 em dlouhou stranu 
v obvodu, který je podoby rovnoběžníku o rovně dlouhých stranách. Délka 
stěny se tudíž počítá od uzlu k uzlu. Má-li nyní pletací dřevo 28 mm v prů
řezu, tak jeho obvod jest 3*/? delší čili obnáší 88 m, tak že čtvrtina jest 22 mm 
t. j. má tedy skoro takový rozměr, jaký pro udaný rozměr oka potřebným 
jest. Přebytečné 2 mm  zde již nerozhodují, poněvadž tak přesné odměření na 
milimetr není nutné. Tímto způsobem ustanoví se pro malé rozměry ok sítě, 
jak objemné dřevo pletací musí býti, aby jeho rozměr odpovídal vytčené 
velikosti oka.

Aby se nemusela užívati veliká dřeva pletací, s nimiž by se nepohodlně 
a též nesnadno pracovalo, a přece veliká oka se hotoviti mohla, tak se to 
provede tím, že se nit při dělání sítě dvakrá t kol pletacího dřeva otočí, kteráž 
délka pro jediný rozměr oka určena jest.



II. Práce pletací.

a) Jak se dělají uzly u sítí?

Jsou dva způsoby hotovení uzlů. Jednomu se říká hotovení uzlů přes 
palec, a používá se hlavně při dělání velikých ok, též při opravě potrhaných 
sítí, protože jest v mnohé příčině provedení takového uzlu dosti pohodlné.

Druhý způsob nazývá se dělání uzlu pod malíčky. Při všech druzích 
sítí jest takto provedený uzel výhodný. Jeho hlavní přednost jest, že dělá se 
velmi rychle a provedená oka jsou pravidelná.

Poněvadž se velikost ok mění dle druhu sítě, který se má dělati, tak 
jest nutno, aby se vyvolilo patřičné dřevo pletací dle velikosti ok sítě zhoto
vené a k tomu se připraví jehla kolem níž jest nit otočena, která rovněž dle 
druhu sítě více méně silnou jest. To jest přípravou při každém hotovení sítě, 
at se již ten neb onen způsob uzlu provádí.

a) Hotovení uzlů přes palec. Aby se uzel provedl, tak se kousek motouzu 
zavěsí na hřebík a složí na uzel tak, aby se utvořilo ouško. Do ouška pro
strčí se nit, z níž se má síť zhoto- 
viti a nyní se provede jednoduchý 
uzel, který se však až na ouško ne- 
ztáhne, nýbrž pouze do takové vzdá
lenosti, která odpovídá velikosti, jenž 
se chce dáti polovičnímu oku, jimiž 
síť počíná. Obr. 111. představuje 
způsob, jak se takový uzel obyčejný 
provede.

Nyní se položí pletací dřevo 
na přič pod takto zhotovené ouško, 
které jest utvořeno spojením obou 
nití, a konec nitě, který se ouškem 
provlékl, upevní se mezi ukazovák 
a pletací dřevo, a to se nyni nití 
otočí a sice kol jeho dolní části.
Dále se nití otočí pravé rameno utvo
řeného úhlu tak, Že jde Z jedné Strany Obr. l i l .  Provedeni uzlu obyčejného,

nad ním a z druhé pod ním, tak že
zatažením jest uzel proveden. Ale jediným uzlem nebylo by oko upevněno, a 
proto se musí druhým uzlem zajistiti čili upevniti a to se stane provedením 
přes palec takto: Utvořený jednoduchý uzel drží se nyní mezi palcem a 
ukazovákem levé ruky. Pravou rukou uchopí se zbylý díl nitě t. j. jehla 
na níž jest nit navinuta, a hodí se přes palec levé ruky tak, aby činila větší 
oblouk, který jde přes ouško motouzu.

A nyní vede se nit v poloze proti prstům se nalézající ke konci palce 
nazpět a prostrčí se jehla pod obě ramena polovičního oka a jede se s ní 
utvořeným obloukem, který se tak provleče. Nit tvořící tento oblouk zů
stane pod jehlou. Mezi tím co se první uzel mezi palcem a ukazovákem 
po tuto dobu v levé ruce stále pevné přidržuje, taktéž dolní část oblouku 
kořenem palce, a zároveň udržují se ouško i obě ramena polovičného oka 
napjaty, uzel se dokončí, když se jehla vytáhne a k tělu vede. Aby zcela 
pevně držel, musí se tento druhý uzel přes palec dělaný právě nad prvním 
uzlem jednoduchým upevniti. Mohlo by se státi, že by se druhý uzel utáhl 
pod prvním, což by tak bylo, kdyby se jednoduchý uzel palcem dosti pevně 
nedržel, a tu by byl málo platným, poněvadž by oko v jeho mezích ne
udržoval.

Ja k  se dě la jí uzly u s í t í? 187
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b) Hotovení uzlů pod  malíčky. Aby se mohlo popsati provedení tohoto 
uzlu, předpokládá se, že poloviční oka obrubu sítě tvořící, již hotova jsou. 
Pletací dřevo drží se mezi palcem a ukazovákem tak, aby jeden konec 
dřeva ležel na ohbí těchto prstů, které je tvořeno palcem, když se rukou 
ohne a druhý konec pletacího dřeva něco délku ukazováku přesahuje. Ať jest 
již dřevo kulaté nebo ploché, musí se celou délkou nalezati velmi blízko uzlům 
polovičních ok, anebo těch, které napřed provedeny byly.

Uchopí-li se nyní jako prve pletací dřevo, tak nit nad pletacím dřevem 
vedená, přidrží se palcem na toto a vyšine se čtvrtý prst vedle malíčku 
od ostatních prstů odloučený něco do předu, niť od palce se spustí dolu 
a kolem tohoto prstu se otočí, tak že za ním do výše vystupuje a před uka
zovák mezi ním a zadní částí pletacího dřeva se provleče, aby opět kol to
hoto se otočil a rovněž se palcem přidrží. Ted se nití opíše větší oblouk a 
sice táhne se přes ouško nitě a všechny pod ním se nalézající poloviční oka. 
Sklání-li se až ku dřevu pletacímu, jde dále za ním a všemi čtyřmi prsty až 
přijde pod malíček.

Jakmile se protahuje niť s jehlou v uvedeném směru a mezitím se šine 
malíčkem uzel zcela až k pletacímu dřevu, aniž by se v protahování nitě 
přestalo, tak se konečně malíček uvolní, uzel se na horní kraj dřeva silně 
přitlačí a tím se též dodělá. Aby konečné protažení jehly bylo zcela jasné, 
budiž proto celá práce na tři díly rozdělena a každý výkon zvláště vysvětlen.

Jak již bylo vyloženo, vede se niť mezi pletacím dřevem a koncem 
palce, dále kolem čtvrtého prstu, aby se otočila kolem pletacího dřeva a opět 
palcem pevně přidržela, odkudž se vede v oblouku přes poloviční oko. Na to
jde za dřevem a prsty dolu kolem malíčku, mezi čímž ještě čtvrtý prst se
ponechá v udělaném oku. Tímto jest tedy první díl práce vykonán. Druhá 
čásť práce počíná tím, že nit od malíčku vzhůru stoupá a za ukazováčkem 
na přič polovičního oka se vede, které se právě na špici jehly nachází. Tedy 
jehla na níž jest nit navinuta, musí býti tímto udaným směrem vedena. Při 
třetí části práce vyjmou se rychle všechny prsty z utvořeného oka, jakmile 
se jehla zcela z polovičního oka vytáhne, a palec má pouze na práci to, aby 
pletací dřevo držel a na něj tlačil, by celá horní čásť dobře utažena byla.
Pouze malíček zůstane nití ze spodu obtočen a ten se i s nití zdvihá a tak
ku pletacímu dřevu přibližuje až se jej dotýká, a též dříve od niti se neoddělí, 
až když se má uzel utáhnouti, což se stane když se konec niti, který stále 
na jehle končí a ostatek nití na ní navinut jest, silně utáhne. V otočkách 
niti nejsou více žádné prsty vyjma malíčku; pouze palec a ukazovák při
držují pletací dřevo a poloviční oko drží v napjetí, což jest nutno, aby 
uzel správně a účelně proveden byl. Polovičním okem protažená jehla s nití 
se opět skloní, aby se uzel mohl utáhnouti. Jakmile se malíček vypne, 
uzel se utáhne. Jest to tedy poslední prst, který je při celém tomto vý
konu činným, a proto jmenuje se tento druh dělání uzlů pod malíčkem. Utvo
řené oko třeba zachovati dosti dlouhé, aby jehla se mohla pohodlně záhyby 
nitě prostrčiti, a pak nepřipraví se nit dříve pod malíček, dokud není jehla 
zcela protažena.

bj D ělání ok u sítí.

Nedostačí pouze uměti uzly hotovit, jest třeba vyznati se též v dělání 
ok. Nejprve pracuje se horní díl sítě, t. j. dělají se počáteční oka, která tvoří 
hlavu sítě, jenž sestává z jistého počtu polovičních ok. Způsob, jakým provaz
níci pracují, není jednostejný. Někteří udělají svobodné oko, které pověsí na 
hák a jednoduchým uzlem uváží na něj nit. z níž se má síť uplésti. Pletací 
dřevo položí nyní pod uzel, který se nalézá na dolením konci prvního oka 
čili ouška a teď dle velikosti dřeva udělají první otvor čili oko sítě. Jak mile
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je hotovo, to jest uzlem upevněno, vytáhne se z něj pletací dřevo, položí se 
znova pod utvořený uzel a udělá se sousední oko a pak dále střídavé ostatní 
oka t. j. další oko jest pod prvním, následující jest pod druhým, a tak se 
pokračuje až ku konci hlavy celé sítě Při práci napíná provazník veškerá 
oka silně, čímž se do délky protahují, tak že nitě je tvořící, blízko vedle 
sebe se nalézají.

Oka v první řadě obyčejně jsou k tomu, aby se jimi šňůra protáhla. 
Protažením ok šňůrou zúží se tato vrchní čásť sítě skoro o polovici a proto 
se musí dělati pro určitový rozměr hlavy sítě ještě jednou tak dlouhá. Má-li 
tudíž hlava sítě 1 m  dlouhá býti, musí délka vrchní části 2 m  obnášeti. Na 
oka poloviční přidělávají se nyní další oka, které mají síť tvořiti.

Jiní provazníci dělají na počátku ouško z provazu, který sestává ze tří 
ramen. Dvě horní ramena upevňuji ouška na háku a třetí rameno se pou
žije k tomu, aby se k němu přidělávala poloviční oka v dostatečném množství, 
by jimi celá délka hlavy zásobena byla. Jest-li tedy na příklad se předpo
kládá, že hlava sítě 1 m, a oka 5 em světlosti míti mají, tak musí se na 
připravené ouško provazu 20 polovičních ok udělati.

Na tento způsob pracují provazníci obyčejně, jest-li se všechna polo
viční oka na jednom provaze dělají, jenž mají horní čásť sítě tvořiti. Tu se 
napne provaz na dřevěné pravídko, který jest zavěšen pomocí jiného pro
vazu v rovnováze na háku a to proto, aby síť při každé nové řadě pletených 
ok se mohla otočiti jak potřebí.

Je-li první nepravé oko uděláno a na hřebík pověšeno, které poloviční 
oka držeti má, tak se tato poloviční oka připevní. Takto provedená oka zdají 
se býti dole kulatá, jakmile se však pravá oka první řady připevňují, pak se 
tím poloviční oka promění z kulatých na trojhranná. Rovněž tak stane se 
první řada celých ok hranatou a sice tvoří kosočtverce, jakmile druhá řada 
ok se udělá. Pod nimi jsou oka rovněž dole zakulacená, dokud nová řada 
ok se k nim nepřidělá. Uzel se-dělá ve středu dolení zakulacené části, která 
se tím na dvě ramena rozdělí.

Pracuje-li se tímto způsobem dále, opatří se celá síť kosočtverečnými 
oky. Hotovení těchto sítí provádí se vždy od levé ruce ku pravé. Je-li proto 
celá řada ok v šířce sítě hotova, tak se tato otočí, aby se opět nazpět pra- 
covati mohlo a sice zase od levé ruky k pravé a tak se vždy v tomto jedno
stejném směru po otočení sítě pracuje dále, když celá řada ok hotova jest, 
až do ukončení celé sítě.

Vytčeným případem jest ukázáno na všeobecný způsob jak se tato práce 
pletení  sítě vůbec provádí, a tu se musí, když horní čásť sítě čili přední řada 
polovičních ok v celé šířce hotova jest, celá síť otočiti, aby se první řada 
celých ok provedla, kteráž se počne při konci, jenž nalézá se při otočení 
na levé straně, a opět na druhém konci končí, který pak při otočení sítě 
se na pravé straně nalézá. Je-li nyní nová řada hotova, tak se síť opět otočí, 
aby se počala třetí řada opět při levé straně, kteráž pak na konci při pravé 
ruce končí.

Zužování nebo rozšiřování šířky sítě. Šířku sítě pozvolna zúžovati jest 
právě tak snadno jako ji rozšiřovati. Zužování stane se tím, že se dvě oka 
v jediném uzlu spojí, což se provede, zda-li se dvě oka bezprostředně za 
sebou přes jehlu pošinou dříve nežli se uzel udělá. Z toho jest viděti, že zú
žení neb ubrání ok se může státi na zcela libovolném místě, nikoliv tedy 
pouze na koncích, nýbrž právě tak dobře ve středu řady.

Rozšíření čili přidávání o jedno oko stane se tím, že se jehla dvakrát 
za sebou tím samým okem prostrčí a uzel se pak udělá, čímž se o jedno 
oko více obdrží než-li jest v přednější řadě.

Vroubení sítí. Síť ovroubiti znamená, ji na kraji vylikými a silnými oky 
opatřiti, které z motouzu neb aspoň z kroucené niti se udělají, jenž jest
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však silnější nežli ona, z níž se síť hotoví, Zvláštní užitek takové ovruby 
jest, že se sít sesílí a tím se zamezí, by se nepřetrhala při vytahování.

Někdy se těmito oky ovruby protáhne provaz který potom zastává 
místo tyčky oky protabovoné, a oka sama jsou zde na místě kroužku ; pak 
se nechá síť snadno jako záslona v jedno shrnouti.

Chce-li se síť ovroubiti, musí se k tomu vzíti kroucená niť anebo motouz, 
který jest 2, 3. i 4 krátě silnější než nit z níž se síť zhotovuje. K ovrubo- 
vání použije se silné jehly. Je-li motouz poměrně jemný, může se upotřebiti 
ku dělání dvou řad ok na okraji sítě.

III. Různé druhy sítí.

1. S ítě  kuželovité.

Ku zhotovení této sítě vezme se obruč tak veliká, aby se rovnala ústí 
sítě a ta se obtočí kol do kola oky. Pak se při druhé řadě vždy dvě oka 
spolu spojí a tak se to provede i při každé následující řadě, až konečně 
síť jediným okem končí, které pak jedním uzlem se zavře. Horní obruč, jíž 
síť počíná, obtočí se ještě pro zvětšení pevnosti zvláštním motouzem. Potom 
ještě vloží se tři zvláštní obruče do různých míst zužující se sítě a otočí 
též motouzem. Má-li taková síť obdržeti ještě zvláštní hrdlo , tak se zhotoví 
způsobem výše vytčeným a též třemi obručemi opatří. V dole na místě nej
vyšším jest však hrdlo otevřeno.

2. Fldzecí sítě

mají podobu nálevkovitou. Otvor této sítě je velice rozšířen a při velikých 
sítích činí 22 až 24 m v obvodu. Od otvoru se zužuje, až končí, kuželovitou 
špicí. Na této se uváže provaz, který jest tak dlouhý jak toho vyžaduje ono 
místo, na němž se chce loviti.

Celá síť jest asi 8—10 m vysoká počítaje od obvodu až k vrcholu; 
arci dělají se také menší druhy. Tato síť zhotovuje se z dobré trojnásobně 
složené a zkroucené nitě, a opatří se olověnými prsteny, z nichž každý 10 g vá- 
žiti může. Kroužky takové dělají se též mnohdy z vytloukaných koulí, které 
se na provaz natáhnou a upevní se uzly, které se vždy mezi dvěma prsteny 
udělají. Nejčastěji jsou kroužky udělány z olověných destiček, které se kolem 
provazu přiklepou. Toto olověné břemeno může celkem 20 až 26 kg vážiti.

Okraj síté vyčnívá na 30—50 em nad provaz olovem obtěžkaný. Tento 
díl do vnitří kuželovité části sítě obrácen, jest ve své poloze udržován v ur
čitých vzdálenostech napjatými provazy. Tím jest utvořen široký pytel do 
něhož ryby chytány jsou. Aby se práce a váha sítě nezvětšovala a také síť 
nebyla dražší, tak se udělají v celé délce sítě rovně úzká oka tak jako musí 
býti v dole. Proto dělají se oka u-zadní části obyčejně 5 em ve světlosti, 
kdežto při otvoru čilí počátku jsou tak úzká, že jimi sotva prst prostrčiti lze.

Tyto sítě pracují se do kulata a aby se docílilo zmenšování ubíráním 
velikosti ok, tak když již deset řad ok, čili 10 uzlů, od shora dolu počítaje, 
t. j. od zadní čili vrchní úzké části sítě se utvořilo, pak se následující oka 
dělají dle menšího pletacího dřeva a tak se vždy dále pokračuje od deseti 
ku deseti řadám, že se pletací dřeva za tenčí vyměňují, až se na dolní okraj 
sítě dojde. Nemají-li býti dolní oka tak mnoho úzká (pro chytání větších ryb), 
pak se vyměňování pletacích dřev děje teprve po patnácti řadách. Poněvadž 
síť čím doleji se přichází vždy více se rozšiřuje, tak se dělají střídavě v jedné 
řadé obyčejná oka a ve druhé řadě se přidělávají oka dvojitá jak při rozši
řování síté vyloženo bylo. A sice tyto se provádějí vždy za každým šestým
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okem. Z tohoto jest zjevno, že je-li v této řadě několik dvojitých ok přidě
láno, zvětší se tím počet ok v této řadě a tak se síť o něco rozšíří. Když 
se takto udaným způsobem pokračuje, vždy ob jednu řadu dvojitá oka vplé- 
tati až na konec sítě, obdrží tato náležitou šířku. Pak se okraje sítě vsunou 
do vnitř a uvážou se od části ku části, aby dole kolem do kola pytle tvo
řily. Konečně se musí připevniti na dolní konec sítě provaz olovem obtěžkaný 
dobře kroucenou nití, který tvoří otvor sítě. Na takovýto způsob zhotovuje se 
obyčejně každá házecí síť Dělají se však též o menších rozměrech, které 
se pletou pak na různý způsob. Tento druh nemá v dole kolem žádné pytle, 
tak že končí provazem olovem obtčžkaným. Provaz pak ua místě aby se 
upevnil 11a horní nejvyšší části kuželu, opatří se tato špička kruhem z mědě 
neb rohu, asi 12— 18 mm tlustým. Tímto způsobem jest prvních 12 ok, horní 
část sítě tvořící, dosti siluě na tento kruh upevněno.

Na provaz olovem obtěžkaný upevní se od části k části silné motouze nebo 
šňůry, které se táhuou po celé výšce sítě až do jeho konce. Všechny konce 
těchto šňůr jsou nahoře uvázány ua provaz, který kroužkem prochází. Aby 
upotřebení těchto šňůr bylo porozuměno, jest si třeba představiti síť na dně 
vody okrouhle rozprostřenou. Když pak se vytahuje síť za provaz, tak všechny 
šňůry hledí se blížiti ose kuželu, čímž otvor sítě skoro jako pytel uzavírají. 
Síť se složí v záhyby jako tomu u záslon, které se k nebesům postele zdvi
hají a tím se chytí všechny ryby, které se pod sítí nalézají, nejsou-li tak malé, 
že oky sítě mohou unikuouti.

3 Ruční sítě.

Jsou to pytlíkovité sítě, jejichž otvor sestává z dřevěné nebo železné 
obruče, na níž jest síť upevněna a pak jest obruč opatřena násadou ku držení 
v podobě delší neb kratší tyčky. Hotoví se v různé velikosti a též jejich 
podoba jest proměnlivá. Počínají se buď od zdola pracovati, že se vždy oko 
přidává neb od obruče se hotoví ubíráním ok až dolu a po dokončení uváže 
se síť silnými motouzy na obruč. Užívají se většinou při rybaření u břehů 
řek a rybníků.

Malá ruční síť jest k tomu používána, aby se jí ryby ze sudu vynímaly 
nebo též malé ryby chytaly. Železný kruh tvoří otvor sítě a na něm jest ná
sada upevněna. Něco větší síť jest brána ku chytání malých ryb. Obruč dře
věná jest tvaru vejčitého a v ní jest násada pomocí šroubu upevněna. Jiná 
ruční síť jest upevněna ua polokruhovité obruči a násada jest jednoduše 
v obruči upevněna nebo s rozporou. Jiná síť má otvor tvaru trojúhelníkového. 
Násada s velkým rozporem končí v příčném trámci a s ním tedy tvoří tvar 
otvoru. Síť jest na tomto rozporu s příčkou kolem do kola motouzem upevněna. 
Ještě větší síť má delší konec a aby se udržela rozprostřena, jest opatřena 
dvěma obručemi. Nejhořejší obruč jest tvaru polokruhovitého a končí v rovné 
příčce. Násada jest vidličnatě rozvětvena a též v příčce upevněna. Sít jest 
na tuto polokruhovitou obruč pomocí motouzů upevněna a rovněž tak obě 
kulaté obruče sítě.

Jiná síť podoby pytlíku má železnou kulatou obruč, kterou jako pro
dloužený průměr prochází násada. Sít jest silným motouzem k obruči uvázána. 
Podobná síť má pouze dřevěnou obruč tvaru oválního a držadlo dosti krátké 
jest k obruči železnými prsteny připevněno. K této obruči uvazuje se síť 
motouzem.

4. Vlekoucí sítě.

Obr. 112. představuje takovou síť tvaru pytlíkovitého do konce se zužu
jícího, které se vleče ve vodě na provaze. Plete se podobně jako předešlé
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sítě téhož tvaru. Horní polovice otvoru sítě jest motouzem na silnou příčku 
upevněna, kdežto druhá polovice, která se po dně vleče, jest olovem zatížena, 
jenž jest na šňůře navlečeno. Provaz upevněn jest u prostřed příčky a zároveň 
od její konců jdou k provazu dvě krátké šňůry šikmo, které na provazu, 
jímž se síť táhne, uzlem končí. Něco větší síť téhož tvaru, bývá již dvěma 
muži vlečena. Jest opatřena též silnou příčkou a od jejich obou konců vy
cházejí dvě odbočky, které se před příčkou spojují a teď s příčkou tvar troj
úhelníkový tvoří. Z příčky vycházejí na těchto místech též dvě svislé tyčinky, 
které s ní tvoří ústí sítě. Odbočky jsou podepřeny podpěrami z tyčinek vy
cházejícími. Na dolní polovici ústí jsou upevněna zatěžkávací olověná závaží, 
která při vlečení síť pod vodou udržují. Spojené odbočky jsou provazem opa
třeny, za nějž se síť táhne. V konci sítě jest hladký a kulatý kámen, nad 
nímž jest síť svázána, by na svém místě zůstal a má ten účel, aby při vle
čení sítě na dně ležel.

5. Čeřen.

Čeřen zhotovuje se tak, že se obyčejně střední oka dělají o něco užší 
ok ku kraji spějících, aby i menší ryby se chytly a oky uniknouti nemohly.

Mají-li se však pouze něco větší ryby chytati, pak 
se musí oka též zvětšiti.

Při chytání ryb touto sítí jest nutno při vy
tahování rychle čeřen z vody vyzvednouti, což se 
snadněji provede čím větší oka jsou a síť z jem
nějších nití upletena jest, poněvadž pak při vyta
hování menší odpor vody se jeví. Tvar čeřenu je 
něco pytlíkovitý a jeho hloubka se zvětší tenkráte, 
když by již předem se dalo očekávati, že se nedá 
tak rychle z vody vytáhnouti. Ve čtyřech koncích 
sítě se upevní dva obloukovité pruty, které se na 
nejvyšším místě křižuji a v tom se na provaz 
uvážou, jenž se na delší tyči drží. Pruty musí 
býti delší úhlopříčen vedených rohy sítě, na nichž 
se utvoří ucha, do nichž se konec prutů prostrčí 
a upevní. Tyč jest zhotovena z lehkého dřeva, dle 
potřeby dlouhá, jak toho hloubka vody vyžaduje. 
Ryby shlukují se obyčejně v zátočině, nebo v mí
stech, kde voda sluncem oteplována jest, anebo
tam kde mnohý hmyz bud nad vodou poletuje nebo 
ve vodě se zdržuje; v rybnících to bývá u břehů. 
Vypozorují-li se takováto místa, kde více ryb se zdr

žuje, tak se tam čeřen do vody ponoří, aby se na dně rozložil. Když pak se nyní 
ryby nad sítí shromáždí, musí se proto rychle vyzdvihnouti. Ryby pozorující 
pohyb prutů, rychle ubíhají ke dnu a tím do sítě vběhnou. Jakmile se však sít
zdvihá, tu hledí ryby uniknouti na strany se rozbíhajíce a tak by unikly,
jest-li dosti rychle čeřen z vody vyzdvižen není. Arci se chytají ryby lépe 
je-li voda něco kalnou, a proto rybář nemůže vždy vypozorovati ryby, jest-li 
se nad sítí nalézají, a tak se čeřen v tomto případu čas od času vyzdvihuje, 
aby bylo viděti, jest li se něco chytilo, a zajmuté ryby se vyjmuly.

Malé sítě na způsob čeřenů provedené, zcela kulaté a mělkému pytlíku 
podobné jmenují se síta  a lov ryb se jimi právě tak provádí jako čeřenem. 
Obruč jest železná a opatřena držadlem dřevěným. Síť se motouzem přiváže 
k obruči. Držadlo může též býti upevněno ua obou koncích obruče. Jest-li se 
tímto sítem má loviti, drží se ve vodě nakloněně.

Obr.  112. Vlekoucí síť.
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6. Zahrnovací sítě.

Taková sít jest rovnou jako natažené sukno, asi 3—4 m délky. Jest na
pnuta ua dvě tyčky nebo na dva provazy. Na druhých dvou okrajích jest síť 
dvěma provazy olemována, které od jedné tyčky k druhé procházejí a na vnější 
straně jest provaz malými kuličkami olověnými obtěžkáu, které jsou na něj 
navlečeny.

Je-li taková síť menších rozměrů, tak stačí k lovení jediný rybář, který 
uchopí do každé ruky jednu tyč a drží ji proti vodě otevřenou. Jakmile 
pozoruje, že ryba do sítě plove, ohne se a obě tyče se rychle složí, aby 
z vody síť s rybou vytažena byla. Je-li však síť velikou, pak musí ji říditi 
dva rybáři, každý jednu tyč v ruce drže. — Jiný druh zahrnovací sítě užívá 
se pouze při lovení malých ryb v mělkých vodách. Síť se upevní na dvou 
holích, které se tak křižují, že na delších ramenech jest síť přivázána a kratší 
konce jsou zároveň držadly, za něž se síť v rukou drží. V místě křížení jest 
spojení hřebíkem provedeno. Tyto hole jsou obloukovitě prohnuty a sice delší 
ramena k sobě, kratší od sebe. Na konci delších ramen jest napjat provaz 
a blíže křížení jest příčka pro uvázání sítě. Provaz síť na zadní straně lemu
jící jest obtěžkáu olověnými kuličkami. Síť končí v podobě pytlovité, která se 
ku svému konci úží a jest dle potřeby hluboká.

7. Stavěči sítě.

Bývají tři druhy těchto sítí, které však též ve vodě vlečeny býti mohou. 
Síť prvního druhu má při svém ústí zvláštní „křídla", která po celé délce 
obou okrajů jsou plováky opatřena a jejich konce jsou zakolíkovány. Ústí na- 
konci křídel jest na spodině ploché a tedy jest utvořeno z obruče pouze na 
hoře obloukovitě. Ostatní obruče jsou všechny zcela okrouhlé a hrdly opatřeny, 
které se dosti zúžují, aby ryby se nemohly vrátiti. Na špičatém konci jest
pytlovitá síť zavázaná a kamenem obtěžkaná. Veškeré obruče sítě se též ko
líky k řečišti upevní, aneb po stranách kameny obtěžkají.

Má-li se taková síť vléci, pak se na konci křídel uváží provazy. Obruče
jsou na sítě motouzem uvázány. Jiný druh této sítě jest bez křídel a při ústí 
opatřen obručí polokruhovitou, na kterou se síť uváže. Dolení čásť ústí se
stává z příčky, do niž obruč zasazena jest a v ní se zároveň upevní právě 
u středu držadlo. Ostatní obruče jsou jako první při ústí též polokruhovité, 
tak že dolení částě jsou ploché. Za každou obručí jest hrdlo. Třetí druh jest 
menší síť bez hrdel ale s křídly, jejichž konce se na kolíkách upevní. Konec 
jest nejužší částí kamenem obtěžkán. Ostatní obruče se též kolíky při po
stavení sítě upevní.

Jiný druh stavěči sítě o větších rozměrech jest takto zařízen: Počátek 
sítě tvoří křídlo nazvané též stěna. Tuto stěnu tvoří síť zhotovená ze čtyřná
sobně zkroucených nití a oka se pletou v té velikosti, že se jich na píď 13
počítá. Stěna jest nahoře i dole silným provazem olemovaná a sice tak, že
se nepřipevňuje na provaz oko za okem, nýbrž vždy přes jedno se přejde, 
jsou-li tři oka upevněna. Stěna se staví a poněvadž větrem neb proudem buď 
na jednu neb druhou stranu jest síť zprovlněna, a tak záhyb čili pytel tvoří 
tu obyčejně takové zvlnění zakreje buď jeden neb druhý otvor sítě prostřed
kem postavenou stěnou u ústí síté utvořenými. Kdyby takovéto prohýbání 
nebylo, tu by snadno ryby jedním otvorem do sítě vniknuvší druhým vchodem 
zase unikly, poněvadž oba vchody pouze kulem jsou od sebe odděleny.

Síť jest ve svém postavení držena tyčemi, které jsou 4 m od sebe roze
staveny a obyčejně jest jich šest. Aby tyč do bahna neb půdy vražená pevně 
stála, podepírá se dvěma jinými. Stojí na té straně, na kterou by stěna silným
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větrem poražena býti mohla. Celý vchod do sítě počíná jejími kraji a střed 
jest tvořen koncem zdi čili stěny a utvoří se ze šesti kalá. Čtyři jsou v předu 
a dva více k sobě sblíženy v zadu. Každý jest zase jiným kůlem podporován. 
Je-li sít „zdiu postavena, tak k těmto kůlům ústí tvořícím se přiváže síť hlavní.
V předu dvě krajní tyče určují rozměr ústí a obě vnitřní jmenují se nosiči.
Obé zadní jsou špalírové tyče. Přední čásť sítě ubíhá do zadu až k jmeno
vaným kůlům špalírovým, kde jest dřevěná obruč, která síť při jejím rozevření 

udržuje. V tomto místě se síť opatřuje jedním aneb dvěma 
hrdly podoby nálevkovité. Ostatní část sítě jest obyčejná 
a ku svému konci se zúžující. Tento díl jest zho
toven velice malými oky, tak že se jich 20 až 23 na píď
počítá.

Sít jest 4 obruči natažena a rozevřena, jimi jest na 
4 díly rozdělena. První tři díly jsou G'/2 pídě dlouhé a po
slední díl, ocas nazvaný, jest 10 pídí dlouhý. Každý před
cházející díl zabíhá do následujícího na l 1/* pídě a tím 
tvoří se u každého dílu hrdlo se zúžující; podobně do 
části ocasní zabíhá hrdlo, a to pak končí dosti špičatě. 
Špička se provazem sváže a mají-li se chycené ryby vy- 
jmouti, opět se rozváže. Na konci sítě se upevní šňůra 
metr dlouhá z níž se udělá prsten, jímž se kůl k upevnění 
konce sítě prostrčí. Při něm jest několik druhů kril, ku kte
rému jest první upevněn a sice křížem, čímž větší pevnosti 
se dosáhne.

Má-li se tato sít postaviti, vyvolí se u břehu řeky 
nebo rybníku co možná blízko pevné zemi bahnitá půda, 
která asi na 4—5 pídí vodou pokryta jest a čím dále od 
břehu tím více se sklání. První tyč stěny, jež křídlo tvoří, 
zarazí se asi na 4 pídě do bahna, jestliže před tím síť na 
ní uvázána byla a sice tak, aby spodní část na píď do 
bahna ponořena byla. Tato tyč se druhou a třetí podepře
a všechny tři nahoře se uvážou. Podobně se zasadí a opatří
ostatní tyče. Spodní čásť stěny sítě této je na píď výše,
pokud se do bahna noří, nadehtována, ostatní však síť se 
celá dehtuje. Hlava sítě ústí tvořicí se musí postaviti v rovné 
výši s vodou. Ocas sítě se něco zvýšeně drží ale tak, aby 
ještě 3—4 pídě pod vodou ponořen byl. Síť stěny se pak
něco málo nad vodou zvedá. Hlava jest však na síti tak
upevněna, že se snadno na 1 až 2 pídě pod vodu snížiti 
dá (sešiuutím), aby různé nečistoty, které na povrchu vody 

Obr. 185. sih vč cí , i (  k „  plovou a ua lilavé se zachytily, opět odplaveny býti mohly, 
chytáni iihořň. Jakmile se to stane, vyzdvihne se hlava sítě zase do své 

dřívější polohy. Kůly podporující celé ústí sítě svou polohu 
nemění. Třeba pouze k tomu přihlížeti, aby na svých místech zůstaly a to se 
zabezpečí spojením jich na vzájem provazy, které na hlavě připevněny jsou,
což v obraze znázorněno tečkováním. A mimo to jest každý druhým kůlem
podporován.

Oka sítě jsou tak úzká, že jimi ani úhoř proklouznouti nemůže. Tento
druh síti se obyčejně k lovu ryb používá v měsících říjnu, listopadu a pro
sinci, za kteréž doby panující mlhavá povětrnosl lovení podporuje.

Obraz 185. ukazuje druh stavěči sítě ku chytání úhořů zřízené. Síť 
zhotovuje se ze silných nití konopných dvojitě kroucených. Jest proto dosti 
silná a oka se dělají tak malá, že se jich 13—14 na píď počítá čili to zna
mená, že jich jde tolik na 20 em. Každá síť má do výšky 60 ok, ale délka 
sítě není určitá. Některé jsou pouze 2 0 ??i, jiné však 30 až 32 metrů dlouhé.
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Tato sít se nahoře i dole na provaz upevní, který tvoří obrubu této. 
Provaz má v obvodu '/2 em a onen, který nalézá se na dolejší části sítě, jest 
opatřen ve vzdálenostech metrových olověným prstenem 20 g těžkým. Hořejší 
provaz jest však opatřen korkovými plováky, jenž jsou 3 do vzdálenosti metru 
a které všechny celkem asi 125g váží. Neuvazují se však všechna oka na 
provaz a sice ze 4 se pouze jedno upevní a to na zmíněném prstenu, jež se 
k tomu použije. Konec sítě se upevní na tyč, která se postaví dle hloubky 
vody, jež se výšce sítě rovnati musí a jest asi 8— 10 m od břehu řeky vzdá
lena. Síť tvoří potom stěnu, jejíž půdorys je obrazem 186. znázorněn.

Celá stěna se v této poloze udržuje 4. tyčemi, které 
se od sebe na 8— 10 em do země zarážejí. Na to se dá 
síti podoba písmene T tím způsobem, že se po pravé a levé 
straně od původní stěny asi ve vzdálenosti 8 m zatlučou 
dvě tyče, které tvoří podpory pro síť, jenž pak ještě 
v pravém úhlu se zatáčí ve směru střední stěny, kde rovněž 
na novou tyč upevněna jest. Písmeno T má tedy na koncích 
příčky vodorovné ještě krátká svislá ramena. Tato tyč na 
konci krátkého ramene postavená stojí skoro v téže výši 
jako třetí tyč prostřední stěny. Úhoři jsou obyčejpě v ohnu
tých ramenech na dně pochytáni. Jen zřídka se postavuje 
jediná síť, bývá jich obyčejně více v řadě, a sice počet 
se řídí dle velikosti místa, jak takové postavení umož
ňuje. Staví se pak jedna síť za druhou jak právě zo
brazeno. Každá následující jest, tak sestavena jako pře
dešlá.

8. J in é  druhy sítí.

Zvláštního tvaru jest síť „pytel". Jest od svého ústí 
až do konce 12— 14 m dlouhý a od ústí do předu pokra
čující „ramenau jsou asi 6— 8 m dlouhá. Výška sítě obnáší 
2—3 m. Ústí sítě jest různé obsáhlé. Oka pytle jsou 10—
12 mm veliká (počítaje jejich světlost). Síť jest opatřena 
dvěma provazy, často plováky opatřenými a ty jsou ve vzdá
lenosti 20—24 m upevněny uvázáním na kůly. Rybáři síť za 
tyto provazy popotahují. Před ústím se uváže na přič obou  ̂ °
provazů rozpora z krátké tyčky udělaná, která otvor sítě 
rozevřený udržuje.

Sítě, které v řekách aneb rybnících od jednoho místa 
ke druhému taženy  jsou, mají růzuou délku, avšak jsou £ 6°
vždy delší než jejich výška. Při tažení musí taková síť 
býti svisle postavena a proto je horní čásť, která hlavu °^é“íchjřáífdhoft!481 
sítě tvoří, ovroubena korkovými plováky, kdežto dolní čásť 
má okraj olověnými závažími obtěžkán. Na koncích délky sítě a sice při
obrubě jsou uvázány různě dlouhé provazy, za něž se táhne.

Chytání ryb děje se tedy v pohybu a tu jest záhodno, ahy se provádělo 
na rovných půdách dna řeky neb rybníku. Velikost ok jest též rozmanitá. 
Chtějí-li rybáři pouze velké ryby lovit, tak se dělají oka dosti velká, což 
má ještě tu výhodu, že síť není tolik napínáním namáhána a tak brzo se 
neporouchá a snadněji se táhne, poněvadž nestaví tak značnou překážku 
vodě. Mají-li však touto sítí i malé ryby chytány býti, musí se arci oka ma
lých rozměrů zhotoviti; pak musí ale větší počet rybářů takovou síť táhnouti 
aneb se dělají takové sítě jen malých rozměrů. Také ještě třetí případ 
jest možným a sice že se oka dělají různé velikosti. Tak na příklad pro 
hotovení ok při horním okraji sítě, kde korkové plováky se nalézají, béře se

25*
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velmi jemná niť a z ní provádějí se oka 2 ]/2 em v rovnoběžníku mající. Ve 
středu sítě jsou již oka menší a dělají se ze silnějších nití. A konečně oka 
při spodním okraji sítě olovem zatíženým se udělají ještě z hrubší nitě a mají 
v rovnoběžníku pouze 2 em velikosti. Délka takovýchto sítí se mění a sice 
počítá se od 16 až do 100 i 120m; šířka pak obnáší 173 až 2% m.

Těchto sítí se hlavně používá při lovu ryb v rybníce, kde byly ryby 
chovány a když již dospěly, vyloví se celý rybník tím, že se voda spustí a 
nyní v takto mělké vodě se loví 11a místech vodou pokrytých, počínaje a táhnou 
se sítě až ku hrázi, kde rybník končí a tam též největší hloubka jest. Zde 
arci netřeba sítě s malými otvory, poněvadž se jedná o lov ryb dospělých, 
tedy velikých. Chytnou-li se však přece ryby menší užiji se pak jako násady 
do nově napuštěného rybníku.

V předešlém byly popsány různé druhy s ítí rybářských. Ku provaznickým 
pracím přináležejí však ještě sítě k jiným účelům užívané a to jsou:

9. Sítě na mouchy a motýly.

Sítě na mouchy nejsou snad pro chytání much, nýbrž pouze slouží do
bytku tažnému ku ochraně před mouchami. Takovými sítěmi pokrývají se 
hlavně koně, ale též voly a krávy k tahu určené. Zhotovují se buď z bílých 
aneb též barevných nití.

Sítky na chytání motýlů nazvané „sáčky“ jsou však též něco jiného 
nežli sítě na motýly provazníkem zhotovené buď podoby kulaté, podélné neb 
čtyřhranné. Slouží k tomu, aby chránily stromy před motýly, kteří kladením 
vajíček je poškozují tím, že z nich vylíhlé housenky listí stromů ničí.

Podélné a čtyřhranné sítě se zhotovují pro stromy podél zdí špalír tvořící, 
a na nich se pnoucí. Kulaté se však uvazují přes svobodně stojící stromy 
třešňové a jiné. Dělají se též buď z bílých aneb barevných nití. Nejlépe se 
osvědčuje modře zbarvená síť, poněvadž tato barva nejsnáze motýla odpuzuje. 
Hotovení uzlů a celých sítí se provádí podobným způsobem jako již při sítích 
rybářských vytčeno bylo. Ve svém provedení se pouze s ít  ku latá  liší od dří
vějších.

Hotovení této síté počne ve středu  kruhu tím, že se udělá malý prsten 
2 ‘/o em průměru ze silného motouze a naň se přidělávaná oka zavěšují, která 
dle potřeby větší neb menší se provádějí. Poněvadž ale čím dále od středu 
se síť zvětšuje, musí se tedy oka přidávati. Mimo to se po každém zhotovení 
dvou neb tří řad ok použijí větší dřeva pletací, jak již dříve jejich používání 
popsáno bylo. Když síť pletením již ustanovených rozměrů dosáhla, tak po
slední řadou ok se protáhne silná šňůra, kterou zároveň strom kolem se ováže. 
Tato síť může se též dle libosti zhotoviti počínaje vnějším okrajem a sice 
tak, že se ze silné šňůry udělá veliký kruh a na něj se zavěsí první řada ok. 
Nyní však musí počet ok ubývati pokračováním ku středu obdobně, jako při 
dělání sítě prvním způsobem se ok přidělávalo. Též se může zužování pro- 
vésti zmenšováním ok, že se vždy blíže ku středu vezmou tenčí dřeva pletací.

Zhotovuje se též sít, která se opotřebuje při přenášení více ryb aneb 
též pernaté zvěře a drůbeže živé jako na př. kuřat neb mladých holubů. Ústí 
sítě jest na obrubě opatřena šňůrou, kterou se dá toto stáhnouti a tak síť 
se uzavře.

Zhotovení sítě provede se buď tak, že se počne při ústí aneb u konce 
založením prvního oka. Při provedení se dle toho, kde se začíná, buď oka 
ujímají aneb přibírají a velikost jejich se řídí dle okolností, k čemu se síťka 
upotřebiti má.

Jiná síť podobá se láhvovému pytlů a dá se upotřebiti ku dopravě růz
ných druhů ovoce a cibulovitých rostlin, v nichž se tyto nechají též uscho- 
vávati. Hořejší otvor sestává ze silné šňůry v kroužku, která se nechá zata
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žením jejich koučů stáhnouti a tak ústí uzavřití. Dolejší kruhy na místě 
obručí se udělají bud ze silné šňůry, která se oky protáhne aneb se k tomu 
použijí slabé dřevěné pruty neb tenké obruče, které slabým motouzem k síti 
se připevní. Obruče celou sít náležitě rozevírají. Poněvadž jest sítový pytel 
ke konci i k ústí zúžen, tak se při dělání jeho od ústí napřed oka přibírají 
až k největší šířce, načež se až ke konci ujímají a též menší dělají pomocí 
tenčích dřev pletacích.

Ochránci sít proti mouchám jest dělána i pro koně. Taková nemůže 
se provésti v celku, ale dělá se ze dvou dílů, které pak se od hlavy až 
k ocasu společné ovroubí. Každý díl sestává opět ze tří částí, které rovněž 
po zhotovení se spojí. Nejdříve se začne čásť pro hlavu, pak díl krční a ko
nečně pro trup. Pro spojení těchto dílů použije se slabý motouz, který jest 
však o něco silnější motouze, z něhož se sítě pletou. Ten se 3—4násobně 
splete, tak aby obruba byla něco širší a úzkému pásu se podobala.

Jest-li se nejprve obruby ze silných šňůr upraví a tak zevnější kostru
sítě tvoří, tak se nyní na desku, stůl aneb tabuli upevní (hřebíčky přitluče) 
a jednotlivé díly se vplétáním ok provedou. Jednotlivé díly do obruby vple- 
tené se pak na dotýkajících se koncích spojí a tak se stane též s oběma 
hlavními díly t. j. pravou a levou stranou sítě. V předu pod krkem, a na 
prsou a též u ocasu jest sít volna a proto se na těchto místech šňůrkami 
aneb páskami, které jsou na obrubě upevněny, spojí. Aby nemohly mouchy 
na čásť břišní dolézati, tak se na dolení straně obruby připevňují třapečky, 
které vzduchem sem a tam kláceny jsouce, mouchy zapuzují.

Mnohdy se též nyní popsané sítě místo jednoduchou obrubou opatřují 
též dvojnásobnou. Dvojnásobná obruba sestává ze dvou jednoduchých obrub, 
mezi nimiž se nalézají dvě řady ok. Pod dolním okrajem obruby se pak 
ještě pro ozdobu dělají oka oblouková, mezi nimiž se třepení nalézá.

Na této síti při části hlavu pokrývající třeba pamatovati na uši, pro 
něž se ponechá po otvoru. — Podobně se sestrojí síť k ochraně tažných volů
neb krav. Zhotoví se též z tolika dílů jako předešlé, pouze díl krční a pro
hlavu jest skoro v téže poloze jako díl trupu a není tedy vyvýšen. Spojování 
jednotlivých dílů děje se jako prvé.

V dílu pro hlavu jest mimo otvoru pro ucho ještě otvor pro roh. V zadní 
části ponechává se otvor, jímž se prostrčí ocas. Rozdíl při hotovení jeví se 
v tom že tato síť má oka tvaru kosočtverečného, kdežto síť pro koně sestává 
z ok polokulatých.

10. P tačí sítě.

S ítě  na sluky. Při tahu těchto ptáků, který se neděje vždy v stejné 
výši, což se však zkušenými vyzkouší, užívá se často ku chytání jich sítí. 
Nejraději táhnou světlými místy lesů, a proto se na takových místech zaklá
dají zvláštní aleje, na jichž konci vysoké pně jedlové se vztýčí. Jsou ve vzdá
lenosti 10—13m od sebe a na ně se sítě ve výši tahu uvážou. Tyto sítě 
jsou obyčejně 10— 13 m dlouhé a 3—4 m vysoké a proto musí býti ony pně 
neb strom, na němž se uvazují 17 až 20m vysoké, aby síť mohla výše neb 
níže dle výšky tahu uvázána býti, což se dělá pomocí vysokých žebříků.

Oka sítí mají podobu kosočtverečnou v průměru 1 (3—18mm ve světlosti. 
Uzel se dělá jednoduše, ale dvakráte se otočí a sice tak volně, že se oka 
snadno stáhnou. Nahoře i dole a též po obou stranách bočních se síť 
ovroubí tím, že se konečnými oky slabé niťové šňůry protáhnou, a jimi též 
na stromy se uvážou.

Tato síť se plete z prostředně silných nití, které jsou bíleny.
Tito ptáci nevidí tudíž v tahu síť a proto vletí hlavami dô  ok sítě, 

které se stáhnou, tak že v nich viseti zůstanou a zároveň se tím uškrtí.
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Po lovu se síť odváže, kořist se vyjme a oka zase na původní polohu 
upraví, aby síť pro nový lov připravena byla.

Sítě na křepelky  jsou různé délky, obyčejně 35—50m a 35— 42 em vysoké. 
Pletou se tak jako předešlé sítě a též se dole i nahoře ovroubí.

Síť se postaví na půdu mezi žitem, ječmenem a podobným obilím a upevní 
se malými a slabými kolíky, které u hlavy 2 em v průřezu obnášejí. Síť se po
staví v rovné čáře neb též v čáře vlnité. Menší kolíky k upevnění dolejší 
obruby mohou býti nahrazeny 12—15 em dlouhými hřebíky, které místo hla
vičky mají ouška, jimiž se provleče motouz, když prve do země vsazeny byly, 
a tím se uváží na dolní obrubu.

Větší kolíky až 10em dlouhé se za sítí do země zarážejí a ku horní 
obrubě uvážou. Jsou k tomu, aby síť ve svislém postavení udržovaly a ona 
se nemohla převrhnouti. Tyto sítě zhotovují se z nebílených nití a též i z obru
bové šňůry. Často se nitě k tomu upotřebené temně zeleně neb červe- 
navě barví.

Sítě pro dravě p táky.  Do prohlubní v zemi dá se mladý holub, kachna, 
husa neb jiný pták, který se tam potravou zásobí a ten se pokryje mřížovím 
z bílého drátu zhotoveným a upevní se pomocí šroubů na sloupky. Na to se 
nyní položí druhá krycí síť a ta se upevní závěrem na hlavu jednoho sloupku 
tak, že se nechá zdvihnouti. Oka dolní drátěné sítě mají 3cm ve světlosti; 
podobně jsou provedena oka horní síti, která však ze silných nití se
stávají.

K postavení této sítě zvolí se světlá místa v lese neb v zahradách, aby 
dravec lákadlo snadněji uzřel, kterého se hledí zmocniti. Jakmile totiž zhlédne 
svůj domnělý lup, který pod železnou síťkou se nalézá, snižuje se v kruzích, 
až najednou bleskorychle dolu sletí.

Postavená vrchní síť snadno spadne a to již při nej menším nárazu, po
něvadž jest postavena pomocí volné tyčinky, na pružném péru svým koncem 
spočívající. Aby dopadnutí sítě jako poklopu nalíčené rychle se stalo, položí 
se na ni 3 olověná závaží. Tím jest dravec chycen. Aby však při pádu víka 
tyčinka jej před tím podpírající svým koncem do ok sítě dolní nevjela a tak 
přiklopení nezabránila, čehož následek by bylo uprchnutí ptáka, tak se ono 
péro, o něž se tyčinka opírá, udělá polovyduté, po němž tyčinka sjede na příčku 
přes drátěnou síť přepaženou.

K většímu zabezpečení dravce se konečně na tuto příčku pevně uváže 
8— 10 volných ok. Dravci mají se různými pohyby vypátrané kořisti zmoc
niti, při čemž se nohou aneb oběma do některých z ok zaplete, jenž se pevně 
zadrhnou a tak jej dokonale zajmou.

Stane-li se, že se dravec náhle na síť vrhne, pak projede hlavou ně
kterým okem vrchního poklopu. Proto musí tento ze silných a kroucených 
nití zhotoven býti a uzly se jen volně dělají, aby se mohly stáhnouti. Chce-li 
dravec hlavu zpět vytáhnouti, stáhnou se oka a dravec se takto polapí, aniž 
by se dolní drátěné sítě dotknul. Jest tudíž třeba oka 2—3 em velká dělati 
a je-li na větší dravce nalíčeno, dělají se 3—3

Takovýmto způsobem možno i jiné ptáky chytati, když se obě sítě 
dle velikosti druhu přiměřeně veliká učiní a do dolíku pod drátěnou síť 
různá semena nasypou, která ptáci rádi žerou. — Pomocí volných ok mohou 
též krysy a myši chytány býti. Upevní se totiž takové oko kolíkem nad 
jamkou, do níž se vloží taková pochoutka, co zvíře rádo. — Jakmile myš 
hlavu kličkou prostrčí, nemůže dále, a chce-li nazpět, klička se stáhne a myš 
jest chycena ztažením oka. Arciť musí oko pouze tak otevřeno býti, co 
by jen hlava prolezla, aby celé tělo se protáhnouti nemohlo. Klička pro 
krysy neb potkany musí býti dvěma kolíky upevněna a má též více ote
vřené oko.
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Má-li se větší množství motýlův neškodným učiniti, zhotovují se sítě po
dobné pro chytání sluk, které se rovněž na stromy zavěsí. Jejich oka však 
musí býti malá, aby se motýly křídly v nich zamotaly.

F. Práce provaznické z drátu.

Aby se větší nosnosti a trvanlivosti při téže tlouštce provazů docílilo, 
zhotovují se místo z vláken rostlinných z drátu a jsou též poměrně lacinější. 
Arcit jsou drátěné provazy méně ohebný konopných a proto jejich upotřebení 
jest omezeno.

Tenčí šňůry a provazy drátěné používají se jako svodiči při hromo
svodech a též v telegrafii: Tlusté provazy drátěné se hlavně užívají v dolech
na rudy a uhlí, pak ku dělání lan k podmořskému vedení telegrafnímu, při 
řetězových mostech závěsných a ku nepohyblivému lanoví na lodích.

Veškeré tyto druhy provazů zhotovují se v továrnách a jen zřídka 
se ručně zhotovují. Surovinou pro tento druh zboží provaznického jest drát 
měděný neb mosazný a sice pouze pro tenké provazy a šňůry při hromo
svodech a telegrafickém vedení. Nejvíce se však užívá železuý drát bud ží
haný nebo obyčejný. Též bývá pocínovaný. Žíhaný drát jest měkčí obyčej
ného a proto se snaději spracuje, za to však jest mnohem méně pevný a sice 
skorem o polovici.

Proto, kde třeba ku pevnosti přiblížeti, vezme se drát nežíhaný, který 
se vyznačuje o 60— 100% větší nosností. Drát galvanisováním pocínovaný ne
třeba před vlivem povětrnosti chrániti, poněvadž na vzduchu nerezaví, kdežto 
z obyčejného drátu zhotovené provazy se musejí natírati povlakem, sestáva
jícím ze směsi tuku a pryskyřice.

Dle tlouštky provazu se též řídí tloušťka drátu, avšak nebrává se pod 
2 mm, třeba by provazy z tenšího drátu se vyznačovaly větší pružností, poně
vadž jsou pak dražší a v tom jsou nepraktické, ze veliké množství drátu 
třeba upotřebiti, má-li býti provaz dosti silný.

I. Zhotovování drátěných provazů.

Má-li se provaz z drátu zhotoviti, stáčejí se dráty na jednotlivé prameny 
a sice ze šesti neb osmi. Pramenů jest obyčejně šest a v nich se dráty ve 
šroubových závitech skrucují kol rovné osy, kterou tvoří konopná šňůra ze 
dvou neb více tlustých nití stočená.

Těchto šest pramenů se stáčením ve směru opačném v provaz spojí a sice 
tak, že střed provazu tvoří opět kouopná duše z přiměřeného množství pra
menů, obyčejné ze tří, zkroucená. Zaváděním konopných duší se ohebnost 
provazu značně zvětší a jenom s použitím této jest možno více nežli 4 dráty 
na jeden pramen a více nežli 4 prameny na provaz spojiti.

Tímto zařízením docílí se dvojnásobný užitek: Předně všechny dráty
v jednom pramenu a pak všechny prameny v provazu dostanou se takto na 
povrch, na němž se vedle sebe řadí v pravidelných šroubových závitnicích, 
čímž rovně mnoho a stejným dílem břemenem napínány jsou. A pak za 
druhé může duše, třeba by rovnou byla, za příčinou své značné roztažitelnosti 
i s ostatními částčmi provazu napínána býti a tím na zatížení stejnou účast 
bráti. — Poněvadž dráty 2—3 mm tlusté nesnadno lze zhotoviti ve větší délce 
nežli 40m, tu jest často třeba, aby k dosažení náležité délky provazu více 
dílů se nastavilo.

To se obyčejně provádělo pouhým položením obou konců drátů vedle 
sebe v délce 100—125 em, nyní však docílí se totéž pouhým sletováním konců 
obou drátů, k čemuž jen něco málo oba konce přes sebe přesahují. Při splé-
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tání takto nastavovaných drátů musí však k tomu přihlíženo býti, aby vedle 
sebe anebo blízko sebe takto spojených drátů více neleželo, by se tím  značné 
seslabení nosnosti nepHvodilo.

Úhel v šroubovém otáčení musí býti při provazech drátěných vždy menší 
nežli při konopných a nesmí přes 30 stupňů přesahovati. Často se však 
k tomu na škodu pevnosti provazů nepřihlíží. — Neb příliš značný úhel 
v skrucování nezmenšuje pouze bezprostředně nosnost provazu, nýbrž sesla- 
buje se tím drát sám, že jest příliš mnoho a často ohýbán.

Provazové p á sy  drátěné  zhotovují se podobně jako konopné, jestliže 
se vedle sebe položí 4 až 6 provazů a ty se tenkým drátem v lomených li
niích protahovaným v jeden celek spojí.

G. Práce provaznické ze žíní.

Potřebný k tomu materiál jsou buď žíně ze hřívy a ocasu koně pochá
zející aneb z ohonu kravího. Provazník kupuje oba druhy zcela nečištěné a 
teprve J e  pro svou potřebu upravuje a to se děje čistěním a vochlováním.

Čistí se tím způsobem, že se namočí k vůli změknutí do vody, v níž 
se asi 4 dni nechají ležeti. Pak se řádně properou a ve značně tenké vrstvě
sušiti nechají, aby co nejrychleji vyschly. Jsou-li dobře čištěny, tak po úplném
vyschnutí nesmí ani nejméně býli lepkavými. Takto se však pouze žíně kravské 
čistí, a proto koňské se hned vochlují. Tato práce vykonává se právě tak 
jako při čistění konopě vyznačeno bylo a provádí se tak dlouho, až každá 
žíně jest volná. Poměrně déle musejí se žíně kravské čistiti nežli koňské.

Po čistění následuje proklepání ž ín í, což děje se dvěmi holemi. Předení 
žíní provádí se pak tím způsobem jako u nití konopných a sice vezme dělník 
do zástěry takové množství jak toho potřebné množství hotovených nití vy
žaduje.

Jakmile nit jest hotová ihned se zkrucuje  a proto se na zadním konci 
klička upraví. Dělník drží pevně nit na konci, mezi čímž pomocník kolem 
otáčí, na jehož jednom háčku cívky jest zavěšena. Nit se zkroutí, že se po
dobá silně stlačené závitnici. Pak se klička jedné nitě prostrčí kličkou druhé 
aneb se svážou oba konce, při čemž se zkrucované nitě stočí samy v cop.

Po zkrucování následuje vaření těchto copů v kotli, a to proto, aby 
se mastné součásti na žíních lpící odstranily. Doba varu řídí se dle množství 
materiálu. Nevezme-li se jich příliš mnoho, postačí 30—35 minut. Po vaření 
se copy suší a sice nejlépe na slunci. Má-li se však práce urychliti, aneb 
je-li počasí deštivé, pak se provádí sušení teplotou kamen. Ze jsou dosta- 
statečně vysušeny, pozná se dle jejich úplného zvadnutí. Zvadlé žíně se z copů 
roztočí a sice ua obou koncích, které se najednou na jeden společný háček 
kola zavěsí.

Na to se kolem točí a sice v obráceném směru při předení předsevzatém. 
Dělník drží oba díly copu v rukou a dle postupu roztažení se vzdaluje, při 
čemž třeba opatrné si počínati. Cop při tom obdrží dosti silný „d rá ť‘, čemuž 
se odpomůže několikerým otočením kola v opačném směru prvního otáčení 
při předení.

Takto provazníkem upravené žíně se pro čalouníky a továrníky ná
bytkem hodi a jimi kupují, z nichž se různě vycpávané druhy polštářů, po
hovek, židlí, křesel a podobných hotoví. Mají-li se však provazníkem samým 
k různým účelům a potřebám objeduaué šňůry zhotovili, pak se po udaném 
čistění a vochlováuí spředou jako konopě.

Tím takové šňůry i provazy vlasové podobají se předešlým výrobkům 
co do zpracování a pouze materiálem se liší. Pouze při jich zhotovení se oby
čejně o něco slaběji zkrucují, „dostanou menší d rá t11, než-li výrobky konopné.
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Žíněné šňůry užívají se zejména v papírnách má-li se papír sušiti zavr
šováním na uě, poněvadž jiné provazy jsouce v ustavičném mokru hnijí, což 
u těchto není, tak že mnohem déle vydrží a což důležito, nedělají papír 
skvrnitým.

Též se mnohdy tento druh zboží upotřebuje ku uvazování koňů ve stáji, 
poněvadž koněm nemohou býti překousnuty jako konopné.

H. Dehtované zboží provaznické.

Bylo již drive podotknuto, že mnohé provazy vydané vlivu povětrnosti 
se bud dehtují nebo smolou potahují, aby déle vydržely. Jest proto třeba 
především promluviti o přípravě takové smoly a dehtu, jež se v provaznictví 
upotřebují.

I. Příprava sm oly.

Buď bílá nebo černá smola připravuje se z pryskyřice, která ze stromů 
jedlových, smrkových, borových anebo modřínových vytéká. Pryskyřice sbírá 
se pomocí malých železných škrabaček, jimiž seškrabuje se na povrchu stromů 
ztuhlá šťáva a prozatím do krabic z kůry stromové zhotovených, se ukládá. 
Je-li již větší množství pryskyřice nasbíráno, dá se z malých krabic do veliké, 
kulaté rovněž z kůry zhotovené krabice, přikreje se kůrou a vrbovými pruty 
se sváže. Taková krabice plna pryskyřice váží obyčejně 50 kg. Poněvadž patří 
tato látka mezi požitky lesní, jest lesní správou prodávána a lidmi ji najatými 
sbírána.

Zásoby pryskyřice se nyni čistí od zbytků dřeva a kůry a to se stane 
rozpuštěním v kotli na ohništi. Ohniště jest dobrým tahem opatřeno. Je-li 
pryskyřice v kotli, rozdělá se pod ním z počátku mírný oheň, aby se roztekla 
a v kapalinu proměnila. Roztavená pryskyřice pouští se pak kohoutkem do 
podstavených malých sudů, jejichž obsah pak obyčejně 12'/2 %  váží. Po zchla
zení kapaliny zakryjí se sudy víky. V takovéto úpravě jest pryskyřice 
„smolou“ provazníky používanou, z níž se též pochodně upravují. Tento druh 
nedá se však obuvníky upotřebiti (ku smolení dratví), poněvadž jest za stu
dená velmi křehká a snadno se ulamuje. Proto se musí pro toto použití ještě 
zvláště upraviti. To provádí též provazník tím způsobem, že přidává k pry
skyřici ’/3 lněného oleje a V8 žlutého vosku. Taková smola užívá se nejen 
od obuvníků, ale též od sedlářů a řemeuářů. Na udané množství přísad vezmou 
se 2/3 čištěné pryskyřice a vše se dá do kotle, pod nímž se mírně zatopí a 
vše se nechá až k varu roztopiti. Po částečném vychladnutí vleje se tekutina 
do dřevěné nádoby, jejíž stěny byly před tím vodou zmočeny. V té zcela vy
chladne a jednotlivé zhluky tvoří. Ty se nyní rukama důkladně propracují až 
tvoří rovnoměrnou směs v podobě celistvé hmoty. To se provede tak, že se 
zhluky v jeden celek spojují, hnětou a opět od sebe na kousky rozdělávají, 
až všechny tři součástky důkladně promíšený a spojeny jsou. Z této hmoty 
se nyní udělají kulaté koule 250—500 </ těžké.

Tato „obuvnická smola11 jest barvy tmavé, dá se dobře hnísti aniž by 
se ua prsty lepila a ve vodě se potápí. Při čistění surové pryskyřice možno 
též hned na témž ohništi připravovati tuto smolu. Po čistění zbydou v kotli 
ještě pryskyřičné zbytky, které se rovněž dají zužitkovati. Vynímají se totiž 
ještě teplé a vkládají se do lisovací schránky, která jest jak ua dně tak i na 
všech 4 stranách kulatými otvory asi jako brk širokými opatřena. Na to se 
schránka vloží do lisu a tlakem se vytlačí všechna zbylá tekutina, která 
žlábkem stéká do podstavené nádoby.

K ron ik a  prače .  D i i  V II .  26
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Tato tekutina přiměsuje se pak dehtu, jenž se k natírání zužitkuje. Na 
tento způsob vysušené zbytky, které tvar schránky obdržely, jmenují se p r y 
skyřicové koláče, z nichž se připravuje pak kopt pálením ve zvláštních pro
storách. Čistí-li si provazník pryskyřici sám, pak zbylé části může upotřebiti 
jako paliva pod kotel při čistění nebo dělání obuvnické smoly.

Tato čištěná pryskyřice jest též bednářskou smolou, která se užívá ku 
vyžehování sudů pivních, aby se zabránil přístup vzduchu pory dřeva, které 
zalepí a též vypařování piva zamezí. Pivo pak obdrží příchuť této smoly, 
která jen tenkráte příjemnou jest, když není příliš silnou. A to se stane, 
jest-li se surová pryskyřice tak dlouho nechá vařiti, až veškerý zápach terpen- 
týnového oleje velice nepříjemný, zmizí Beduářská smola jest světlejší, žlu- 
tavočervené barvy, vláčná a již při malé teplotě zkapalní. Dobře upravená 
má příjemný zápach a čistou smolovou chuť. Tmavější druh jest červenoknědý 
a též velmi tuhý.

V novější době používá se místo této saioly jakýsi druh polevy  (glazůry) 
čili tekuté smoly. Sestává z roztoku kolofonia v množství 500 <7, k čemuž se 
přidá 120 <7 šelaku, 60 <7 terpentýnu a 30 g žlutého vosku, což se rozpustí 
v 1*14 litru solného lihu. Tímto roztokem provede se dvojí nátěr, a když 
poslední uschnul, pak se ještě stěny sudu po třetí natřou roztokem 500 g 
šelaku v 1 litru silného lihu.

II. Příprava dehtu.

Tato známá tekutina hustá, barvy hnědé až černé a silně páchnoucí, 
obdrží se jako vedlejší výrobek při dělání dřevěného octa nebo při přípravě 
svítiplynu. Dehet jest dvojího druhu a sice rostlinný, který se obdrží z ko
řenů borovic, sosen a smrků, pak dehet nerostný. Onen se velmi dobře hodí 
pro svou hustotu při hotovení různého lanoví lodního, poněvadž velmi dlouho 
vodě a vlhku vzdoruje. Tento druh pak jest, dobrým pro nátěr dřeva, protože 
lépe vniká do porů jeho. Užívá se jej též výhodně pro dehtování silných lan 
a k hotovení mazů na vozová kola.

Zvláštní příprava rostlinného dehtu provádí se v pecích milířům podob
ných, v nichž se kořeny zmíněných stromů tak kladou jako polena v milíři. 
Je-li pec podpálena a v plném ohni, tak se veškeré otvory uzavřou, avšak 
tak, aby se dal tah více neb méně zvétšovati nebo na jednotlivá místa říditi. 
Později uzavrou se však všechny otvory zcela, jakmile všechny kořeny řežaví, 
aby pouze zuheluatěly. Mezi tím vylučuje se pryskyřicovitá tekutina, pro
sakuje půdou pece a stéká do připraveného sudu. Kořeny dají dřevěné uhlí 
a vytažený dehet uchovává se v dobře krytých sudech.

Takto nabytý dehet třeba však ještě přečistiti. Dá se do kotle a pod 
ním se mírně zatopí. Veškeré nečistoty usadí se na dně, a vyčištěný dehet 
plní se po vychladnutí do malých soudků.

Nerostný dehet vybírá se v některých krajinách ua petrolej bohatých 
ze studní. Plave totiž na povrchu vody a při žádné povětrnosti nevysýchá 
aniž mizí. Nad takovou studní jest rumpál s navinutým provazem, na jehož 
obou koncích jsou dřevěné nádobky tvaru střevícovitélio, jimiž se dehet vy
jímá a sice tak, že je-li jedna nádobka dehtem naplněná vytažena, druhá 
právě dehet nabírá. Aby se potopila, upevní se na dolní stranu olověná 
kulička. Poněvadž vždy něco vody s dehtem se nahromadí, tak se pak 
v měděných kotlích mírným ohněm ohřívá až blízko ku varu, načež se voda 
odpaří.

Tento dehet jest nejen velmi dobrý pro dehtování všech lodních lan a 
různých provazů, které jsou často ve vlhku nebo do vody přicházejí, ale hodí 
se též pro dělání vozního mazadla, poněvadž netuhne na smolu.
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Takový maz má provazy chrániti před účinkem vzduchu a vlhkosti, po
něvadž zabraňuje přístupu vzduchu i vodě a nedopustí, aby provaz rezavěl.

Druhý účel takového mazadla jest právě onen, jež obyčejné mazadlo 
má, aby totiž mírnil tření, které povstává vedením provazu přes kladky a 
kotouče.

Aby mazadlo účinku povětrnosti vzdorovalo a tuhý povlak tvořilo, musí 
býti dosti husté, aby za obyčejné teploty z provazů rieodkapávalo, čímž by 
kovová část provazu nebyla více chráněna. Rovněž nesmí z takových součástí 
sestaveno býti které by kov poškozovaly. By však tření se zmírňovalo, musí 
býti dosti tučné a nesmí jako smola lepiti a rovněž ne při delší potřebě 
provazů zcela zaschnouti.

Někde se k vůli úspoře používá pouhý dehet rostlinný nebo kamenný 
(nerostný). Avšak pouhý dehet se za mazadlo nehodí, poněvadž jest přece 
tak řídký že odkapuje, a pak má dosti vodnatých součástí, které kov po
škozují.

Kamenný dehet, jak z plynáren jest prodáván, obsahuje obyčejně 10— 
15% vody, která při pražení kamenného uhlí (suchá destilace) jest hojně na
sycena čpavkem. Ten jest často spojen s jinými látkami jako sírou, kyanem, ky
sličníkem uhličitým anebo žíravinou, kteréž sloučeniny v dosti malém množství 
přítomny způsobují silné rezavění železa, jenž vodou v dehtu obsaženou tím 
více podporováno jest. Odkapováním ztenčí se vrstva dehtu tak, že nedovede 
přístupu vzduchu zabrániti a tím jest drát na takových místech též porušován.

Užije-li se dřevěného dehtu není to o nic lepší, poněvadž tento obsa
huje misto čpavku něco kyseliny octové ve z působě dřevěného octa, mecha
nicky dehtu přimíšené (která se při suché destilaci dřeva tvoří) a to na že- 
lezo rovněž tak škodlivě působí jako čpavek ve svém sloučení.

Aby se obdrželo proto dobré mazadlo, které by vytčeným požadavkům 
zcela vyhovovalo, připraví se takto: Vezme se 50 kg kamenného dehtu a zvolna 
ohřívá v železném kotli až ku varu, při kterém se tak dlouho udržuje, dokud 
ještě vodní páry unikají, což trvá J/2— 1 hodinu. Nejlépe možno se teplo
měrem o uniknutí veškeré vody přesvědčiti. Při 120° C. odpařila se již všechna 
voda. Nyní sejme se kotel z ohně a dehet nechá na 90—80° C. zchlad- 
nouti, načež se k němu přidá 7 l/2—1 0 %  loje, který se po roztavení dobře 
s dehtem promísí.

Takto obdržené mazadlo jest čpavku i kyseliny prosto, poněvadž vypa
řením vody i tyto sloučeniny se odstranily. Jest dále dosti tučné a tuhé, 
při obyčejné teplotě nevysýchá, tak že zcela všeih požadavkům vyhovuje.

Tímto mazadlem potírají se na povrchu drátěné provazy před jich upo
třebením a docílí se tak značného umírnění tření.

IV. Používání sm oly a dehtu.

1. Příprava pochodní. Provazník pro zhotovení smolných pochodní upřede 
silné nitě z koudele, které tvoří základní vrstvu pro smolu. Délka a tlouštka 
těchto nití řídí se dle velikosti a síly pochodní. Mají-li se na př. pochodně 
1 !/2 m dlouhé zhotoviti, tak se každá nit Gkrát tak dlouhá upřede, tedy 9 m 
a má v průřezu 1 em tloušťky. Je-li potřebný počet nití upředen, složí se 
každá na šestero a sváže se na jednom konci motouzem. Nyní se pou
žije dřevěné desky nízce podložené a jednoduchého prkna tak dlouhého jako 
pochodně, které jest na obou koncích rukojetěmi opatřeno. Sesteronásobně 
složené nitě spojí se pevně s.e dřevěnými násadci, za který se pochodeň 
uchopí a ponoří se celá čásť konopná i s dílem dřevěného násadce do vřelé
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smoly ve velkém kotli roztápěné a položí se na tabuli, která se dříve vodou 
pomokří, aby se smola na ní nelepila. Na pochodeň položí se nyní prkno a 
jím se válí sem a tam, až je pochodeň náležité zakulacena. Ted se pochodně 
zavěsí a k vůli pěknému zevnějšku potřou se bílou barvou ldihovou.

2. Dehtování zboží honosného. Mají-li provazy snésti střídavé vlhko a 
sucho bez porušení a tím trvanlivými a pevnými se státi bez zuaěného zmen
šení ohebnosti, musejí se nitě lepkavou, ve vodě nerozpustnou látkou napou- 
stěti (impregnovati). Aby byla lepkavou jest proto třeba, že by jinak nitě 
svým hladkým povrchem k sobě tak těsně nelnuly a tím pevnost provazu 
zmenšovaly. Toto napouštění provede se nejlépe a nejlaciněji dřevěným 
dehtem. Dehtováním obdrží provazy žlutou i tmavohnědou barvu, a jsou-li 
staršími vypadají černě a pak nadehtované jsouce, stanou se o ’/5— '/4 těžšími, 
dle toho jakým způsobem upraveny byly. Dehtované provazy jsou něco křehké 
a proto nejsou tak pevný jako nedehtované, porovnávají-li se nové; poněvadž 
však vodou tolik netrpí, jsou trvanlivější.

Chceme-li se přesvědčiti, jsou-li provazy dosti dehtovány, stane se to jedno
duše tak, že se odvážený kus nechá 6 hodin ve vodě ležeti při prostřední 
teplotě. Váží-li po této do ě více nežli ustauoveno bylo, jest práce dobře pro
vedena. Tato za míru sloužící váha se ustanoví před tím přesně provedenou 
zkouškou, vezme-li se dobře zhotovený kus provazu téhož druhu, který dehto
váním stane se o 20% těžším čili T/,; jeho váhy připadá na dehet. Dobrá 
jakost dehtu se pozná, jest-li se kus provazu na zkoušku vzatý umístí v suchu 
při teplotě 38—40° R. Obsahuje-li dehet těkavé oleje, které též ve vodě se 
něco rozpouštějí, tak se vypaří, čímž se váha provazu zmenší.

Dehtováním seslabují se provazy něco; jsou méně pevnějšími. Míra se- 
slabení závisí však od jakosti dehtu i způsobu dehtování. Mnoho dehtu nebo 
je-li více pryskyřicový, dělá nitě provazů při zaschnutí lámanými.

Tlustá lana by nebyla náležitě prodehtováná, kdyby se toto dělo po je 
jich zhotovení a proto dehtují se již nitě. Tyto se pak zkrucují na prameny 
bud až zcela zchladnou a dehet ztuhne nebo hned jakmile z dehtu vyjmuty 
byly. Při onom způsobu nejsou nitě tak ohebný a proto při napínání lana 
snadněji se nestejně natahují, za to však celý provaz jest více ohebnější nežli 
při použití druhého způsobu dehtování, při kterém však provaz pevnější jest, 
poněvadž mokré a teplé nitě jsou podajnější. Že se však slepují a všechny 
mezery se dehtem vyplňují, činí je to méně pružnými. Proto hodí se tato lana 
velmi dobře na lana lodní, která jsou trvale napjata a jimž tudíž malá oheb
nost nevadí.

Provazy svinovací na lodích, které přes kladky jdou, zhotovují se však 
z nití dehtovaných na studeno. Mimo provazů na lodích dehtují se ještě pro
vazy pro doly upotřebované; tedy z pravidla pouze takové, které mokru jsou 
vystaveny. Dehtování celého již hotového výrobku provádí se pouze u tenkých 
provazů a šňůr.

Jest-li se zhotovují tenčí provazy tak, že se nitě před zkrucováním 
dehtují, tak se obyčejně pouze polovice nití nadehtuje, poněvadž možno k tomu 
přihlížeti, že při stáčení ostatních nití ze svého nadbytku tolik dehtu po
skytnou, aoy všechny jím opatřeny byly. Avšak přece tímto způsobem se ne
provede dehtování dokonalé, i kdyby se nitě zcela čerstvě nadehtované stá
čely. Jest proto výhodnější všechny nitě dehtovati podobně jako pro silné 
provazy a lana se děje.

Při tomto použití dehtu jest dobře, jej napřed zahřívati, aby se odstra
nila čásť vodnatá, a pak se musí stále při teplotě 80— 90° R. činicí udržovati, 
dokud se nitě dehtují, aby dehet za menší hustoty vnikal lépe do vláken nití, 
čímž vypuzuje z nich zároveň vzduch a vlhkost. Nesmí se však při této práci 
dehet zahřívati až do varu, poněvadž vypuzuje se tím těkavý olej ve větším 
množství a zbylá čásť jest příliš hustou (smolovitou), což jest pak ku dvojná-
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sobné škodě. Předně vniká takový dehet špatně do vláken nití a pak činí nitě 
křehkými. Aby se staly co možná nejméně křehkými, přidává se dehtu něco 
loje, avšak jen málo, aby se nitě nestaly vazkýini.

Dehtování nití před jejich upotřebením na prameny provádí se někdy 
tak, že se jednoduchá nit předením obdržená nechá procházeti nádobou 
horkým dehtem naplněnou, při čemž se s jednoho motovidla před dehtováním 
vymotává a po dehtování na jiné namotává. Před druhým motovidlem jest 
pak takový přístroj umístěn, jímž se nadbytečný dehet stírá. To se stane tak, 
že nit prochází úzkým otvorem v desce udělaným, před nímž se utěrač ze 
starých a rozpletených částí provazu nalézá. Nejrychleji provede se však deh
tování tak, že se větší množství nití spojí ve způsobě pramenu, jenž jest 
však velice mírně stočen a ten se pomocí motovidla protahuje pomalu kotlem 
s dehtem. V kotli jest válec neb naviják, pod nímž pramen prochází, aby se 
beze vší pomoci sám dostatečně v dehtu ponořoval.

Odstranění nadbytku dehtu po vyjití pramenu z kotle stane se tak zva
ným průchodem ; to jest přístroj sestávající ze dvou ocelových anebo želez
ných částí, které pomocí páky se dají k sobě tak přitlačiti, že tvoří kulatý 
otvor, jímž jest pramen uzavřen a při svém protahování stlačován.

Jak mnoho se má dehtovati t. j. tloušťka dehtové vrstvy řídí se dle 
tloušťky a druhu provazu a jest proto různou. Dehtování opakuje se tudíž 
kratší neb delší dobu.

Nitě pro tenké provazy nebo šňůry obalují se jenom málo dehtem [pro
vádí se to rychle (povrchně)]. Má-li se jich však použiti pro tlusté provazy, 
musí dehet více do vnitř vniknouti, a proto se to má díti pozvolna. Poně
vadž takové provazy, promočí-li se, jen pozvolna schnou, proto se musí k tomu 
přihlížeti, aby kažtlá nit již sama o sobě proti vlhkosti chráněna byla. Dle zku
šenosti jest pak známo, že provazy dehtováním o 20—25% těžšími se stanou.

Hotové provazy dehtují se tak, že jsou-li tenké, protahují se jednoduše 
pomocí navijáku zvolna dehtem dosti horkým, při kteréž stálé teplotě se 
udržuje. Dehet se nalézá v čtyřhranné pánvi podoby obdélníka. Provaz jest 
stočen v prostoru na vysokou teplotu vytápěném a hned vedle místnosti s pánví 
dehtovou se nalézajícím, do níž otvorem prochází. Tak projde dehtem vy
sušen a teplý, který se tím lépe do vnitř vsákne. Provaz po dehtování, na ta
kovýto způsob proveden, vypadá suchý a jest jen málo mazlavý.

Tlustá lana  (dehtují-ii se již hotová) vloží se stočena do kulatého kotle 
měděného plného dehtu, kdež se nechají tak dlouho jak třeba, aby dehtem 
prosáknuta byla. Takto dehtované provazy váží jen zřídka více nežli o 10%, 
mnohdy i méně. Jest-li se váží čerstvě nadehtován, není skorem o nic těžší 
jak před dehtováním, poněvadž váha vlhkosti v provazu obsažené po jejím 
vymizení vyrovnává se váhou dehtu do provazu vniklého. Teprve leží-li delší 
dobu takový provaz, přibývá pozvolna na váze, poněvadž ze vzduchu novou 
vlhkost přitahuje jako hygroskopické těleso.

Co se týče natírání drátěných provazů popsanými mazadly, děje se to
tak, že se kovové částě provazu na povrchu tak dlouho natírají, až mazadlo
tvoří dohře kryc í p o v la k , kterým ani vlhkost vzdušná ani mokrost nemůže 
proniknouti.

Naše domácí řemeslná výroba provaznická neshrnuje v sobě provádění 
veškerých druhů zboží provaznického zde uvedeného, poněvadž omezuje se 
hlavně na odbyt místní. Tím jest arci poukázaná pouze na ony výrobky, jichž 
je pro tu neb onu krajinu třeba.

Avšak v naší době, v níž soutěž s výrobou tovární jest značná a ob
tížná, musí sobě též provazník raziti dráhu za hranice svého okrsku a starati 
se o vývoz svého zboží.

V jeho oboru není to tak nesnadné, aby soupeřil s továrnami na zboží 
provaznické, poněvadž mu netřeba nákladných strojů.
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Uchopí li se tudíž výroby takovéto zboží, které v jeho okolí netřeba a 
postará-1 i se pomocí naši společnosti národohospodářské a vývozního spolku 
o vhodný odbyt, může značně svůj závod rozšířiti a ku svému prospěchu zdoko
nalí ti. Nebude se museti potom omezovati pouze na zhotovování těch nejoby
čejnějších druhů výrobků, ale může prováděti ostatní rozmanité výrobky zde 
popsané, jak co se týče zboží jemného, tak i pro potřebu závodů hornických 
a v průmyslu, pro rybolov a hasičství. Má otevřené pole zásobovati nejen ve
škeré lodě námořské lanovým, ale též lodě sprostředkující dopravu po řekách 
a průplavech u vnitrozemí.

U nás pomýšlí se konečně též na zařízení takovýchto vodních dráh i ua 
splavnění řek a záleží jedině na našech řemeslech, aby zachytily proud spo
třeby do vlastních rukou a neponechávaly vše velkozávodňm nám namnoze 
cizím ano i nepřátelským.

Náš provazník nesmí se jen omeziti na materiál rostlinný, do jeho ře
mesla spadá též kov, zejména ocel. Provazy drátěné vyznačují se mnohem větší 
pevností konopných anebo lněných a jsou hojně užívány.

V továrnách možno nahražovati kožené řemeny s výhodou popruhy při 
soukolí. Jsou lacinější a v ničem co do trvanlivosti nezadají koženému vý
robku. — Již nyní jest užívání zboží provaznického velmi hojné a rozmanité 
nejen v domácnostech, hospodářství a dříve uvedených podnicích, ale třeba 
jen trochu důmyslu, aby stále nové a nové prameny pro spotřebu a odbyt 
provaznických výrobků se nalezl, což nyní v době četných sportů jest snadné. 
Uvedeme pouze na př. že dámy velocipedistky užívají opletených kol — chrá
nící sítě. A tak podobně jinde a jinde může si provaznictví raziti dráhu ku 
mnohostrannému užití jeho výrobků.


