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Úvod
Pro svou bakalářskou práci jsem si vytyčila za úkol zmapovat v postižitelné míře
historii výroby sítě na našem území a jejího využití od ryze praktických účelů jako je
shánění potravy na počátku až po účely dekorativní, v nichž se drobná síť včleňuje
vedle paličkované, háčkované nebo pletené krajky do oděvního textilnictví.
Chci se zabývat klasickou ruční technikou vázání sítě – za pomocí síťovací jehle a
válečku. Okrajově se dotknu velkých sítí, protože ty jsou dnes již vyráběny strojově a
jinou technikou vázání uzlů. Naopak se nebudu zabývat síty na prosévání mouky, písku
ad., jelikož tato nebyla a nejsou vyráběna pomocí vázání uzlů.
Prameny k tématu budu hledat ve státních a okresních archivech a muzeích, oslovím
žijící pamětníky a seznámím se s jejich prací – porovnám různé muzeálie – jednotlivé
síťařské a síťařské výrobky – zaměřím se na materiál, velikost ok síťoviny – pro
účelovost jejich využití, prozkoumám barevné provedení, způsoby zdobení a konečné
využití výrobků.

Úkol to bude náročný, jelikož literatura k tématu skoro není, jen několik autorů
věnujících se módě v odívání se okrajově zmiňují o textilních doplňcích ze síťkoviny a
z opačného konce o výrobě a druzích sítí na lov ryb se rozepisují ti historici, kteří se
pokoušejí zachytit mizející tradice a sami mají blízko k rybolovu jakožto ke koníčku.
Sebe bych pak řadila do toho prvního okruhu badatelů, kteří zkoumají odívání napříč
dějinami, pokoušejí se rekonstruovat oděv dob minulých, nejen pro účely ryze
historické, ale i pro názorné seznámení širší laické veřejnosti v podobě scénických
vystoupení a rekonstrukcí bitev. Je mi velmi blízká tradiční řemeslná výroba.
K síťařství jsem se tedy dostala oklikou přes textilní doplňky vyráběné ze sítě mojí
pratetou. Mezi světovými válkami se těžko sháněla práce a moje prababička byla
faktorka v Kotvrdovicích na Blanensku – vykupovala od místních ‚necařek‘ síťované
rukavice. Dnes jsou ve vesnici už jen dvě necařky – oběma je přes osmdesát – a řemeslo
vymírá, jelikož nová generace neměla čas a chuť se to učit.
Tradice si ke mně našla cestu a já se naučila vyrábět síťkovinu od vzdálené příbuzné,
původně vlastně z důvodů mít originální zpracování praktické maturitní práce
z výtvarné výchovy. U tohoto úkolu jsem se nezastavila a pokouším se učit se dál.
Jedním z důvodů a asi tím hlavním, proč jsem se pustila do této práce, je povzbudit
řemeslo, aby nevymřelo, udržet tradici. Také bych svou prací ráda přispěla
k nepočetným textům k tomuto oboru u nás. Chtěla bych se tímto oborem zabývat i do
budoucna (diplomová práce).

Autoři a práce mající co říci k problematice/dějiny bádání:
Zde bych uvedla několik badatelů a jejich publikace, kteří se danou problematikou
zabývali: v příspěvku Perishable industries from Dolní Vestonice I: New Insights into
the Nature and Origin of the Gravettian jsou analyzovány nálezy textilu z Dolních
Věstonic a materiál, z něhož se mohly vázat sítě. Archeologické nálezy rybářského
náčiní (nejen z Mikulčic) zkoumal Jiří Andreska v příspěvku do Archeologických
rozhledů XXVII: Archeologické nálezy rybářského náčiní v Mikulčicích, dále zpracoval
pro Zemědělské muzeum Lidové nástroje říčního rybářství v československu a
přilehlých oblastech. Jeho souborným dílem pak je publikace Rybářství a jeho tradice.
O rybářství v řekách českých psal též prof. Antonín Frič, přírodovědec z přelomu 19. a
20. stol. O Rybářském nářadí a sítích psal též Jiří Kavalec. Dějinami rybářství na
Moravě a ve Slezsku se zabýval R. Hurt, a v publikaci z roku 1926 od V. Vladykova se
dočteme o rybách a rybolovu na Podkarpatské Rusi.
O rybářském náčiní a rybolovu v Polsku i v sousedních krajinách se dočteme v práci M.
Znamierowske-Prüfferowe. Z Polských autorů jsou to dále Jaworský či Kazsmierczik se
svými příspěvky v Archaeologia historica, nebo P. Nowakowski ve své habilitační práci
Analiza rozwarcia poziomego włoków pelagicznych oraz jego wpływ na wyniki połowu.
O málo zkoumaném provaznickém řemesle vypovídá práce Provaznictví v Čechách a
na Moravě od provazníka Karla Klika.
Z prací zahraničních autorů jsou to The Ashley Book of Knots od Clifforda Ashlyho,
Cage aquaculture od Malcolma C. M. Beveridgeho, nebo A Text-book of petting od G.
Collarda.
Podomáckým síťování na Žďársku se věnovali Miroslava Ludvíková a Jaroslav Orel.
Dále jsou to nejrůznější sešity a knihy ručních prací, které podávají návod a vzory
k síťování: Kniha ručních prací od A. Frídové, Nauka o ženských pracích ručních
v otázkách od Věnceslavy Lužické, Síťování a práce na tylu, Síťování od Ivy Proškové a
Evy Vozkové, či německá Netzstickerei od M. Lang a E. Wallach.

1.Teoretická část
1.1 Vymezení pojmů
Názvosloví síťařských výrobků je uvedeno podrobně v ČSN č. 80 0033 z roku 1965 s
názvem „Názvosloví stuhařských, prýmkařských a síťařských výrobků“. Na sportovní
sítě pak platí ČSN č. 94 1301 z roku 1957, kde jsou uvedeny rozměry a použití
materiálu1.

1 KLIK, K.: Provaznictví v Čechách a na Moravě. Vlastním nákladem v Písku 1996. Str. 171.

Síťařství dlouho nebylo samostatným řemeslem. Výroba sítí spadala do početného
seznamu úkonů, které musel zvládat každý provazník2. Provaznické řemeslo bylo (před
zavedením průmyslové výroby) vedle řemesla kovářského nutně zastoupeno v každé
vesnici. K. Klik uvádí, že se živnost předávala z otce na syna a vznikaly tak provaznické
rody i s třísetletou tradicí.3
1.1.1 Co to je sítování/ síťování/ síťkování4
Sítování v lidové mluvě označuje hotovení sítoviny na ‚sejta‘, výsevky, říčice,
ohrabečnice, používané v zemědělství na čištění nebo třídění obilí, přesívání mouky
apod. takováto síťovina dříve ručně zhotovovaná je dnes vyráběna průmyslově.
Síťování (na Českomoravské vrchovině známé jako/zvané ‚necování‘ – z německého
netzen, netzstickerei) je textilní technika, jíž vzniká síť. Navazuje se stále stejným
uzlíkem jedné a téže nitě, pomocí síťovací jehly/jehlice v nářečí zvané ‚žingle‘ na níž je
tato nit/provázek/příze navinuta. Velikost ok určuje tzv. dřívko či váleček5 většinou
vyrobený ze dřeva (kosti) nebo kovu – obvod ok pak odpovídá obvodu válečku/dřívka.
Velikost ok a sítě, jakožto i další úpravy závisí na účelu budoucího použití – sítě na
chytání ryb, ptáků i jiné zvěře, sítě pro sport (kopaná, košíková, tenis, odbíjená…) nebo
též sítě do autobusů, letadel, vojenské maskovací sítě atd.
Můžeme jej dělit na ruční a strojní. Strojní síťování se provádí na zahraničních strojích
a lze na nich síťovat jen kosočtvercovou vazbu, a to ještě do určité velikosti ok a šíře
sítě. Tyto stroje jsou limitovány co do počtu ok i jejich velikosti (od 10mm do 60mm) –
tímto plně vyhovují rybářským účelům, z těchto strojů se také používají ochranné sítě
pro sportovní potřeby – do tělocvičen, do voliér… dříve tyto stroje používaly Státní
rybářství (Strmilov u J. Hradce), Závody S. K. Neumanna v Krnově6, závod Tišnov, a ve
starším provedení v Pletatexu Nové Zámky. V současnosti výrobu sítí nabízejí např.
Provaznictví Běchovice nebo soukromá firma VK Řezáč s.r.o. v Tišnově – dříve
součástí Závodů S. K. Neumanna7.
Síťkování se vyčlenilo ze síťování. Některé výrobky spadaly svou klasifikací do
galanterijního8 zboží. Není řemeslnou ani průmyslovou výrobou (zatím nemáme stroje,
které by dokázaly více než jednoduchou síťovinu) nýbrž rukodělnou lidovou prací. Jak
zdrobnělina naznačuje, výtvor, jenž vzniká, je jemnou síťkovinou pro rozmanité
zkrášlovací účely (oděvní – rukavice, punčochy; pro kostely – antependia, rochety; pro

2 Kromě výroby provazů a lan také tkané popruhy,…
3 Tamtéž.
4 OREL, J.: Z historie ručního síťkování na českomoravské vysočině. Vlastivědný věstník moravský,
34/1982, sešit 2, str. 166. ISSN 0323 – 2581.
5 Nejběžnější rozměr pro síťkování je 20cm dlouhý váleček s průměrem 8mm.
6 4. 4. 1995 zánik, majetek převeden na Fond národního majetku České republiky.
7 KLIK, K.: Provaznictví v Čechách a na Moravě. Vlastním nákladem v Písku 1996. Str. 171.
8 Tamtéž.

kroje – čepce, vložky do úvodnic; pro byt – záclony, přehozy, ubrusy, podložky; pro
kadeřníky – vlasové síťky…).
1.1.2 Druhy sítě podle tvaru ok9:
Oka kosočtvercová – se dělají u sítí rybářských, houpacích a podobně.
Oka čtvercová, rovná (zrcadlová vazba) – se dělají hlavně u sportovních sítí jako je síť
na odbíjenou, kopanou, u ochranných sítí a podobně.
1.1.3 Výrobní prostředky
Síťovací jehlice:
Velikost – koresponduje s budoucí velikostí ok síťoviny, čím menší oka, tím kratší a
užší jehlice a naopak, čím větší oka tím větší a širší jehlice. Na síťkování vlasových
síťek se užívala jehlice o přibližné délce 10 cm. Pro rukavice již byly jehlice delší okolo
15 - 17 cm. Dál se to odvíjelo podle požadované velikosti ok, na rybářské sítě s většími
oky, nebo na vojenské sítě se používali i jehlice větší jak 50 cm.

Obrázek Síťovací jehlice na vlasové síťky z vlastnictví pana Romana Krčila 10

9 Tamtéž.
10 Vnuk pana Vavřína Krčila.

Obrázek Síťovací jehlice – dvě dřevěné a jedna kovová – a dřívka ze sbírek Regionálního muzea ve Žďáru
nad Sázavou - pro středně velká oka – na šátky, kruhové síťky,…

Materiál – první nálezy síťovacích jehel – víceméně ojedinělé na našem území jsou
z kosti a kovu – železa11. Dřevěné síťovací jehlice na výrobu rybářských sítí se
pravděpodobně nedochovaly, archeologové však předpokládají, že existovaly.
V současnosti se k již osvědčeným materiálům se může připojit i plast12 (naopak mizí
křehká – a drahá kost).13

11 Naleziště v Mikulčicích 9. stol. n. l.
12 Teta se zmínila, že babička snad měla plastovou jehlici (za minulého režimu to byl oblíbený materiál)
jako samouk ručních prací.
13 V galanteriích je problém toto náčiní sehnat, prý je ke koupi v Praze – KOH-I-NORU; tudíž záleží na
zručnosti a vynalézavosti necařek – respektive jejich mužských pomocníků, jak si jehlici opatřit –
vyřezáním ze dřeva, svařením dvou drátků,…

Obrázek Kostěná a železné síťovací jehly - Mikulčice, uloženo v archivu Archeologického ústavu AV ČR
v Brně, č. negat. 18593.

Tvar – pro jemnou síťkovinu se využívá jehlice s vidlicí na obou koncích, pro potřeby
hrubšího materiálu a větších ok je praktičtější jehlice s vidlicí pouze na jednom konci,
ne druhém je zašpičatělá a je v ní otvor s trnem, okolo kterého se motouz namotává
podobně jako u klasické vidlice.

Obrázek Síťovací jehlice - prostřední dvě s trnem, okrajové dvě s klasickou vidlicí na okou
koncích14

14 PROŠKOVÁ, I., VOZKOVÁ, E.: Síťování. Brno, Computer Press 2004. Str. 18. ISBN 80-251-0123-1.

Dřívko / váleček:
Velikost – opět se odvíjí od velikosti budoucích ok síťoviny/síťkoviny. Váleček slouží
k tvorbě drobných oček, pro větší oka např. na houpací síť by tak silný váleček byl
nepraktický, tudíž lépe poslouží dřívko, které nebývá silnější jak 5 mm, naopak šířka
může dosahovat i 50 mm a více – podle požadované velikosti ok. Délka válečku/dřívka
pak není kratší než vzdálenost mezi konečky prstů záprstními kůstkami ruky necařky –
příliš krátký váleček by se při práci špatně držel – mohl by se vysmeknout. Dlouhé
dřívko by však také nebylo výhodou – bylo by těžké do ruky. Vzhledem k tomu, že oka
jsou pevná,15 mohou se v průběhu z válečku/dřívka stáhnout. Tuto pomůcku si lidé
snadno vyrobili sami, není proto snadné určit přesné velikosti, nicméně pohybovaly se
přibližně od 15 cm do 35 cm délky – i v závislosti na jehlici, k níž byly vyrobeny.
Materiál – dřevo, kov.
Tvar – kulatina, s ohlazenými konci – kov i dřevo museli být hladké, aby neodřely oka
při posouvání a stahování z válečku/dřívka – nebo ploché dřívko – protáhlý ovál
v průřezu.
Síťovina/síťkovina
Materiál: dnes přírodní i umělý. Používalo se lýko16, provaz smotaný z vláken kopřivy
(dvoudomé), lnu (setého) či konopí, později také příze z vlny či hedvábí, nezapomínalo
se ani na lidské vlasy, zvířecí chlupy, či žíně. Dnes je oblíbená bavlna a umělé materiály,
které tolik nepodléhají zkáze.
Na síťkování se používala příze typu ‚kordonet‘ nebo ‚beckovka‘ (označeno silou příze:
‚30‘ ‚50‘ ‚80‘ ‚100‘) či přadena hedvábí, také POLY – pružná příze na punčochy. Na
síťky do vlasů se používaly i nitě ze stříbra, zlata, popř. z falešných kovů.
Na vyšívání do sítě se používala vedle klasických ‚bavlnek‘ ‚školní příze‘, také příze
typu ‚sněhurka‘, ještě lépe ‚perlovka‘17. Používala se i vlna na vyšívání do větších ok.

15 Např. u pletení je délka řady závislá na délce jehlice.
16 KLÍMA, B.: The Significance of the Moravian Perishable Inventory in Global Context. In Perishable
industries from Dolní Vestonice I: New Insights into the Nature and Origin of the Gravettian. Paper
prepared for the proceedings volume of The Masaryk Conference, Brno, Czech Republic, June 1998. 30
p.
17 Jak název napovídá, měla lesklejší povrchovou úpravu.

Obrázek Ukázky příze: sněhurka a kordonet '50'

Tloušťka průměru – záleží na budoucím využití síťoviny, i tady platí, čím větší oka
tím silnější průměr příze/provazu. Je logické, že na lov velryb si nevezmeme síťovinu
z příze o tloušťce 1 mm, a naopak nepoužijeme na síťku na vlasy motouz z hrubého
lněného provazu.
Barva – pro účely lovu se barva neupravovala (přírodní šedo/hnědo/zelený odstín) –
bylo nanejvýš důležité, aby si nástrahy lovená zvěř pokud možno všimla, až už bylo
pozdě. Pro dekorativní i sportovní a ochranné účely je dnes k dispozici nepřeberná škála
barev dle vlastního výběru.
Vypínací rám – hotovou síťovinu je potřeba vypnout souměrně do rámu, ať už je síť
určena na chytání ryb, nebo pro budoucí vyšívání, je potřeba dát jí její tvar (zvlášť když
síťujeme ‚z rohu do rohu‘ základní síťovinu).
Vypnutá síťkovina se po vyšití následně škrobila.18
1.1.4 Pracovní postup výroby sítě – způsob vázání uzlu
a) Ruční vázání:
 Čtvercová oka – síťovina základní19
1. Předně potřebujeme nějaké závaží, kde zachytíme začátek budoucí sítě – pro vázání
uzlíků je nutné, aby byla vznikající síťovina napnutá. Určuje se tak souměrná velikost
ok a jejich přesnost závisí na každém samostatném uzlíku.20 Může k tomu dobře
posloužit i ‚válec‘ pro paličkování, nebo svěráček s kolíčkem, který zachytíme o okraj
stolu21.
18 Další úpravy síťoviny viz strojová výroba.
19 PROŠKOVÁ, I., VOZKOVÁ, E.: Síťování. Brno, Computer Press 2004. Str. 23. ISBN 80-251-0123-1.
20 Paní Pytelová užívá ocelového hranolku, který je obalen molitanem (vycpávkou) a zašit do látky.
Zapíchne do něj delší špendlík, za nějž zachytí očko, na které potom váže první oko sítě. Já využívám
zavázání očka k opěrce židle, nebo mi dobře poslouží spínací špendlík, který mohu snadno za něco
zachytit.

Obrázek Možnosti uchycení pomocného očka: Válec pro paličkování se započatou sítí, svorka upevněná na
hraně stolu

2. Z příze/provázku si vytvoříme jednoduché očko, na které budeme navazovat vlastní
síť – viz následující obrázek, a zachytíme jej za pevný bod, který jsme si nachystali.

Obrázek Pomocné očko a začátek sítě na zatížené podušce22

3. Na jehlici si namotáme přízi/provázek v ideálním množství – čím delší bude návlek,
tím méně budeme muset navazovat později během práce, na druhou stranu to nesmíme
přehnat, aby se nám jehlice vešla do ok – to zjistíme až ve druhé řadě – v tom případě
musíme upravit tloušťku odmotáním z jehlice, pro snadnější další práci.23
21 PROŠKOVÁ, I., VOZKOVÁ, E.: l. c., str. 19.
22 Tamtéž.
23 Jednoduše – průměr jehlice s namotanou přízí nesmí být větší jak průměr válečku (obvod dřívka)

Obrázek Síťovací jehla s otvorem pro zachycení příze24

4. Na připravené pomocné očko uvážeme obyčejným pevným uzlíkem konec namotané
příze.
5. do levé ruky vezmeme váleček a uložíme si jej podélně mezi palec a ukazováček
podle prstů, co nejblíže k pomocnému očku. Přízi vedeme nad válečkem kolmo na něj,
k sobě dolů.

Obrázek Umístění válečku pro vázání prvního oka

6. Jehlici s přízí v pravé ruce vedeme okolo čtyř prstů s vynecháním malíčku (pro mne
je praktičtější vést ji jen okolo ukazováčku a prostředníčku), zadem okolo válečku
směrem k palci levé ruky, kde přízi zachytíme.

24 S touto drobnou jehlicí se síťovaly např. rukavice – je vhodná pro síťování v průměru menších ok.

Obrázek Vázání uzlíku - vedení příze

7. Nyní vedeme přízi zpátky opět zadem okolo válečku a ruky a zepředu podejdeme
váleček a píchneme do pomocného oka. Jehlici vytáhneme a utahujeme směrem k sobě
– zároveň uvolňujeme přízi z prstů až na tu na malíčku (která vznikla při posledním
tahu jehlicí okolo ruky). Neustále napínáme celou práci lehkým tahem k sobě.

Obrázek Jehlici protáhneme pomocným okem

8. Pozvolna utahujeme jehlicí i smyčku okolo malíčku – držíme ji do poslední chvíle,
váleček musíme držet kolmo k ose – pustíme smyčku z malíčku a doutáhneme jehlici –
máme první očko.

Obrázek První očko síťoviny

9. Nyní opakujeme od bodu 6. a utáhneme druhé očko = první řada25.

Obrázek První řada

10. Váleček ze vzniklých očí vytáhneme a pokračujeme druhou řadou. (Každá lichá
řada je lícová, každá sudá – rubová.) Na přesné velikosti prvního oka každé nové řady
závisí souměrnost celé sítě – i milimetrová odchylka způsobí, že další řada bude také
nepřesná a narůstá tak celková nesouměrnost síťoviny.26

25 Jako méně šikovná v tuto chvíli rozpojuji pomocné očko a zavazuji pevným uzlem budoucí roh
síťoviny – aby se první řada nerozutekla po lince – většinou se toto dělá až na konec, když utáhne
poslední oko sítě.
26 Pro rybářské a praktické úkony nebyla nepřesnost nepřekonatelnou obtíží, hlavně, že se výrobek
k danému účelu dal vůbec použít. Nicméně pro okrasné - dekorativní účely byla nepřesnost značně
nežádoucí.

Obrázek Další řady jsou rozšiřovány vždy na konci řady

Druhou a každou další řadu vážeme stejně jako první oka. Vždy na konci řady
rozšiřujeme o jedno oko tak, že do posledního oka v řadě usíťujeme o oko navíc, ovšem
pro úhlednost nevážeme uzlík do posledního oka, ale můžeme přibrat oko z předchozí
řady a uzlík se pak utahuje směrem kolmo do boku (neutahuje se na dřívku/válečku).
Pakliže chceme mít výslednou síťovinu čtverec, po dosažení požadované délky jeho
strany (= jedno z ramen usíťovaného trojúhelníku), začneme na konci každé řady ujímat
= poslední dvě oka nabereme najednou a usíťujeme jako jedno.
Obrázek čtvercová síť

V případě že požadujeme obdélník, začínáme stejně jako u čtverce, přidáváme oka na
konci každé řady tak dlouho, dokud nezískáme délku jeho kratší strany, poté přidáváme
oka pouze v každé druhé řadě a naopak v každé první řadě oka ujímáme – tak
dosáhneme délky obdélníku a poté ujímáme až do konce v každé řadě.27
Obrázek Obdélníková síť

 Kosočtvercová oka – síťovina prostá diagonální28
Začínáme také pomocným očkem, na nějž navážeme požadovaný výsledný počet ok.
V dalších řadách pak oka neujímáme ani nepřidáváme.
Tímto způsobem se začínají např. kruhové dečky, límečky, síťovky, různé vsadky i
krajkové okolky.
Navázání nitě: vzhledem k tomu, že na jehlici pravděpodobně nenavineme potřebné
množství k dokončení sítě, musíme po určitém čase opět namotat nový návlek a konce
spojit.
Když vyrábíme užitkovou síťovinu, kde se nehledí na úpravnost, je v podstatě jedno,
kde nám skončí návlek, a kde navážeme – vzniklý uzlík je viditelný a nelze jej
zamaskovat. Proto, když potřebujeme navázat v síťovině určené pro dekorativní účely,
je vhodné navazovat novou nit vždy na konci/začátku nové řady.
Možnosti navázání:
27 PROŠKOVÁ, I., VOZKOVÁ, E.: l. c., dává podrobný návod na různé tvary sítě i kombinace
materiálů.
28 PROŠKOVÁ, I., VOZKOVÁ, E.: l. c., str. 22.

Nejpevnějším uzlem je tkalcovský uzel = škotová smyčka – je vhodný pro navazování
nestejně silných materiálů, ale můžeme použít také ambulantní = plochý uzel.

Obrázek Škotová smyčka, také tkalcovský uzel

Obrázek Ambulanční uzel

b) Strojová výroba:
Snaha byla napodobit pohyb rukou při ručním síťování. První poloautomatické stroje
byly zavedeny prvně roku 1867 – „některé práce se musely provádět při vázání uzlů
současně ručně. Jejich výkon byl asi 600 uzlů za minutu (při ručním síťování se docílí
asi 20 uzlů za minutu). Dalšími zlepšeními se zvýšil výkon na stroji Chaunier-Galland
na 3300 uzlů za minutu – tyto stroje pracují se dvěma soustavami nití.“
„Síťovací stroj je vybaven žakárským ústrojím. Pracovní šíře stroje je různá podle
potřeby. Strojní uzly jsou stejné jako při ručním síťování. Novější model síťovacího
stroje, systém Jouannin dovoluje měnit velikosti oček mezi 8 mm – 50 mm – 150 mm a
má výkon 250 000 oček za hodinu, rozteč 8 mm, průměr osnovní cívky 120 mm, 404
člunků. Svojí úpravou se od Chaunierova stroje liší.“
„Pro síťovaný jemný podklad (filet) krajek a záclon ručně nebo strojně vyšívaných, jsou
konstruovány stroje s cívkami ve dvou řadách navzájem přesazených a člunky nesou
bobiny střídavě vpředu a vzadu. Tím se docílí jemná rozteč. Také záchytné háčky jsou
upraveny ve dvou řadách.“
„Chyby na hotových síťovinách se vyspravují ručně po vystřižení vadného místa.
Napodobeniny síťoviny se dají provést na paličkovacích a také na osnovních pletacích
strojích. Hotové technické výrobky z bavlny, lnu, konopí, ramie, sisalu a podobně se
konzervují, mají-li sloužit svému účelu ve vlhku. Technické hrubé sítě se často
dehtovaly, nebo napouštěly karbolínem. Před hnitím lze sítě rovněž konzervovat tříslem,
případně i jinými konzervačními prostředky, užívanými na impregnaci dřeva.“29
Před zánikem národního podniku Závodů S. K. Neumanna a v závodu 5 v Tišnově se
strojní síťování provádělo na japonských strojích značky Amita. Byly zařazeny do
výrobního procesu v šedesátých letech 20. století. Usnadnila se tak výroba síťovaného
zboží a uspořila se lidská práce. Stroje zajistily vysokou efektivnost výroby a snížily se
tak náklady na výrobu jednoho kusu výrobku.30
29 BAUER, L.: Síťování a oplétání. In Od ručního pletení k pletařským strojům. Technické muzeum v
Brně 1980. Str. 7
30 Tamtéž, str. 8.

„Síťovací stroje Amita se u nás používaly na výrobu všech druhů síťovin, kde byl
předepsaný materiál o tloušťce 0,70 – 2,10mm s kordonetovým skaním.“31
„Stroj se skládal z cívečnice, vodícího a napínacího ústrojí a vlastního síťovacího
stroje.“
„Cívečnice síťovacího stroje je oboustranná, přizpůsobená pro nasazování jakýchkoli
rozměrů a tvarů cívek nebo potáčků, které se ukládají na trny cívečnice. Tyto trny jsou
zapuštěny do panelu v počtu 101, 216 nebo 405 kusů. Počet trnů je shodný s počtem
bobin stroje. Nad cívečnicí se nacházejí po celé délce cívečnice přední a zadní paprsky
s přední a zadní vodící tyčí. Oba paprsky vymezují přesnou polohu jednotlivých nití a
usměrňují vedení nití k hornímu a spodnímu podávacímu válci, který je uložen
v kuličkových ložiskách.“
„Návod nití je proveden tak, že se střídavě mění např. devět nití navedených vedle sebe
do zadního paprsku, pak se na tomto vynechá devět otvorů pro devět nití z přední části
cívečnice, které se navedou do předního paprsku. Tento pořad se stále opakuje. Osnovní
nitě obepínají spodní podávací váleček a horní podávací váleček a to tím způsobem, že
opisují tvar osmičky. Potom osnovní nitě opouští cívečnici a přecházejí na vlastní
síťovací stroj a to nejdříve na odtahový válec, který je upevněn na výkyvném rameni,
jehož výkyv je stavitelný šnekem, umístěným na levé straně stroje. Toto zařízení
umožňuje současně vizuální kontrolu povolování a napínání osnovy. Z odtahového
válce postupuje osnova zadním paprskem a obchází vodící tyče na stavěcí osnovní
svůrce, kterou se v závislosti na úhlu lomení procházející osnovy reguluje stupeň
brzdění. Ze svůrky přechází osnova na volně otočný válec, opásá jej po celém obvodu a
po průchodu horním paprskem obepíná v obráceném směru plstěný válec. Po dosažení
koruny stroje jde osnova směrem dolů, prochází spodním paprskem a obepíná podávací
válec potažený plstí, jehož postavení je mimo jiné blokováno brzdící lištou. Pak
prochází osnovními elektrickými zarážkami, obepíná napínací válec a přední vodící
válec a vstupuje do nahazovacího paprsku. Nahazovací paprsek vykonává kromě
pohybu nahoru a dolů také pohyby do stran a tím nahazuje osnovní nit na horní háček.“
„Horní háček je buď pevný a pak vytváří jednoduchý uzel, nebo otočný se speciálně
tvořeným háčkem pro vyváření dvojitého uzlu. Do místa vevazování je naváděna druhá
soustava nití – útek, který je nasoukán na přírubové talířové cívky a vkládán do člunku.
Člunky jsou opatřeny útkovou zarážkou. Při ukládání této zarážky je třeba dbát o její
správné uložení a to tak, aby ostřejší špička spodní části zarážky směřovala do stroje.“

Obrázek Jednoduchý uzel

31 Tamtéž.

Obrázek Dvojitý uzel

„Rovněž důležité je správné uložení bobiny v člunku a to tak, aby se nit odvíjela ze
spodu cívky, odkud je vedena otvorem člunku nahoru, dále očkem zarážky a opět
otvorem člunku ven do stroje na vodící háček.“
„Osnovní i útková zarážka při přetrhu nití nebo dojití materiálu vyvolává kontakt a
světelně signalizuje prostor, ve kterém došlo k závadě. Signalizace je prováděna pomocí
čtyř žárovek, které jsou umístěny na koruně stroje.“
„Člunky s útkovými cívkami jsou uloženy v pohyblivém lůžku, které vykonává
společně s člunky pohyb dopředu a dozadu. Délka dráhy pohybu je určována
regulátorem, který je v přední části stroje dole u pravé postranice a kontroluje se
měřítkem, umístěným nad regulátorem vedle posledního člunku vpravo. Účelem tohoto
regulátoru je seřídit množství podávané příze, odvíjené z cívek (bobin) v člunku.“
„Pro pletení sítí na uvedeném síťovacím stroji Amita je možné používat šňůry od
průměru 1,2 mm do 4,8mm. Průměr ocelových cívek (bobin) je 300 mm, velikost ok na
vyráběných sítích je možná v rozmezí 28 – 230 mm. Frekvence otáček je v rozmezí 4 –
12min-1.“
Tabulka výkonu u jednoduchého a dvojitého uzlu:

Dnes se ve výrobě sítí sahá po umělých materiálech jako polypropylen PP
(vysokopevnostní, lehký, nenasákavý) a polyamid PA (trvanlivý (odolný proti oděru) a
pevný), jelikož jsou velmi kvalitní, stálobarevné a odolné proti UV záření. Ovšem i dnes
se spoléháme na zahraniční (japonské, ruské) síťovací stroje. Vývoj těchto strojů se
posunul od snahy napodobit navázání každého oka uzlem. Vyrábí se pletená či
paličkovaná síťovina bez uzlíků. Její výroba je rychlejší, jednodušší a tudíž i levnější.
Proč lpět na tradicích, když to jde i jinak, že?

Obrázek Jeden z typů síťovacích strojů dnes používaných

1.2 Síťování
Je velni starým odvětvím provaznického řemesla, což dokládají nejen archeologické
nálezy, ale i některé staré písemnosti.
B. Klíma32 uvažuje o skutečnosti, že již v období lovců mamutů (Pavlovien: Dolní
Věstonice I) byli naši předci schopni vytvořit jakousi síťovinu a pomocí ní lovit zvěř.
Nálezy v Mikulčičích lze uvést do souvislosti se Zprávou o Slovanech Ibráhíma Ibn
Ja’kúba33 – tento pravděpodobně vzdělaný obchodník židovského původu ze Španělska
navštívil v 60. letech 10. století Německo a země západních Slovanů. Ve své zprávě
uvádí: „V zemi Bújama se vyrábějí lehké šátečky z velmi jemné tkaniny na způsob síťky,
které se k ničemu nehodí. Jejich cena u nich v každou dobu činí 10 šátků za jeden kinšár
(denár) a pomocí jich kupují a prodávají. A mají jich zásoby. A představují u nich (pro
ně) majetek a cenu (všech) věcí. Kupují za ně pšenici, mouku, koně, zlato, stříbro a
všechny věci.34 Je možné se domnívat, že tyto šátečky využívané jako platidlo se
vyráběly právě v Mikulčicích, jelikož jinde se při archeologických výzkumech síťovací
jehlice odpovídající tomuto stáří objevit nepodařilo.
1.2.1 Využití v rybolovu – rybářské sítě
U nás se první archeologické nálezy síťařského náčiní datují do 9. století35 a to
v Mikulčicích na jižní Moravě. Zde se při odkryvech nalezlo několik vcelku
zachovalých síťovacích jehel z kovu a jedna kostěná. Ovšem, vzhledem k velikosti jehel
a rozteči mezi trny vidlice (cca 1 mm), nemohly tyto sloužit k výrobě sítí na lov ryb.
Větší jehlice, které by potvrzovaly výrobu sítí na tento účel, archeologové nenalezli (je
pravděpodobné, že byly zhotoveny ze dřeva a tudíž se nedochovaly). Nicméně staří
Slované tuto techniku patrně bravurně ovládali, což dokazuje zmíněný nález.

32 Team of authors: Perishable industries from Dolní Vestonice I: New Insights into the Nature and
Origin of the Gravettian. In paper prepared for the proceedings volume of the Masaryk Conference, Brno,
Czech Republic, June 1998. p. 20.
33 BARTOŇKOVÁ, D. ed. et al.: Magnae Moraviae fontes historici III. Prameny k dějinám Velké
Moravy. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1969. Str. 412 a n.
34 Tamtéž, str. 413 – 414.
35 Rybářství patří k nejstarším zdrojům lidské obživy, (na našem území) nálezy paleolitických kostěných
harpun a mezolitických kostěných háčků to potvrzují.

Obrázek Kostěná a železné síťovací jehly - Mikulčice, uloženo v archivu Archeologického ústavu AV ČR
v Brně, č. negat. 18593.

Obrázek Kostěná síťovací jehlice - Mikulčice, uloženo v archivu Archeologického ústavu AV ČR v Brně, č.
negat. 7476.

Nálezy textilu jsou ojedinělé a vzácné, většinou se zachová otisk v hlíně/na keramice36.
Síť samotná tedy neměla šanci přečkat do dnešní doby, aby podala svědectví a potvrdila
předpoklady postavené na základě učiněných nálezů.
Přes krátkodobou trvanlivost výrobního materiálu sítí, se zachovalo několik nepřímých
důkazů o existenci rybářských sítí. Jsou to kamenná – neolitická (později i keramická37
– Mikulčice) závaží k sítím a plováky z kůry (doba železná),38 která se přivazovala
k vlečné síti zvané nevod (velikost: délka 30 – 60 m, šířka 3 – 5 m).39
36 Lineární – šňůrové zdobení.
37 Výhodou keramického závaží je jednodušší vytvoření otvoru pro navlečení šňůry – ještě před
výpalem, také se snadněji provrtá než kámen: ANDRESKA, J.: Rybářství a jeho tradice. Vyd. 1. Praha:
Státní zemědělské nakladatelství, 1987. Str. 28.
38 ANDRESKA, J.: Rybářství a jeho tradice. Vyd. 1. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1987. Str.
17., 18., 20.
39 Závaží napínala síť ke dnu, plováky přidržovaly druhý konec na hladině, aby uniklo co nejméně ryb ze
zátahu. Tamtéž, str. 29.

Obrázek Neolitická kamenná závaží k sítím - Opava40

Obrázek Závaží k sítím - druhé zleva pískovec, ostatní keramika - Mikulčice 41

Obrázek Plováky k sítím z kůry - Biskupiň, Polsko, doba železná42

O rybolovu u nás se zmiňuje už Kosmas ve své Kronice české (počátek 12. století –
pověst Durynk a Neklan – lov ryb pod ledem, v událostech z roku 1108 se přirovnáním
40 Tamtéž, str. 17.
41 Tamtéž, str. 28.
42 Tamtéž, str. 18.

zmiňuje o rybářské vrši). Právo rybolovu původně svobodné, s rozvojem feudálního
řádu a s přeměnou půdy na soukromou – včetně potoků a řek, tedy i s živočichy v nich
žijících.
Základní znalosti pro rozvoj rybníkářství poskytli říční rybáři, jelikož jejich tradice u
nás spadá jistě do předhistorického období.43 V době panování Karla IV. se okolo roku
1360 u nás postavily první velké rybníky (Máchovo jezero, Dvořiště u Lomnice n. L.),
na nichž se musela technika lovu změnit.
K potřebám rybolovu vznikalo nepřeberné množství typů sítí pro různé způsoby lovu,
zde uvedu jen některé. Mnoho druhů rybářských sítí zaniklo kvůli rybářským zákonům,
částečně chránícím hojnou populaci ryb i raků. Např. lov praporcem na řekách se již
nepraktikuje.
Druhy sítí k rybolovu:
Rybník
Keser (dřevěný, železný) – vyskytuje se jak v říčním rybářství, tak v rybníkářství – na
dřevěnou samorostlou vidlici se navázal oblouk – na takto vzniklý rám se natáhla mělká
síť. Spolu s ohnoutkou – mělká síťka na ohnutém dřevěném rámu – tvořil jednoducho
výbavu pro vybírání ryb z loviště a přenášení do kádí nebo sádek. V drobném
rybníkářství se tyto nástroje udržely až do poloviny 20. století.

Obrázek Nejstarší druhy ručních sítí - dřevěný keser a síť ohnoutka 44

Později se v říčním rybářství keser – též koš z upravené podobně používal i na chytání
lososů – upevňovaly se po dvou po stranách jezových vrat. Vraty se totiž dostávala
většina lososů proti proudu řeky. Nad vraty se vytvořil hustý plot z tyčí, aby se losos
nedostal skrz. Losos se musel otočit a podle některé stěny se vracet zpět – tam však
uvízl v síti. Lososníci počkali, až chyceného lososa, jak se odborně říkalo, „zalila
voda“ – proud ho usmrtil a při vybírání nehrozilo, že úlovek pláchne.45

43 Tamtéž, str. 60.
44 Tamtéž, str. 61.
45 Tamtéž, str. 86.

Obrázek Pražská lososnice u Nových mlýnů koncem 19. století a detail koše. Podle A. Friče

Vlečná síť = nevod – doložena vyobrazením ze 14. století v polském ilustrovaném
rukopise Legendy o sv. Jadvize.46 Na dolním kraji k ní byla připevněna závaží (dříve
kamenná, keramická, později olůvka), na horním pak plováky ze dřeva (kůra borovice,
kůra černého topolu47). Zátahová síť mohla mít různý průměr ok: ‚tenata‘ měla 5 x 5
cm, ‚bolenice‘ 4 x 4 cm a ‚jelčina‘ měla 2x 2 cm. Při lovu se zpravidla používala loď.
Síť se nejprve odborně a pravidelně složila do lodi, aby s při jízdě dobře pokládala do
vody. Potom se zavezla obloukem proti proudu řeky. Ve vodě se ponořila ve svislé
poloze od hladiny až ke dnu a pak se pomalu přitahovala ke břehu.48 Na rybníce se
postupovalo obdobně. Nevodem se zatahovalo pomoví dvou dlouhých a silných
provazů – bylo potřeba asistence několika skupin rybářů, aby se zvládlo to množství
chycených ryb. Objevuje se také potřeba trvanlivějšího materiálu pro keser – místo
dřevěné vidlice se nasazuje kovová obruč s tulejkou pro dřevěnou násadu.49

46 BAUER, L.: Síťování a oplétání. In Od ručního pletení k pletařským strojům. Technické muzeum v
Brně 1980. Str. 5.
47 ANDRESKA, J.: l. c., str. 120. Vodu nasává méně než korek, snadno se obrábí. Obvyklým tvarem
plováků je hranol se zakulacenými hranami.
48 Tamtéž, str. 29.
49 Tamtéž, str. 61.

Obrázek Zátah největší rybniční sítí – nevodem

Vhodnou pomůcku pro pro transport ryb z výloviště do kádí či sádků byla nádoba se sítí
– dřevěný rám na čtyřech nožkách – viz následující obrázek.

Obrázek Nádoba se sítí na transport ryb ze sbírky Etnografického ústavu Moravského zemského muzea, inv.
č. 1.1-27.

Řeka (lov na Labi)
Síť obúzka – byla trojvrstvá a pracovalo se s ní podobně jako s praporcem, místo tyče
ji nesly plováky. Používala se výlučně na noční lov, dokud nebyl zakázán rybářským
zákonem – okolo roku 1900 se obůzka přestala používat. Podle J. Andresky (1987),
který uvádí její starý název – trihubka, se dochovala pouze jedna obůzka v Dolních
Beřkovicích (rozměry: 120 x 56 cm, vnější oka jsou 14 x 14 cm, vnitřní 3,7 x 3,7 cm,
síť má 230 plováků z topolové kůry a 307 olůvek). Dalo se s ní lovit i v kalné vodě. Síť
se zavezla napříč vodním tokem, jeden konec se vedl z lodi, a na druhém býval jako
plovák uvázán dřevěný škopek. Síť plula volně po proudu řeky a chytala ryby.

Obrázek Lov sítí obůzkou na Labi. Podle vyprávění J. Jandy z Dolních Beřkovic

Síť dědík – velká pytlovitá síť na dvou dřevěných násadách někde nazývaná ‚vlak‘. Byl
speciálně určen pro lov pod pobřežními porosty vrb (v létě za horkých dnů přirozený
úkryt pro ryby) – lov se prováděl vždy z lodi, jíž se po proudu připlulo k úkrytu ryb.
Bylo zapotřebí tří rybářů – prostřední zadržel loď a zavedl ji bokem ke břehu, dva na
kraji pak spustili dědík do vody. Připlulo se blíže ke břehu a ryby vyplašili tloučkem –
ty jim pak vpluly do sítě, kterou vytáhli do lodi.

Obrázek Lov dědíkem. předvádí V. Adamec z Týnce n. L.

Síť schonka – používala se na podzim, když se ryby uložily k zimnímu spánku a byly
méně aktivní. Byla to pytlovitá síť tvarově podobná nevodu ze slabého motouzu, aby jí
dobře prošla voda. (Rozměry: šířka 28 m, délka 4 m; velikost ok: 4 x 4cm; 162 plováků
a 62 olůvek. Vstup do sítě byl 80 cm vysoký.) zatížila se pěti žulovými kameny, aby se
udržela v proudu řeky. Rozvěr sítě udržovalo pachole – dřevěná stojka, ke které se
připevňovala zmíněná závaží. Pintováním – provazování sítě – se zajišťovalo, aby
chycené ryby nevyplavaly a plavačka – dřevěný plovák umístěný v rohu sítě vzdáleném
od břehu – určovala rybářům polohu sítě. Do takto připravené sítě se ryby sháněly po
proudu ve vzdálenosti 50 – 150 m pomocí dvou lodí a žinkroutu – dřevěná násada
s množstvím železných kroužků – kterými se řehtalo u dna řeky.
Dalo se s ní lovit i v kalné vodě v létě, kdy se táhla mezi dvěma loděmi po proudu.
Na Kolínsku zanikly okolo druhé světové války, žádnou se nepodařilo najít pro muzejní
sbírky.

Obrázek Lov sítí shonkou. podle J. Hulíka z Kolína, detail sítě

Síť kukla – kruhová síť zvonovitého tvaru, o průměru cca 16 m, velikost ok asi 2,5 x
2,5 cm. Dolní okraj měla poddělaný = upletený ze silnějšího materiálu a podhrnutý tak,
že tvořil hlubokou kapsu asi 70 cm, kde zůstaly chycené ryby. Olůvka byla hustě vedle
sebe, aby síť přilehla dobře ke dnu. Naposledy se s ní lovilo na Kolínsku kolem roku
1910, jelikož byla koncem 19. století rybářským zákonem zakázána.
Používala se taky kukla půlová – tvar kruhové výseče 1/3 kruhu s poloměrem 5 – 8 m
nebi až 12 m, s různou velikostí ok – ve špičce až 7 x 7 cm, u okraje 3 x 3 cm.

Obrázek Lov půlovou kuklou. Podle J. Hulína z Kolína.

Obrázek Sušení sítě kukly. Podle J. Hulíka z Kolína.

(Lov obecně)
Podběrák – slouží k podebrání ryby, kterou rybář chytil na udici, aby neuplavala – při
vytahování z vody vznikají tlaky a vlasec by se mohl přetrhnout.50

50 Martin Mittner, bytem Brno, Nezvalova 7, člen rybářského svazu se sídlem na Soběšické, rybář Brno
03, záznam učiněn 16. 4. 2013.

Obrázek Síťka na podběrák z nabídky firmy Kv. Řezáč

Obrázek Podběráky ze sbírky Etnografického ústavu Moravského zemského muzea, inv. č. 1.1-29 - kovový
rám s tulejkou pro násadu má přibližný tvar rovnoramenného lichoběžníku a inv. č. 1.1-4 – dřevěný z jednoho
kusu, kruhovitého tvaru.

Salmo – používá se jako podběrák v pstruhové vodě. Rybář (stojící v proudu
řeky/potoka) jej má přichycený k pasu na gumě – pro snadnější manipulaci.51

51 Martin Mittner, bytem Brno, Nezvalova 7, člen rybářského svazu se sídlem na Soběšické, rybář Brno
03, záznam učiněn 16. 4. 2013.

Obrázek Salmo

Čeřen – podle Andresky (1987) patřil k nejrozšířenějším rybářským nástrojům. Míval
rozměry 2 x 2 m. někdy se zvedal tyčkou, jindy přes dřevěnou kozu.52

Obrázek Lov čeřenem na Vltavě v Purkarci53

52 ANDRESKA, J.: l. c., str. 114.
53 Tamtéž.

Obrázek Čeřenová síťka z nabídky firmy Kv. Řezáč

(Váh)
Rybářský sak – pomocí něho se vylovovaly ryby chycené do kamenných ohrádek
zvaných kolesá. (Horské oblasti Slovenska a dále Karpat obecně – kamenitá dna řek.)
Skládal se z jednoduchého dřevěného oblouku o šířce cca 120 cm, dole s napjatým
motouzem a rukojetí ve tvaru vidlice, rám byl potažen sítí asi 1 m hlubokou. Rybář jím
mohl lovit sám, s naháněčem, nebo se pomocí něho dalo lovit kolektivně čili pohonem –
prováděl se na podzim a podobal se výlovu rybníka.

Obrázek Sak na ryby ze sbírky Etnografického ústavu Moravského zemského muzea, inv. č. 1.1-2.

Korec – typ velkého podběráku – velká sítěná naběračka – výlučně slovenský nástroj.

Obrázek Lov sítí zvanou korec (Slovensko)

Vezírek – používá se z důvodu uchování ryby živé, ale v zajetí. Prvně se namočí do
vody, aby provlhl a potopil se a pak se do něj vloží ryba a vezírek se uzavře. Kdyby
rybář rybu zabil, neměl by ji jak skladovat, ryba by se zkazila a zapáchala by.54
54 Martin Mittner, bytem Brno, Nezvalova 7, člen rybářského svazu se sídlem na Soběšické, rybář Brno
03, záznam učiněn 16. 4. 2013.

Obrázek Vezírek velký a malý

Vrš – jedna z pastí na ryby. Používalo se v říčním rybářství. Dochovaly se nám proutěné
vrše (Mikulčice – 8. - 9. století), brzy rybáři jistě zjistili, že síť má nesporné výhody
v oklamání chytaných ryb, proutěná vrš, ale nezanikla.

Obrázek Síťová vrš (mjech) z Lábu (okr. Senica)

Obrázek Způsoby kladení vrší

Vězenec – statické odlovné zařízení, používá se ve stojatých i tekoucích vodách, pro
odchyt jednotlivých druhů i pro běžný lov. Tvar a velikost se přizpůsobuje lokalitě.
Nedílnou součástí zařízení jsou ‚naháněcí křídla‘ a ‚úvršky‘ – ryba je nasměrována
křídly do zúžené části tou proplave dovnitř pasti, ze které nenajde cestu ven.55

Obrázek Římovský vězenec, průměr 90 cm, obrázek z nabídky firmy Pokorný-sítě s.r.o.

55 DOBEŠ, P.: Petr Dobeš – sítě [online]. c. 2006 - 2011, poslední revize [cit. 2013-4-5]. Dostupný na
World Wide Web: <http://www.pokorny-site.cz/rybarske_site_vezence.html>

Obrázek Římovský předsíňový vězenec se vstupem 120 x 120cm, z nabídky firmy Pokorný-sítě s.r.o.

Vrhací síť – je potřeba dbát na údržbu sítě, aby se na ní nezůstávaly nečistoty, jako na
každé rybářské síti. Používá se tak, že konec dlouhého stahovacího provazu se upevní
na zápěstí té ruky, kterou se bude házet, a poskládá se od zápěstí k síti do dlaně ve
smyčkách 15 – 20 cm dlouhých. Volnou rukou se uchopí vrhačka za oba kroužky a
zvedne se tak, že zátěžová šňůra zůstane na zemi. Rukou se smotaným provazem se
uchopí síťovina ve výšce pasu, druhá ruka zbytek pouští. Volnou rukou se uchopí
v jednom bodě zátěžová šňůra na spodním okraji vrhací sítě směrem od nás a přidá se
pod palec druhé ruky ke stahovacímu provazu a síťovině. Volnou rukou se uchopí
zátěžová šňůra v druhém bodě tak, aby zátěžová šňůra tvořila trojúhelník. Jedna
odvěsna tohoto trojúhelníku je vodorovně před námi mezi oběma rukama, druhá
odvěsna vede svisle od ruky se síťovinou ke zbytku zátěžové šňůry a jejich lehce
zaoblená spojnice vede od dříve volné ruky také ke zbytku zátěžové šňůry. Stahovací
paprsky takto otevřené vrhačky jsou směrem od nás. Toto je vrhací síť připravená před
vlastním hodem.
Rukou, ve které držíme většinu vrhací sítě, lehce zapažíme a hodíme vrhací síť na
předem vybrané místo. Druhou rukou pustíme zátěžovou šňůru o zlomek sekundy
později, aby se zátěžová šňůra roztočila a svou setrvačností a vahou otevřela vrhačku.
Síť by měla dopadnout na hladinu vody ve tvaru kukly (medúzy…). Kukla je také méně
používaný název pro vrhací síť. Jakmile hodíme vrhací síť, musíme všechno pustit, aby
se síť mohla volně otevřít! Zůstává jen konec stahovacího provazu upevněný na zápěstí
vrhací ruky.
V případě, že vrhací síť opravdu dopadne správně otevřená na vodní hladinu, necháme
jí dopadnout až na dno a ihned po dopadu 1 až 2 x silně trhneme za stahovací provaz.
Síť se tímto na dně zatáhne a zamezí úniku přiklopených ryb. Je nutné jednat okamžitě
po dopadu na dno. Nyní síť vytáhneme.
Vrhací síť se používá na kontrolu přírůstků a zdravotního stavu obsádek. Je dobré
předem vybrané místo nakrmit, nebo vytipovat takové, kam se ryby přirozeně stahují.
Při výběru vrhací sítě je třeba dbát na to, aby se při odchytu ryby nepoškodily. Je nutné
použít takovou velikost ok, aby do nich ryby nemohly zastrčit hlavy.56

56 DOBEŠ, P.: Petr Dobeš – sítě [online]. c. 2006 - 2011, poslední revize [cit. 2013-4-5]. Dostupný na
World Wide Web: <http://www.dobes-site.cz/vrhaci-site-navod.html>

Obrázek Vrhací síť, vedle detail

1.2.2 Honitba a lov ptáků
Myslivost – je soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři,
jako součást ekosystému, a spolková činnosti směřující k udržení a rozvíjení
mysliveckých tradic a zvyků, jako součást kulturního dědictví.57 (Rybolov sem nepatří).
V paleolitu představoval lov hlavní složku obživy, neolitická revoluce snížila potřebu
uživit se lovem míň než na polovinu, a ještě na počátku středověku byla vítaným
zpestřením jídelníčku neprivilegovaných vrstev obyvatelstva zvěřina. S nástupem
feudálního řádu a panovníkovým přivlastněním si půdy se lesní zvěř stala pro nižší
vrstvu obyvatel tabu, tzv. regál – právo lovu bylo výsadním právem panovníka
(pytlačení běžně fungovalo). První zákon týkající se myslivosti spadá do poloviny 10.
století, kdy kníže Boleslav I. stanovil tzv. vysokou honbu, tedy právo lovu bylo doménou
pouze panovníka. V roce 1388 nařízení krále Václava IV. se ustavilo tzv. právo
dominikální, které zavádí lov jako výsadu vrchnosti. Pro panovníka jsou určeny okrsky,
kde může lovit. Lov se stává kratochvílí a slouží spíše jako příležitost k reprezentaci. V
roce 1573 vychází Usnesení českého sněmu, které obsahovalo i nařízení o ochraně
zvěře. Další úpravy lovectví vydal Karel VI. roku 1728 vydáním loveckého řádu
(Jägerordung), který zůstal nezměněn až do vlády Marie Terezie, která v roce 1743
vydala řád nový. Myslivost se tímto stala povoláním. V roce 1786 vydává Josef II.
všeobecný honební patent, který prohlásil právo myslivosti za právo státu, který jej
mohl dále svěřovat. Roku 1866 byl byl přijat první samostatný zákon o myslivosti pro
Království české. Významný byl zákon č. 98 z roku 1929, tzv. Malý honební zákon, který
mimo jiné stanoval doby lovu a doby, kdy je zvěř hájena. Po nástupu Komunistické
strany byl v roce 1947 vydán zákon, který rozšířil myslivost veřejnosti, tím ale došlo
často k přílivu laiků a lidí nerespektujících mysliveckou etiku. Bylo také stanoveno
povinné členství v jednotné myslivecké organizaci. Zákon č. 23/1962 stanovil plány lovu
zvěře a jejího chovu.
Po převratu byl roku 1990 vydán zákon č. 83, který zrušil povinné členství v
mysliveckých organizacích. Novela zákona 23/1962 č. 270 umožňovala správu honitby
nejen mysliveckým organizacím a také zrušila na nátlak ochránců zvířat termín
57

„škodná zvěř“. Novela č. 512 ze stejného roku poté zavedla přechodný myslivecký
zákon. 58
Honitba59 – je pozemek, na němž je povoleno vykonávat právo myslivosti. Může mít
jednoho i více vlastníků, podle toho, jestli zahrnuje jeden či více pozemků. Potom se
honitby dělí na vlastní a společenstevní. Rozdělení se objevilo po roce 1848, kdy vydal
císař František Josef I. v Olomouci Říšský patent o myslivosti č. 154, který spojil právo
myslivosti s vlastnictvím půdy. Nehonební jsou pak ty pozemky, které toto právo
postrádají. Obory a bažantnice mají specifické postavení.
V zákonu č. 449/2001 Sb., o myslivosti se v hlavě V. uvádí zakázané způsoby lovu –
vedle trávení zvěře a chytání do ok, nášlapných pastí, želez a podobně se zakazuje lovit
zvěř do sítí, pokud nejde o její odchyt za účelem zazvěřování nebo u zvěře pernaté o
ornitologický výzkum.

Obrázek Čižba a lov v encyklopedii J. A. Komenského Vestibulum scholasticae eruditionis, Norimberk 1678.
Nahoře: Ptáčník láká ptactvo vábničkou na lep, návnadu i do sítí. Dole: lov zvěře do pasti (jam a sítí). 60

Voliérové sítě – ve větších voliérách v ZOO nebo v chovných stanicích jsou jimi
zastřešovány ‚výběhy‘ pro ptactvo – jejich instalace i údržba jsou praktičtější, než klece
či pletivo z drátu. Jsou naprosto nesavé, vysoké pevnosti s výjimečnou odolností proti
dešti, slunci, větru a mrazu, bez tvarových reakcí na změny teploty a vlhkosti vzduchu
(srážení atd.). Sítě jsou velmi lehké, vyráběné z polyetylenu, multiplu či PET.61
58 HERO, George. Myslivost a lov povolání a historie. Skvělý lov [online]. c. 2010-11-07, poslední revize
[cit. 2013-4-5]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.greathunting.eu/2010/11/myslivost-lovpovolani-historie.html>
59 Podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

60 PETRÁŇ, J., ed. a kol.: Dějiny hmotné kultury. 2/2, Kultura každodenního života od 16. do 18. století.
1. Praha: Karolinum, 1997. Str. 747. ISBN 80-7184-086-6.
61 Petr Dobeš - sítě

Obrázek Voliérová síť Schwarcenberské bažantnice z katalogu firmy Petr Dobeš sítě.

Obrázek Voliérová síť v Praze Tróji z katalogu firmy Petr Dobeš sítě.

1.2.3 Sítě sportovní a průmyslové
Dnes jsou již vyráběny strojově, z umělých materiálů. Ale ještě z kraje druhé poloviny
20. století se u nás vyráběly ručně. Člověk už asi nepřijde na lepší provedení, jak
zachytit míče v brankách či kamínky na skále. Síť svou dokonalou jednoduchostí je
nepřekonatelně využitelná.
Sportovní sítě:

Obrázek Sítě do fotbalových, hokejových, házenkářských branek, branek na vodní pólo

Obrázek Sítě na košíkovou

Obrázek Sítě na stolní tenis, tenis, beachvolejbal, volejbal, badminton

Sítě na šplhání – k vidění a vyzkoušení v různých lanových centrech.

Obrázek Síť ke šplhání

Průmyslové sítě
Ochranné sítě:
Sítě pro zajištění bezpečnosti na skokanských můstcích a sítě, které zabrání sesuvům
sněhu, jsou vyráběny z polypropylenového (PP) lana o průměru 18 mm. Velikost ok sítí
pro skokanské můstky je obvykle 300 až 350 mm62.
62 Kv. Řezáč

Obrázek Ochranná lyžařská síť z katalogu firmy Kv. Řzáč

Obrázek Ochranná diskařská síť Kv. Řezáč

Obrázek Ochranná síť na basebal, softbal Kv.
Řezáč

Obrázek Ochranná síť na golf Kv. Řezáč

Obrázek Síťka na míče Kv. Řezáč

Dekorační sítě – slouží dobře místo nástěnky ve školách (např. v ZŠ Milénova) – síť se
upevní ke zdi, a kolíčky se k ní přichytí výtvarné výtvory žáků.

Obrázek Dekorační síť Kv. Řezáč

Průmyslové sítě pro domácnost:
Houpací síť – hračka pro děti, odpočinek pro dospělé. Domnívám se, že vznikly díky
lenošení námořníků v rybářských sítích, které se sušily rozvěšené na palubě lodi, aby se
pak snáze daly poskládat a opětovně požít. Spánek na pevné posteli v lodi mohl být
poněkud nepříjemný, když s ní vlny pohazují, zato závěsná lůžka sice s člověkem
houpala, ale nevyklopila jej při ostřejším náklonu. Domnívám se, že toto jsou dvě
vodítka, která dala vzniknout houpací síti, jak ji známe dnes.

Obrázek Houpací síť Kv. Řezáč

Síť na postýlku – dnes se vyrábí nepřeberné množství dětských postýlek – tato síť
slouží spíše pro typ cestovní postýlky – lehké a rozkladatelné pro snadnější transport.

Obrázek Síť na postýlku Kv. Řezáč

1.2.4 Vojenské využití – průmyslové sítě
Takto velké sítě jsou vyráběny již strojově, dříve ovšem ručně – síťovací jehla měřila od
50 cm. U širších lan63 vázaných do sítě nedovoluje jejich tloušťka uvazovat oka
původním síťovacím způsobem64, nejsou proto vytvářeny z jediného lana/provazu,
nýbrž jsou navazovány například ambulantním uzlem, křížovou spojkou aj.65

Obrázek Ambulanční spojka, Uzly a Uzlíky

Obrázek Křížová spojka, Uzly a Uzlíky

63 Míněno u umělých materiálů, silné lano z přírodních materiálů lze do určité tloušťky síťovat klasicky
pomocí jehlice a dřívka.
64 Jen velikost síťovací jehly by musela být alespoň metr, čímž by vznikal problém při provlékání i při
uvazování uzlu.
65 Více na <http://gord.gringo.cz/Uzly/index.html>

Obrázek Uzel dobrého skutku, Uzly a Uzlíky

Obrázek Josefínský uzel, Uzly a Uzlíky

Maskovací, útočné – filosofická otázka, zdali byla dřív slepice či vejce je zde na místě.
Dnes nemůžeme s jistotou říci, byla prvně maskovací síť – nutnost ukrýt se před
nepřítelem, nebo byla dříve útočná síť – polapit kořist (ať už v podobě únosu ženy
z jiného kmene – podvědomě chápali nutnost druhové diverzity, či měření sil
v koloseu). Na maskovací sítě se našívaly laty – kousky látek zbarvených podle potřeb
prostředí, kde budou vojáci nasazeni (do lesa hnědo-zelené, do pouště pískově žluté…).
Útočné naopak mohly mít v rozích či po obvodu zátěže (kameny), nebo bylo jejich
krajovými oky protaženo zatahovací lano.

Obrázek Maskovací síť pro fotografa66

Obrázek Maskovací síť67

66 Z nabídky pro myslivce.cz
67 Z nabídky General army s.r.o.

1.3 Síťkování
Tvarování a zdobení v síťkovině: vzorovat můžeme změnou velikosti ok, křížení a
podvlékáním ok nebo změnou síly a kvality vlákna68. Nejčastějším vzorováním
(nejjednodušším) je usíťování několika ok do jednoho a jejich opětovné spojení v další
řadě. Hojně se vzorování v síťovině užívalo při tvorbě kruhových deček, límečků či
manžet rukavic.
Vzory: pecky – malé, pod sebou, do zubů, do kruhu, pravidelné – tvoří se přidáním ok
do jednoho oka a jejich následovným spojením v další řadě (varianta při střídání řady
velkých a malých ok – malá očka se přidávají, ale později spojeny nejsou – tvoří
‚kapky‘ = volné pecky ve větších okách), vějířky – přidává se stejný počet ok do
každého oka v řadě s použitím většího válečku a v následující řadě se neujímají jako u
pecek, nýbrž se usíťují (menší váleček), svislé linky – začínáme s dvojnásobným
počtem ok, v druhé řadě síťujeme nejprve do druhého pak do prvního oka, třetí řada je
z obyčejných ok, dále opakujeme řadu dvě a tři v celém vzoru, hráška – síťujeme na
střídačku jedno velké oko, jedno malé, druhá řada vyrovnává, ve třetí řadě velkým
okem první řady prostrčíme levé oko řady druhé a usíťujeme velké oko, do téhož
velkého oka první řady prostrčíme oko další (pravé) a síťujeme oko malé, další řada je
vyrovnávací a postup se opakuje, hrachovina – postup stejný jako u hrášky, jen se mění
pořadí velkých a malých ok, šišky – podobné jako vějířky, ale zde se na velká oka dále
navazují malá do požadované délky šišky., přidávaná oka - začíná se na dvojnásobném
počtu ok – v druhé řadě se pak síťují oka v pořadí 2., 1., 4., 3. až do konce, třetí řada se
usíťuje normálně, čtvrtá pak zase napřeskáčku: 1., 3., 2., 5., 4., atd. pátá řada je
obyčejná a šestá je jako druhá – opakujeme až do konce od druhé řady, nebo můžeme
vytvořit pevnější síť pomocí sesíťování vždy dvou ok a přidáním dalšího oka v témže
místě (následná řada je opět z obyčejných ok), střídání velkých a malých ok – pouze
se dle fantazie síťařky střídají velká a malá oka – pomocí malého a silnějšího válečku.
Zdobení síťkoviny – vyšíváním: síťovina se musí souměrně vypnout do rámu69,
k vyšívání volíme raději silnější (i výrazně silnější) přízi, než ze které je vyrobena
podkladová síťovina. Volíme k tomu typy přízí s lesklou úpravou – aby výšivka na síti
vynikla. Barevným kombinacím se meze nekladou.
Vzory: kroužkování – jednak na obšití okraje sítě, jednak jako kroužky v síti, linkový
steh – slouží pro obvodovou linku vyšívaného tvaru, může být jednoduchý nebo
zdvojený, látací steh – jako když štupujete ponožku – bavlnka prochází síťí nejdříve
v jednom směru, pak v druhém (tvoří se mřížka), stínování – podobně jako u látacího
stehu, ale bavlnka prochází sítí pouze v jednom směru (může být hustě nebo řídce
kladena vedle sebe), tyto dva stehy mají několik obměn, při nichž vzniká plastičtější
výšivka, vlnovka – základní (‚voda‘) – vlákno vedeme vrchem přes síť a a
zachycujeme ho vždy pod jednu nit sítě v místě oblouku (velikost oblouku je libovolná)
68 PROŠKOVÁ, I., VOZKOVÁ, E.: l. c., str. 33. Také Marie Pytelová, bytem Kotvrdovice č. 209; stále
činná necovačka a vyšívačka, záznam učiněn dne 10. 3. 2012
69 Je vhodné síťovinu vyprat (vyvařit), než se začne vypínat – při práci se ruce mohou spotit, což je
zvlášť na bílé přízi vidět.

další řada může být vedena stejně, nebo posunutá vůči řadě první (tvoří se tak další
kombinace vzorů), diagonální – vyšívací příze se podvléká pod každým uzlem šikmo a
pokračuje na vedlejším řádku o řadu výš, osmičkový steh – vychází z diagonální
vlnovky – v podstatě ji zrcadlově zdvojuje, steh smyčkový – základní – vyšívací příze
se zachycuje nad uzlíkem, kříží se a přes dvě řady obtáčí další uzlík smyčkou, střídavý
– první řada je podobně jakou z základního stehu, druhá je k ní zrcadlově obrácená, steh
křížkový – vyšívací bavlnu vedeme pod dvě svislé nitě, dále pokračujeme nad dvěma
nitěmi vodorovnými směrem dolů, opět pod dvě svislé nitě a nad dvě vodorovné o dvě
řady výš, v druhé řadě pak šijeme tentýž steh opačně – na líci pak vznikají křížky, steh
čtvercový – uzlík se bavlnkou obkrouží (jednou nad, jednou pod niť sítě) pak se přejde
k dalšímu uzlíku na lince vpravo, poté na uzlík pod ním a na další uzlík vlevo (vhodné
pro diagonální výšivku nebo obrysy), pavoučkový vzor (součkování) – příze se vede
diagonálně a každý uzlík se látací technikou obkrouží 2,5x (možné i vícekrát),
pavouček – se šije na síti na čtyřech okách – nejprve prošijeme diagonální vlákna
s průsečíkem ve středu těchto čtyř čtverců, poté se látacím stehem vyšívá okolo středu
kroužek, meandrový vzor – steh se šije ve dvou řadách přes čtyři osnovní nitě sítě, ve
střední mezeře se obě řady proplétají (spíše linkový steh, ale dá se použít i jako výplň),
podobný smyčkovému stehu.
1.3.1 Oděvnictví
Prvopočátky využití síťoviny či spíše síťkoviny u nás můžeme doložit již vyobrazením
dámského účesu ozdobeného síťkou na vlasy ve Velislavově bibli70. Od té doby síťka do
vlasů zaujala přední postavení v komponování dámských účesů. Svou vrcholnou éru
zaznamenala v období renesance, ovšem spíše v teplejších krajinách jižních zemí, kde
humanistický obrat k člověku uvolnil mravy, a ženy odlehčily a provzdušnily své účesy.
Pro bohatší klientelu se zhotovovala ze stříbrných a zlatých nití i z kovu falešného71
Zíbrt (1892) také uvádí, že na přelomu 16. a 17. století stála libra sítek/tkanic
z nepravého zlata tři rýnské zlaté, stejné množství z pravého kovu pak 32 zlaté. Sítce do
vlasů se říkalo ‚záušky‘, ‚náušky‘, ‚náušnice‘, ‚náušníky‘ – odtud patrně název pro
náušnice v dnešním slova smyslu. Často také byly zdobeny perlami a jinými cetkami,
které se k uchu přivěsit daly72.

Obrázek Obrázek pořízen z digitalizovaného dokumentu Velislavovy bible.

70 Také v: ZÍBRT, Č.: Dějiny kroje v zemích českých od dob nejstarších až po války husitské. Praha,
1892. Str. 258.
71 Tamtéž, str. 389.
72 Tamtéž.

Obrázek Sítky do vlasů ve Velislavově bibli73

Další oděvní doplňky, jako rukavice, límečky, fiží,… si doložitelně našlo cestu ke
zkrášlování dam a dítek až v 19. století.
Síťkování na Českomoravské vysočině – na Horácku – jako organizovaná struktura je
doložitelné již k roku 1890 – v letech 1890 – 1923 tu byla značná produkce vlasových
síťek zhotovovaných z pravých lidských vlasů – v Chotěboři zde výrobu založil Bedřich
Bondy.
Bedřich Bondy na základě poptávky po vlasových síťkách vyhledával v obcích na
Horácku schopné faktory74, které zaučoval do síťkování z vlasů a ti pak učili místní
ženy i muže. Navazování vlasů obstarávali starší lidé a děti, dospělí síťkovali (skoro
v každé chalupě). Hlavním odběratelem byla Anglie a Německo.
Ruční síťkování bylo známé a rozšířené i v jižních Čechách, v Krkonoších, na
Děčínsku, Plzeňsku, na Slovensku v okolí Trnavy, Piešťan, Nového Mesta nad Váhom,
Spišské Nové Vsi a jinde.
Chudí rolníci v horských oblastech, kde zima zabírala i sedm měsíců z roka, hledali
obživu a přivydělání si v rukodělných pracích (vyřezávání betlémů, loutek,…). Ne
bezdůvodně se v horách a na vysočině dařilo tkalcům (len i konopí jsou podobně jako
brambory nenáročné pěstitelské rostliny). Navíc se síťkováním mohli pomáhat i děti a
staří rodinní příslušníci.
Stejně tak jako na Žďársku, síťovalo se i na Blanensku – v Kotvrdovicích75 bylo hned
několik faktorů, kteří u sebe shromažďovali síťkované výrobky a dál je odesílali –
nejčastějšími odbytišti záclon po válce byl Londýn a Paříž, ale i tuzemská města.
V Kotvrdovicích byla především sběrna rukavic, které sem nosili ženy až z Rudice,
z Jedovnic76, Vilémovic a Rogendorfu – dnešní Krasové, ale síťovaly se i punčochy,
ubrusy, přehozy na postele, dečky a deky, vsadky do záclon a spodní díly k mešním
oděvům a oltářům. Hodně se dělalo pro Sloup77, který potom přešel na síťovky, tenisové
sítě, houpačky, na veliké vojenské maskovací sítě – ty se též dělaly v Podomí, kde byla
‚latovna‘ – na sítě se pak přišívaly laty (kusy látek).
73 Tamtéž, str. 258.
74 Fungovala zde tzv. roztroušená manufakturní výroba
75 Z němčiny počeštělý Gottfriedschlag
76 Tam se chodilo necovat k Rouskům, stejně jako v Kotvrdovicích k Zouharům. (Jindřiška Knapková,
bytem Brno, Halasovo nám. 4, rodačka z Jedovnic, pamětnice, záznam učiněn 17. 4. 2013)
77 Obec známá spíše Sloupsko-šošůvskými jeskyněmi

V Kotvrdovicích to byl Štěpán Šebela, který odesílal výrobky sestře na Slovensko,
Anežka Zouharová78, jež posílala do Ostravy, Jan Zukal ze Senetářova zase byl spíše na
necované punčochy. Do módy přišly rukavice – to zprostředkovávala paní Matušková,
potom pan Pernica, paní Zouharová a paní Šebelová. Paní Doleželová odebírala tzv.
‚necy‘ (čepec: vrch je necovaný z hedvábí, na uši se uháčkovala na ‚účku‘ – jehlice ve
tvaru U – kolečka a čelenku tvořila zháčkovaná různobarevná kvítka), a paní
Nejezchlebová se zase zaměřila na soupravy deček – dvě malé a jedna velká dečka.
Byla tenkrát velká nezaměstnanost, a tak necovali i chlapi bez práce předškolní i školní
děti. V dědině byly necovačky i vyšívačky.
Síťky do vlasů: jedinečnost spočívá v materiálu na ně použitém, jelikož jsou vázané
z pravých lidských vlasů (nejvhodnější se jevily dlouhé vlasy z Číny, ty ovšem
vyžadovaly úpravy – výrobní postup dnes již nejsme schopni dohledat) 79 také se
používaly vlasy z copů, které ustříhaly čerstvým novickám.80 Kromě vlasů sloužilo
k výrobě dobře i hedvábí na hnědo obarvené.

Obrázek Síťka na vlasy ze světlých vlasů.

78 Moje prababička.
79 Spálenopoříčsko – Jindřich Chylík (za první sv. v. pracovalo zde na 50 rodin zhotovujících vlasové
síťky)
80 Marie Pytelová, bytem Kotvrdovice č. 209; stále činná necovačka a vyšívačka, záznam učiněn dne 24.
8. 2012

Obrázek Síťka na vlasy z hedvábné příze hnědé barvy, majetek mé babičky – klobouková gumička, která
držela tvar, již steřela.

Obrázek Štúček sítěk na vlasy z hedvábné příze - nachystáno k odevzdání faktorovi.

Rukavičky: kromě toho, že byly rukavice pletené i háčkované, dělaly se síťované
rukavice – vhodné na nošení k letním šatům i k večernímu oděvu. Úspora materiálu
zajišťovala prodyšnost a ruce se tolik nezapotily.

Obrázek Rukavice černé - zdobené peckami.

Obrázek Rukavice s manžetou, zdobené tvarováním v síťovině - hrachovina, šišky.

Obrázek Rukavice ze sbírek Regionálního muzea ve Žďáru nad sázavou zdobené pecičkami a šiškami.

Obrázek Rukavičky - dva typy, z majetku R. Krčila

Čepce: tvořily krojovou záležitost na Valašsku – byly celé usíťkované a do nich se pak
vyšívalo. Kromě toho se vyráběl ještě jeden typ čepce tzv. necy81: kromě síťky na vlasy
z hedvábí jej tvořila dvě uháčkovaná kolečka na uši a na ‚účku‘82 uháčkovaná čelenka
na čelo, to celé se sháčkovalo dohromady.83
Obrázek Čepce ke kroji z Valašska, jsou vyšívány především plátnovým stehem doplněným vlnovkou, čepec v
pravo dole je zdoben vzorováním v síťovině - jednoduchá a protahovaná oka, okrajové zoubky jsou vyšívány
technikou 'zuberská výšivka'.

Punčochy: dnes je výroba strojovou záležitostí – nesíťují se, nýbrž se pletou na
pletacích strojích, ale paní Pytelová vzpomíná, jak se punčochy dělávaly ručně. Když to
jednou sama zkusila, nadřela se u toho, ač jinak je vynikající necařka. Náročnost
spočívá v materiálu – musela to být pružná příze …, kterou jste už při namotávání na
jehlici museli napínat a při samotném síťování jste nesměli přestat a povolit, jinak jste
mohli začít znovu. Na Blanensku se síťováním punčoch věnoval již zesnulý pan Jan
Zukal ze Senetářova.
Šátky/šály: vhodným materiálem je vlněná příze. Použití materiálu záleží na účelu –
má-li sloužit jako tepelná ochrana, nebo jako dekorativní oděvní doplněk.

81 Marie Pytelová, bytem Kotvrdovice č. 209; stále činná necovačka a vyšívačka, záznam učiněn dne 24.
8. 2012.
82 Jehlice ve tvaru U.
83 Prý to nosila postava ‚bordelmamá‘ z Četnických humoresek.

Obrázek Šátky z vlněné příze, zdobené pecičkami a třásněmi 84

Límečky: ozdobný doplněk dívčí halenky nebo šatů. První řada se usíťuje s plným
počtem ok, a postupně se rozšiřuje. Vnitřní okraj je obšitý nebo obháčkovaný a vnější
poslední řada bývá zdobená buď vějířky, nebo šiškami, může se i nadstavit
obháčkováním. Méně obvyklou variantou je vyšívaný límeček, kdy se usíťuje čtvercová
síťka, vypne se, vyšije se do ní vzor a obšije se kraj budoucího límečku. Výtvor se
naškrobí a límeček se pak opatrně – aby se nenarušily uzlíky – vystřihne.

Obrázek Vzor vyšívaného límečku na papíře, z vlastnictví Marie Pytelové.

84 Oba šátky jsem dostala od pratety (Olga Jeřábková, +2011), která je vyráběla.

Obrázek Límeček zdobený pecičkami a šiškami ze sbírek Regionálního muzea ve Žďáru nad sázavou.

Obrázek Límeček zdobený vějířky ze sbírek Regionálního muzea ve Žďáru nad sázavou.

Obrázek Fiží zdobené vějířky ze sbírek Regionálního muzea ve Žďáru nad sázavou.

Vsadky/vsazky: sloužily ke zkrášlování oděvů, jako košile, noční košilky či kombiné
(spodní šaty, spodničky). Také se jimi přizdobovala mešní roucha (rochety) nebo kraje
oltářních ubrusů.

Obrázek Košilka z Počátek s pruhem síťované krajky, ze sbírek Horáckého muzea v Novém Městě na
Moravě.

Obrázek Z časopisu M. Pytelové vzory pro krajky k mešním rouchům.

Obrázek Z časopisu M. Pytelové ukázky vzorů pro různé vsazky.

1.3.2 Pro domácnost
I zde bude skloňováno jméno Vavřína Krčila. Jeho vynalézavý podnikatelský duch brzy
pochopil, že éra síťek do vlasů končí a přeorientoval výrobu na vlastně zvětšenou a

upravenou síťku na vlasy – tak vznikla praktická lehká taška s ušima, která šla brzy
lidově řečeno ‚na dračku‘.
Taška síťovka – pan Krčil nebyl jediný, který přišel s tímto nápadem, ale až on jej
dovedl využít ve svůj prospěch. Vyráběla se v různých velikostech, barevných
provedeních a s různými způsoby napojení uší. I já jsem doma jednu objevila
z barevného hedvábného provázku. Brzy se objevily další druhy: nákupní, vycházkové,
loketní, ramenovky, tlumokové, pro sport a hry, na dámská kola, na tenis.
Jako malá jsem měla kočárek na panenky, který měl síťku usíťovanou z
oranžového chemlonu85 (pravděpodobně strojově).
Obrázek Tašky síťovky z leva: síťovka z barevného hedvábného provázku z majetku mé rodiny, druhé dvě
jsou ze sbírek Regionálního muzea ve Žďáru nad Sázavou, síťovka napravo má netradiční napojení uší.

Obrázek Stávek pro výrobu uch k taškám síťovkám.

85 Typ příze (kousavá umělina).

Obrázek Dřevěná forma, na níž se vypínaly tašky síťovky - ve vlastnictví pana Romana Krčila.

S cílem udržet tradici lidové výroby, jež na Českomoravské vysočině tvořila významný
doplněk výdělků obyvatelstva, navrhl v roce 1956 Vavřín Krčil ředitelství Ústřední
lidové a umělecké výroby v Praze, aby zřídilo pracoviště ručního síťkování a vyšívání
v Bystřici nad Pernštejnem. (Tehdy bylo na Českomoravské vysočině několik tisíc žen
ve věku 40 – 75 let, pracujících v letních měsících v JZD – řada z nich ovládala
techniku ručního síťkování, bylo třeba jen zřídit pracoviště, které by se postaralo o
doplňkovou výrobu v zimních měsících.)
Přípisem z 15. 5. 1956 pověřilo oblastní středisko ÚLUV v Brně Vavřína Krčila ke
zřízení pracoviště 367 v Bystřici nad Pernštejnem pro výrobu ručně síťkovaných a
vyšívaných záclon.
Záclony – tvorba záclon započala třetí (a poslední) období síťkování na Horácku.86
Kvalitativně se tak domácká práce posunula do kategorie lidové umělecké tvorby.
Vyžadovala technickou preciznost a přesnost při tvorbě ok (jediný milimetr navíc a celá
síť se stávala nepřesným obrazcem). Nezbytná byla několikaletá praxe domáckých
pracovnic. Jako výšivkové vzory byly voleny prvky z čepců lidových krojů, vyšívaných
na síti, nebo výšivkové motivy. Výroba byla určena hlavně pro naše exkluzivní
zahraniční hotely87 a lázně s cizineckou klientelou. Získala si oblibu i pro svou
trvanlivost (12 – 15 roků). Zahraniční hosté projevovali živý zájem o síťkované
výrobky.
S Vavřínem Krčilem spolupracovaly vedle jeho manželky Marie Krčilové také
výtvarnice Luba Krejčí z Prahy, Alžběta Voštová-Reichová z Brna a Jarmila Sláčoková
z Uherského Hradiště – jejich úkolem bylo vybírat a přizpůsobovat lidové motivy
z ručně vyšívaných krojových čepců pro výzdobu záclon.
86 OREL, J.: Z historie ručního síťkování na českomoravské vysočině. Vlastivědný věstník moravský,
34/1982, sešit 2, str. 172. ISSN 0323 – 2581.
87 Např. Grandhotel Pupp v Karlových Varech.

Při zvídavých dětských hrách jsem objevila na chalupě v Kotvrdovicích také jeden
pozůstatek síťované záclony. Materiál byl již značně zpuchřelý a při jednom kraji byla
záclona potrhaná. I tak se pozastavuji nad tím, co vydržela. Je na ní téže patrné, že je
sešita ze dvou kusů síťoviny a levý okraj na rozdíl od pravého není zapraven.

Obrázek Záclona z rodinné pozůstalosti - s tunýlkem na garnýž, zdobená třásněmi

Obrázek Záclona s 'poháženým'88 geometrickým vzorem s motivem květu ze sbírek Regionálního muzea ve
Žďáru nad Sázavou

Ubrusy – vhodné spíš pro sváteční příležitosti jak k denní potřebě, celkově vyšly
levněji, jak ubrusy vyšívané na plátně – a to hlavně kvůli menší spotřebě materiálu,
čímž se výrazně napomohlo k rozšíření odbytišť na trhu. Můžeme porovnat váhu
88 Tak to nazvala pí Pytelová – vzor/motiv, který zaplní celou plochu – ne jen střed či kraje.

síťovaného ubrusu s váhou háčkovaného či pleteného ubrusu – háčkovaný bude
nejtěžší89, síťovaný pak nejlehčí (a to výrazně). Také v porovnání s paličkovaným
ubrusem je síťovaný praktičtější a jednodušší na výrobu – u paličkování se musí dávat
pozor po celou dobu práce, která přibývá jen pozvolna, kdežto síť, která musí být
hlavně přesná, je rutinní práce a vyšívání samotné není už tak složité.
Častým vyšívacím motivem byly variace květin a také geometrické vzory, kterými se
vyšíváním zaplnila celá síť.

Obrázek Ubrus s květinovým motivem a upravovaným spodním okrajem ze sbírek Regionálního muzea ve
Žďáru nad Sázavou

Krajkové dečky – stejně jako se háčkovaly, pletly a paličkovaly ozdobné dečky, dělaly
se i dečky ze síťkoviny, do níž se mohl vyšít nějaký motiv – nejčastěji květinový nebo
geometrický – vzory se získávaly z předloh pro klasické vyšívání, nebo si je zkušenější
vyšívačky navrhovaly samy.

89 Obecně při háčkování je mnohem větší spotřeba materiálu jak u pletení = větší váha výsledného
produktu.

Obrázek Krajková dečka s barevným vyšíváním, ze sbírek Regionálního muzea ve Žďáru nad Sázavou.

Obrázek Vzorník M. Krčilové – rekonstrukce slovenského lidového vzoru, ze sbírek Regionálního muzea ve
Žďáru nad Sázavou.

Obrázek Kruhová dečka na stůl – střídají se velikosti ok, vzor hráška a vějířky - ze sbírek Regionálního
muzea ve Žďáru nad Sázavou.

Dekorace – jako krajka na polštářku – částečně se tím napodobovala bohatá výšivka
plochými stehy na tkanině – byla zde mnohem menší spotřeba materiálu.
Také stínítka na lampu vhodně využívala prostupnosti síťkoviny.

Obrázek Krajka na polštářku - obrázek z časopisu M. Pytelové.

Obrázek Sínítka na lampy - obrázek z časopisu M. Pytelové.

Síťované obrázky – podobně jako vznikají obrázky z paličkované krajky, lze využít
schopností vyšívání do sítě a výsledný produkt nechat osadit paspartou. Jedinou mně
známou autorkou takovýchto výtvorů je paní Marie Pytelová (vzdálená příbuzná), která
takto vytvořenými obrázky obdarovala celou svojí početnou rodinu (je sedmi násobnou
prababičkou). Motivy k vyšívání nachází ve starých časopisech, ty posléze překresluje
na čtverečkový/milimetrový papír a podle něj pak vyšívá do sítě napnuté v rámu.
Výsledek své práce zafixuje naškrobením a zaveze jej k zapaspartování.

Obrázek Vyšívaný obrázek od M. Pytelové mému dědečkovi k 80. Narozenimám.

2. Praktický výzkum:
K síťařskému řemeslu jsem se dostala skrze rodinnou historii, kdy moje prababička
zprostředkovávala (nejen) za druhé světové války obchod se síťovanými výrobky
(rukavice, punčochy, síťovky), které vznikly v její rodné vsi Kotvrdovice na Blanensku,
do Ostravy.90
Českomoravská vysočina má v tomto řemesle dlouholetou tradici, nicméně její význam
pomalu upadá, jelikož její nositelé pomalu vymírají a nová generace se k tomuto
dědictví obrací zády. Mým cílem je nalézt tyto poslední nositele lidové tradice a
předložit jejich životní zkušenosti.

90 Marie Pytelová, bytem Kotvrdovice 209, necařka, záznam učiněn 23. 8. 2012.

Začnu u sebe, i když nejsem nejžárnějším příkladem – naučila jsem se síťovat od
vzdálené příbuzné paní Marie Pytelové teprve před čtyřmi roky a výsledkem byla má
práce pro praktickou maturitu z výtvarné výchovy (přiložím obrázky). Tradice se
v našem rodě zasekla u dědečka Zdeňka Zouhara a jeho sestry Olgy Jeřábkové – oba
sice techniku síťování zvládali na výbornou, ale ani jeden to svým dětem již nepředal –
otázkou pro mne je, zda pro zaneprázdnění dobou a nelpění na tradicích (nebyli
chudobou dohnáni k přivýdělku), nebo pro neschopnost svých ratolestí se technice
naučit jako v dalším případě (moje maminka je co do zručnosti značně neobratná a
ženské ruční práce jí nikdy nezajímaly).
Obrázek Maturitní práce 'Dny v týdnu'

Paní Marie Pytelová – dcera sestřenice dědovy maminky (dědova sestřenice z druhého
kolena) se řemeslo pokusila předat svým dvěma dcerám, Mileně a Heleně, ale obě s tím
neměly dostatek trpělivosti, a u vnoučat už se o to raději nepokoušela, protože jí předem
pověděly, že je to nad jejich síly. V rozhovoru s ní jsem se dozvěděla, že
v Kotvrdovicích žijí ještě dvě ženy, které toto řemeslo ovládají, ovšem podle jejích
vlastních slov nikoli na takové úrovni, jako M. Pytelová – náročnost spočívá ve zdobení
síťovaných výrobků – jednak již při výrobě, jednak vyšíváním vzorů a obháčkováváním
okrajů.
M. Pytelová má také jedno neoficiální prvenství: vyrábí síťované obrázky. Inspirovaly ji
k tomu výrobky z paličkovaných krajek. Základem pro obrázek je
čtvercová/obdélníková síť, do níž je vyšit motiv (strom, motýl, květina, dítko…) a tento
naškrobený výtvor nechá zapaspartovat. Obdarovala tak celou rodinu – i můj dědeček
od ní dostal dárek k 80. Narozeninám.
Náměty pro výšivky (ubrusů, záclon, krajek…) čerpá ze dvou starých rakouskouherských časopisů po mamince, a i z novějších časopisů, kde je vyšívací zvor pro
klasické vyšívání zanesen ve čtvercové síti a je tedy i podle něj možné vyšívat do sítě.
Poté si je přenese na čtverečkovaný papír a vyšívá do sítě vypnuté v rámu, který jí
vyrobil ještě její tatínek.
I nástroje – žingle a válečky má po rodičích – od tatínka vyrobené.
Aby mohla po obecné škole pokračovat v měšťance v Jedovnicích, musela si na
pomůcky do školy vydělat síťováním rukavic – vedla si o tom záznamy, které jí tatínek
kontroloval.
Obrázek Některé vyšívací vzory M. Pytelové.

Paní Ludmila Pokludová (Kotvrdovice)
Pan Jan Zukal (Senetářov, +)
Paní Alice Koutníková (*1912, +?) narozená ve Vídni, již mezi námi není – její vnuk,
který také ovládá síťkování/síťování, mi o ní poskytl pár informací: byla vyučená
dámská i pánská krejčová a pracovala v krejčovském salonu v Praze na Staroměstském
náměstí, za dětství jeho matky určitě působila nějakou dobu v Budapešti, Bratislavě,
Sokolove, Rakovníku i jinde. Stěhovali se snad 17x. V rámci krejčovství síťovala
předně rukavičky, punčochy také síťky do vlasů. I v její domácnosti bychom našly tašky
síťovky, ovšem, ty byly pravděpodobně kupované (soudě dle typů síťovacích jehlic,

které byly v její pozůstalosti). Síťování se věnovala i její maminka (*1880, +1970),
ovšem již se nedovíme, jestli se p. Koutníková řemeslu naučila od své maminky či
získala tuto dovednost vyučením se na krejčovou.
Nemohu a nesmím vynechat pana Vavřína Krčila (8. 3. 1895 v Aspangu v Rakousku –
17. 10. 1968 v Lagen u Frankfurtu nad Mohanem) otcem-vynálezcem tašky síťovky91,
ani jeho manželku Marii Leopoldovou ze ze Stržanova (6. 1. 1899 – 17. 12. 1980
v Novém Městě na Moravě), která přenášela lidové výšivky z čepců na záclony a
ubrusy v poslední etapě podomáckého síťkování na Žďársku.92
Síťovat v jedenácti letech pana Krčila naučila jeho maminka, aby pomáhal živit rodinu
výrobou síťovaných čepců. Po první světové válce se stal obchodním zástupcem firmy
JARO J. Rousek (později TOKOZ), získal živnostenský list na prodej galanterního
zboží a vlasových síťek. Navázal kontakty se zahraničními odběrateli (Německo
především), kterým síťky prodával pod obchodní značkou SAARENSE93 (EKV).
Uspořádal v Zámku Žďáře v roce 1923 výstavu vlasových síťek, která seznámila
síťařky s představami a požadavky zahraniční klientely – téhož roku však vyšly vlasové
síťky z módy, jelikož nastal čas krátkých sestřihů. K tomu se navíc objevil silný
konkurent Japonsko, to zaplavilo evropský trh obrovským množstvím vlasových síťek a
zaniklo cca 98% naší síťkařské výroby.
To donutilo pana Krčila přeorientovat výrobu na síťkované tašky – síťovky. Ručně
vyráběné nákupní tašky byly zhotovovány z umělé hedvábné příze. Nedůvěru
kupujících rychle překonaly – byly levné, lehké a skladné. Brzy se objevily další druhy:
nákupní, vycházkové, loketní, ramenovky, tlumokové, pro sport a hry, na dámská kola,
na tenis.
Bohužel panu Krčilovi chyběly prostředky k získání mezinárodního patentu na svůj
převratný autorský návrh, tudíž se po pár letech začaly vyrábět i jinde ve světě
(Švýcarsko, Itálie). On sám vyvážel síťovky do Kanady, Německa i jinam do světa.
Po komunistickém převratu 1948 byl jeho podnik znárodněn podle Benešových dekretů
(měl nad 800 zaměstnanců) a on sám byl asi 4 roky vězněn ve Valticích. Plně
rehabilitován byl až v 90. letech.94
Paní Marie Krčilová se naučila síťkovat od rodičů již v pěti letech a od šesti let
síťkovala stejně jako její spolužačky v jednotřídce obecné školy ve Stržanově.
Osudovým se jí stal sňatek s Vavřínem Krčilem v roce 1921, kdy zúročila své znalosti
síťkování i vyšívacích technik a lidových motivů. V síťkování a vyšívání na síť tak
vynikla, že odborná komise v Praze, prověřující kvalifikaci lidových výrobců ji 30. 5.
1961 prověřila na pracovnici a 24. 9. 1970 na mistryni lidové umělecké výroby pro obor
ručního síťkování a vyšívání na síti – jedinou pro tento obor v Československu.
Významně se také zasloužila o sběr lidových tkanin na Horácku – zachránila vzácné
originály lidových tkanin, jimiž Horácko vyniklo nad ostatní české a moravské oblasti.95
91 To, co jej činilo jedinečným, bylo, že síťku opatřil uchy a obchodnickým talentem ji rozvezl do světa.
92 OREL, J.: l. c., str. 166 - 177.
93 Latinský či německý překlad názvu města Žďár (nyní Žďár nad Sázavou)
94 Ing. Roman Krčil, bytem ve Žďáru nad Sázavou, vnuk Vavřína Krčila, záznam učiněn 5. 3. 2013.
95 OREL, J.: l. c., str. 173.

Dnes ve Žďáru nad Sázavou a jeho okolí už nikdo nesíťuje, snad jedna paní ve Třech
studních, ale i to je docela malinko na to, kolik lidí v minulém století se síťováním
živilo.
Můžeme doufat, že tradice nevymře se svými nositeli a síťkování se zachová alespoň
jako jedna z domácích ručních prací, jako zpestření volného času a pozvednutí
pracovního ducha.

Závěr:
S použitím literatury o rybářství a několika opakujících se odkazech na prameny
v dalších článcích jsem se pokusila sestavit obraz historie síťařství u nás. Jelikož
dovednost sama spadala pod řemeslo provaznické, nalezla jsem jen málo zmínek přímo
o výrobě sítí, jejich zpracování a účelu, na nějž byly používány.
V literatuře mi zcela chybí podrobněji zpracované téma lovu divoké zvěře a ptáků
pomocí sítě, přitom paradoxně fantasy literatura či historické romány se o honech
rozepisují celkem názorně.
Naopak značné množství pramenů hmotné povahy z minulého století je zachováno
v muzeích, méně je už ale archiválií dokladující další nakládání s těmito muzeáliemi,
jelikož výroba byla v rozptýlených manufakturách, později i v podnicích minulým
režimem zestátněných.
S pomocí M. Pytelové a publikace Síťování od Ivy Proškové a Evy Vozkové se mi
podařilo dát dohromady názvy a popis způsobů vázání sítě a jejího pozdějšího zdobení,
včetně používaných materiálů jak v minulosti tak nyní.
Internet mi poskytl nepřeberné množství firem, které vyrábí a prodávají sítě
s nejrůznější škálou využití. Zároveň jsem si při pátrání po síťovacích strojích potvrdila,
co jsem již zaznamenala v obchodech – je jednodušší vyrábět síť pomocí pletařských
strojů, než lpět na tradici uzlované sítě. Její výroba je rychlejší, efektivnější, lépe se při
ní dá využít pružných přízí a celkově vyjde levněji.
Navštívila jsem Regionální muzeum ve Žďáru nad Sázavou, kde jsem měla příležitost
prozkoumat část ze zde uložených síťařských výrobků. Také jsem se spojila s vnukem
Vavřína Krčila panem Ing. Romanem Krčilem, který pečuje o rodinnou historii a
pokouší se skládat ji do reprezentativního celku – Chalupa Stržanov. Po babičce Marii

Krčilové má několik starých publikací (převážně německy psaných), v nichž je
zpracována tehdejší móda, kroje různých oblastí a především náměty pro vyšívání. Také
je v chalupě ve Stržanově na půdě ukryt alespoň jeden vypínací rám na záclony a
v kufru klubíčka příze tehdy používané.
V pátrání po dalších oblastech, kde se síťkovalo jako na Žďársku, mám ještě mezery,
které bych ráda někdy v budoucnu rozšířila další prací.
Síťkování nemělo a nemá šanci být průmyslovým odvětvím, které by jej mohlo
zachránit od zániku, proto je potřeba chránit tradice a lidem je připomínat, abychom se
jednou v budoucnu měli čím pochlubit dalším generacím.
Národ bez historie nemá budoucnost.

Resumé
Bakalářská práce pojednává o historii síťařství na našem území, které doposud nebylo
hlouběji komplexně zkoumáno.
V první části nás obeznamuje s pojmoslovím a s pracovními prostředky a výrobním
postupem jak ručním, tak strojovým.

Dále sleduje vývoj rybářských sítí a jejich postupný zánik, využití sítí k lovu obecně.
Zabývá se dnešním využitím průmyslově vyráběných sítí v běžném životě i ve
specifických situacích.
Zkoumá tradici síťkování, zaměřuje se na popis dochovaných produktů a jejich
praktické využití.
V závěru práce řeší postupný zánik tradiční řemeslné výroby pozvolným vymíráním
jejich nositelů a doufá ve snahu obnovit řemeslo alespoň jako ženskou - domácí ruční
práci.

Prameny:
Archiv Archeologického ústavu AV ČR Brno:
Síťovací jehlice kostěná č. negat. 7476
Síťovací jehlice kostěná a železné č. negat. 18593
Etnografický ústav Moravského zemského muzea – depozitář Rebešovice:
Sak inv. č. 1.1-2
Podběrák inv. č. 1.1-4
Nádoba se sítí na transport ryb inv. č. 1.1-27
Podběrák inv. č. 1.1-29
Městské muzeum a galerie ve Vodňanech
5 ks síťařských jehel + 5 ks síťařských kolíků (i. č. 15828)
1 ks kříž na čeřen dřevěný (i. č. 15837)
1 ks kříž na čeřen kovový (i. č. 15838)
1 ks síťka na chytání raků - rakovka, rakůvka (i. č. 15834)

Regionální muzeum ve Žďáru nad Sázavou:
Síťka do vlasů (štůček 17ks) inv. č. 1610 – 1626 D
Stávek na pletení uch k taškám inv. č. 1647 D
Dřívko inv. č. 1650 D
Dřívko inv. č. 1651 D
Síťovací jehlice inv. č. 1652 D
Dřívko inv. č. 1656 D
Kruhová dečka inv. č. 1659 D
Vzorník inv. č. 1705 D
Rukavičky inv. č. 2671 D
Záclona inv. č. 2675 D
Síťovací jehlice inv. č. 2677 D
Síťovací jehlice inv. č. 2678 D
Taška s kroužky inv. č. 2786 D
Fiží inv. č. 2927 D
Límeček inv. č. 2928 D
Límeček inv. č. 2929 D
Ubrus inv. č. 3062 D
Obdélníková dečka inv. č. 3084 D
Taška inv. č. 3102 D
Z majetku Romana Krčila: Dřevěná vypínací forma na tašky síťovky
Síťovací jehlice na síťky z vlasů
Z majetku Marie Pytelové: Vyšívací vzory
Síťované rukavičky
Z majetku rodiny Zouharů: Hedvábná síťka na vlasy
Síťovaný obrázek
Taška síťovka
Záclona
Z majetku autorky: Maturitní práce – Dny v týdnu
Síťované rukavičky
Síťované šátky – žlutý a hnědý
Váleček
Žingle = síťovací jehlice
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Přílohy:
Textové:
1.
Zákon č. 237/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně
některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON 237/2012 Sb. ze dne 13. června 2012, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o
rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných
zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl
na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o rybářství
Čl. I
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně
mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č.
41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 104/2011 Sb.,
zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 20 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností projednává přestupky (§ 30) a správní
delikty (§ 31).“.
2. V § 21 odst. 2 se písmeno g) zrušuje. Dosavadní písmeno h) se označuje jako
písmeno g).
3. V § 30 odst. 1 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno
i), které zní: „i) neoprávněně chytá ryby.“.
4. V § 30 odst. 6 se za větu druhou vkládá věta „Za přestupek podle odstavce 1 písm. i)
se uloží pokuta do 8 000 Kč; za tento přestupek lze uložit také zákaz činnosti do
jednoho roku.“.
5. V § 31 odst. 8 se slova „krajem v přenesené působnosti jsou příjmem příslušného
kraje“ nahrazují slovy „obecním úřadem obce s rozšířenou působností jsou příjmem
příslušné obce s rozšířenou působností“.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o přestupcích
Čl. II

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č.
344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb.,
zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č.
279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb.,
zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č.
132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb.,
zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 52/2001 Sb.,
zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č.
273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb.,
zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č.
259/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č.47/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 559/2004
Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č.
392/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb.,
zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č.
181/2006 Sb., zákona č. 213/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb.,
zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 344/2007 Sb., zákona č.
376/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb.,
zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č.
52/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb.,
zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb. a zákona č. 366/2011 Sb., se mění
takto:
1. Nadpis § 35 zní: „Přestupky na úseku zemědělství a myslivosti“.
2. V § 35 odst. 1 písm. c) se slova „o ochraně zemědělského půdního fondu, o
myslivosti nebo o rybářství“ nahrazují slovy „o ochraně zemědělského půdního fondu
nebo o myslivosti“.
3. V § 35 odst. 1 písm. f) se slova „nebo chytá ryby“ zrušují.
ČÁST TŘETÍ
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl. III
1. Řízení o přestupcích nebo jiných správních deliktech na úseku rybářství podle zákona
č. 99/2004 Sb. nebo zákona č. 200/1990 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
2. Výnosy z pokut uložených rybářskou stráží nebo krajem v přenesené působnosti
podle zákona č. 99/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
jsou příjmem příslušného kraje.
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce
následujícího po dni jeho vyhlášení.
Němcová v. r.
Klaus v. r.

Nečas v. r.

2.
HLAVA V
ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY LOVU
§ 45
(1) Lov zvěře smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám mysliveckým,
zásadám ochrany přírody a zásadám ochrany zvířat proti týrání. Zakazuje se:
a) chytat zvěř do ok, na lep, do želez, do jestřábích košů, tluček a nášlapných pastí a
pomocí háčků, chytat ondatry do vrší,
b) lovit zvěř způsobem, jímž se zbytečně trýzní, trávit zvěř jedem nebo ji usmrcovat
plynem,
c) lovit zvěř do sítí, pokud nejde o její odchyt za účelem zazvěřování nebo u zvěře
pernaté o ornitologický výzkum,
d) lovit zvěř pernatou na výrovkách, lovit zvěř s pomocí živých živočichů jako
návnad,
e) nahánět zvěř srnčí pomocí ohařů, ostatní zvěř spárkatou s pomocí psů v kohoutku
vyšších než 55 cm,
f) lovit sluku vyháněním pomocí psa a plašením s honci,
g) lovit zvěř s pomocí elektrických zařízení schopných zabíjet nebo omráčit, zdrojů
umělého osvětlení, zrcadel, zařízení pro osvětlení terče, hledí pro střelbu v noci s
elektronickým zvětšením obrazu nebo pro převracení obrazu, reprodukční soustavy s
hlasy zvěře, výbušnin,
h) lovit zvěř s pomocí mechanismů pohybujících se po zemi, nad zemí nebo po vodě,
pokud nejde o loď plovoucí rychlostí menší než 5 km/hod.,
i) střílet zvěř jinou zbraní než loveckou (dlouhou palnou zbraní kulovou, brokovou
nebo kombinovanou, určenou k loveckým účelům),
j) střílet zvěř zakázanými zbraněmi, jejich doplňky a střelivem, ^ 24)
k) střílet zvěř srnčí jinou zbraní než kulovnicí s nábojem s energií ve 100m nižší než
1000 J (joulů) a ostatní zvěř spárkatou nižší než 1500
J; to neplatí při lovu selete a lončáka prasete divokého, které lze při nadháňce,
naháňce nebo nátlačce střílet i brokovnicí s jednotnou střelou,
l) střílet věř z poloautomatických nebo automatických zbraní se zásobníkem
schopným pojmout více než 2 náboje,
m) lovit zvěř kromě prasat divokých a lišek obecných za noci, tj. hodinu po západu
slunce až do hodiny před východem slunce; lovit prase divoké a lišku obecnou v noci
bez použití vhodné pozorovací a střelecké optiky,
n) lovit zvěř v době nouze ve vzdálenosti do 200 m od krmelců a slanisk,

o) dávat do krmiva lákací a narkotizační prostředky, pokud to není prováděno za
účelem odchytu,
p) střílet zvěř na hnízdech a vystřelovat hnízda,
r) lovit zvěř na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň
zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice
těchto pozemků,
s) lovit zvěř na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby, lovit
bažanty ve vzdálenosti do 200 m od sousední bažantnice a v těchto vzdálenostech
přikrmovat zvěř, umísťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných
zařízení,
t) střílet spárkatou zvěř v odchytových a aklimatizačních zařízeních a v přezimovacích
objektech, s výjimkou zvěře poraněné a chovatelsky nežádoucí,
u) lovit na společném lovu zvěř spárkatou kromě laní a kolouchů jelena evropského a
jelena siky, muflonek a muflončat, selete a lončáka prasete divokého; tento zákaz se
netýká lovu v oborách,
v) střílet zajíce polního, bažanta obecného, orebici horskou, perličku obecnou, kachnu
divokou, poláka velkého, poláka chocholačku, lysku černou, husu velkou, husu
běločelou a husu polní jinak než loveckou zbraní brokovou na společných lovech za
účasti minimálně 3 střelců a stanoveného počtu loveckých psů,
w) používat olověné brokové náboje k lovu vodního ptactva.
(2) V rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o povolení, popřípadě uložení úpravy
stavu zvěře v honitbě nebo o zrušení chovu určitého druhu zvěře může být uvedeno, že
při této úpravě stavu zvěře neplatí některé zakázané způsoby lovu uvedené v odstavci 1
písm. g), jde-li o lov v noci, a dále v odstavci 1 písm. m), t) a u).
(3) Zákazy nebo omezení lovu stanovené zvláštními právními předpisy zůstávají
nedotčeny. ^ 25)

3.
Regionální muzeum ve Žďáru nad Sázavou

Inv. č.

Předmět Popis

Ks

253 D

jehla

síťovací nebo tkalcovská (místo člunku), tvrdé
dřevo, d. 26, š. 5,8

1

254 D

jehla

síťovací nebo tkalcovská (místo člunku), tvrdé
dřevo, d. 26, š. 5,8

1

1596 D

síťka

vlasová, hedvábná síťovina ze světle fialové
příze, po obvodu tkaný pás stejné barvy s
barevnými proužky

1

1597 D

síťka

vlasová, hedvábná síťovina z růžové příze,
terčovitý vzor po stranách z tmavší příze

1

1598 D

síťka

vlasová, hedvábná síťovina ze světlerůžové
příze, terčovitý vzor po stranách ve stejné
barvě

1

1599 D

límeček

dámský, síťovina se vzorem z bílé příze,
průměr cca 41,5, půlkruhový

1

1600 D

vzorník

síťovaných vzorů, bílá příze, podklad ze
světlemodrého plátna, obdélný, 14 x 172

1

1601 D

výšivka

na síťovině z bílé příze, stylizovaný rostlinný a
geom. vzor vyšitý bílou přízí, 56 x 19,5

1

1602 D

rukavice

dámské, síťované, světlá příze, d. cca 25, 1
pár

1

1603 D

vlasy

světlé, 1 svazek, materiál k výrobě vlasových
sítěk, d. cca 70

1

1604 D

vlasy

hnědé, 1 svazek, materiál k výrobě vlasových
sítěk, d. cca 70

1

1605 D

síťka

na jízdní kolo, síťovaná, příze v barvě žluté,
červené, zelené,modré a černé, černé kovové
karabinky

1

1606 D

taška

nákupní (síťovka), síťovaná, šedozelená tkaná
příze, 2 ucha, průměr cca 45

1

1607 D

taška

nákupní (síťovka), síťovaná, šedočerná a bílá
tkaná příze, 2 ucha, průměr cca 50, firemní
visačka

1

1608 D

síťka

pingpongová, síťovaná, zelená příze, bíle
lemovaný okraj, š. cca 19

1

1609 D

sak

na rybářské úlovky, síťovaný, režná příze,
dřevěný profilovaný kolík, d. cca 70

1

1610 D 1626 D
síťka

vlasová, síťovaná, hedvábná, hnědá, d. cca 45

17

1627 D 1632 D
síťka

vlasová, síťovaná, z přír. hnědorezavých vlasů,
d. cca 53

6

1633 D 1646 D
síťka

vlasová, síťovaná, z přír. šedivých vlasů

1647 D

stávek

na tkaní uch k nákupním taškám síťovkám,
obdélné prkénko 8 x 40 se dvěma ocelovými
čepy, 1 hotové ucho, 1 rozpracovaná osnovní
niť na 2 síťovacích jehlách

1648 D

síťovací, bílé lněné plátno s úzkými barevnými
polštářek proužky, ozdobný knoflík ve středu, cca 8 x 8,5

1649 D

cívka

dřevěná, soustružená, s navinutými přír.
světlými vlasy (přípravek k síťování), průměr
3,5, v. 4,5

14

1

1

1

1650 D

dřívko

síťovací, tvrdé dřevo, d. 20

1

1651 D

dřívko

síťovací, tvrdé dřevo, d. 15,5

1

1652 D

jehla

síťovací, tvrdé dřevo, d. 17,5

1

1653 D

jehla

síťovací, mosaz, d. 28,5

1

1654 D

jehla

síťovací, mosaz, s navinutými přír. světlými
vlasy, d. 8,5

1

1655 D

síťovina

bílá příze, rozpracovaná, s kovovou síťovací
jehlou d. 16,5

1

1656 D

dřívko

síťovací, tvrdé dřevo, d. 21

1

1657 D

pytlík

síťovaný, světlá příze, s barevnými hliněnými
kuličkami, d. cca 11

1

1658 D

vzorník

výšivka na režní síťovině, stylizovaný rostl. a
geom. vzor vyšitý bílou přízí, pruh sešitý z dílů,
255 x 85

1

1659 D

dečka

síťovaná, kulatá, bílá příze, průměr 88

1

1660 D

dečka

síťovaná, kulatá, bílá příze, průměr 54

1

1661 D

dečka

síťovaná, kulatá, bílá příze, průměr 30

1

1662 D

výšivka

na sťovině, režná příze, geom. vzor, 80 x 50

1

1663 D

výšivka

na sťovině, režná síťovina, bílý geom. vzor, 80
x 40

1

1664 D

výšivka

na bílé sťovině, rostl. vzor v barvě červené,
žluté a šedé, 100 x 60

1

1665 D

výšivka

na režné sí´tovině, figurální kompozice
"Horácká svatba", bílá příze, cca 650 x 133

1

1666 D

výšivka

na režné sí´tovině, figurální kompozice
"Vynášení Morany", bílá příze, cca 650 x 133

1

1697 D

výšivka

na bílé sťovině, stylizovaný rostl. vzor, na
okraji bílé třásně, 95 x 95

1

1698 D

výšivka

na režné síťovině, bílá, geom. vzor, 83 x 51

1

1699 D

výšivka

na režné síťovině, vyšitá režnou přízí, geom.
vzor, 75 x 44

1

1700 D

výšivka

na režné síťovině, bílá, rostlin. a geom. vzor,
77 x 45

1

1701 D

výšivka

na bílé síťovině, vyšitá červenou, modrou a
žlutou přízí, styliz. rostl. vzor, 93 x 67

1

1702 D

výšivka

na režné síťovině, vyšitá režnou a žlutou přízí,
geom. vzor, 89 x 51

1

1703 D

vzorník

režná síťovina, vyšitý bílou, žlutou, červenou,
fialovou a hnědou přízí, geom. a styliz. rostl.
vzor, 240 x 85

1

1704 D

výšivka

na režné síťovině, bílá, geom. a styliz. rostl.
vzor, 95 x 47

1

1705 D

výšivka

na režné síťovině, bílá, geom. a styliz. rostl.
vzor, 80 x 45

1

1706 D

dečka

kulatá, síťovaná, režná příze, průměr 73

1

1707 D

vzorník

nažloutlá síťovina, žlutá výšivka, styliz. rostl.
vzor, 38 x 29

1

1708 D

vzorník

nažloutlá síťovina, žlutá výšivka, styliz. rostl.
vzor, 29 x 19

1

1709 D

vzorník

režná síťovina, bílá geom. výšivka, 28 x 19

1

1710 D

vzorník

režná síťovina, režná výšivka, styliz. rostl. vzor,
27 x 18

1

1711 D

vzorník

režná síťovina, režná výšivka, geom. vzor, 19 x
30

1

1712 D

vzorník

nažloutlá síťovina, nažloutlá výšivka, geom.
vzor, 24 x 15

1

1713 D

vzorník

nažloutlá síťovina, nažloutlá výšivka, styliz.
rostl. vzor, 23 x 15

1

1714 D

výšivka

režná síťovina, bílá výšivka, geom. vzor, 80 x
45

1

1715 D

vzorník

bílá síťovina, bílá výšivka, červené dělící
pruhy, geom. vzor, d. cca 145, š. 21

1

1716 D

vzorník

bílá síťovina, výšivka barevnou vlnou, rostlin.
vzor, d. cca 220, š. 16

1

1717 D

vzorník

režná síťovina, bílá výšivka, geom. vzor, 30 x
20

1

1718 D

vzorník

světlá síťovina, bílá výšivka, geom. vzor, 30 x
19

1

1719 D

vzorník

nažloutlá síťovina, bílá výšivka, styliz. rostl.
vzor, 30 x 20

1

1720 D

vzorník

nažloutlá síťovina, bílá výšivka, geom. vzor, 28
x 20

1

1721 D

výšivka

režná síťovina, červená, žlutá a růžová
výšivka, geom. vzor, 80 x 49

1

1722 D

výšivka

bílá síťovina, bílá a žlutá výšivka, styliz. rostl.
vzor, cca 100 x 68

1

1723 D

vzorník

režná síťovina, režná výšivka, styl. rostl. vzor,
25 x 13

1

1724 D

vzorník

režná síťovina, bílá výšivka, geom. vzor, 24 x
16

1

1725 D

síťovina

bílá, cca 120 x 200

1

1726 D

síťovina

režná, trojúhelníková, d. cca 140

1

1727 D

vzorník

bílá síťovina, hnědé dělící pruhy, d. cca 240, š.
15, geom. vzor

1

1728 D

dečka

kulatá, síťovaná, bílá výšivka, průměr 46

1

1729 D

taška

síťovaná, modrá příze, kovové kroužky, d. 60

1

1730 D

sak

rybářský, režná síťovina, d. 50

1

1731 D

síťka

na vlasy, síťovaná, fialová příze, ozdobná
lemovka, průměr cca 22

1

1732 D

kabelka

dětská, sí´tovaná, bílá a černá příze, 2 ucha,
průměr 19

1

1733 D

síťka

na míč, síťovaná, barevná příze, d. 70

1

1734 D

kabelka

dětská, sí´tovaná, barevné příze, 2 ucha,
průměr 20

1

1735 D

čepeček

síťovaný, okraj háčkovaný, béžová příze,
průměr cca 24,5

1

1736 D

vzorník

režná síťovina, bílá výšivka, styliz. figurální
vzor, 25,5 x 15

1

1737 D

síťka

vlasová, síťovaná, fialová příze, beravný tkaný
lem, průměr cca 25

1

1738 D

pytlík

na kuličky, barevná sí´tovina, barevné hliněné
kuličky, d. 16

1

1739 D

pytlík

na kuličky, růžová sí´tovina, zelená šňůrka a
střapeček, d. cca 13

1

1740 D

pytlík

na kuličky, barevná sí´tovina, d. cca 15

1

1741 D

pytlík

na kuličky, barevná sí´tovina, růžový
střapeček, d. cca 14,5

1

1742 D

pytlík

na kuličky, fialová síťovina, zelený střapeček,
d. cca 14

1

1743 D

krajka

síťovaná, bílá příze, okraj žlutý, cca 43 x 4,5

1

1744 D

síťovina

vzorek, bílý podklad, 2 síťované červenomodré proužky, cca 16,5 x 5

1

1745 D

síťovina

vzorek, bílá příze, okraj s většími oky, cca 15 x
6

1

1746 D

síťovina

vzorek, bílá příze, vzor tvořen různou velikostí
ok, cca 20,5 x 14

1

1747 D

pytlík

na kuličky, bílá síťovina, vínově červený
střapeček, d. cca 15

1

1748 D 1752 D
vzorky

barevných síťovacích přízí (oranžová, hnědá,
fialová, béžová, černá)

5

2253 D

rukavice

dámské, bílé síťované (necované) s ažurami,
d. 27, š. 9

2

2280 D

dečka

síťovaná (necovaná), bílá, bílá výšivka,
obdélník 41 x 31, pošk., skvrny

1

2282 D

dečka

síťovaná (necovaná), kulatá, bílá, průměr 33,5

2

2283 D

dečka

síťovaná (necovaná), kulatá, bílá, průměr 45

2

2284 D

dečka

síťovaná (necovaná), kulatá, bílá, průměr 80,
pošk., skvrny

1

2293 D

dečka

čtverhranná, síťovaná (necovaná), bílá s
růžovou výšivkou, 29 x 29

2

dečka

čtverhranná, necovaná (síťovaná), krémová s
krémovou, žlutou a hnědočervenou výšivkou,
25 x 25, pošk., skvrny

1

2422 D

dečka

ohnivě oranžová a zlatá, lacetka (umělé
hedvábí) a kovová vlákna, necovaná, 6 cípů,
dekorace na stůl, d. cca 140, pošk.

1

2427 D

dečka

výšivka růžovou vlnou na hnědé síťované
podložce, d. 42, š. 21, pošk.

1

2310 D

2442 D

záclona

síťovaná/necovaná, bílá příze, bavlněná, 130 x
165

1

2443 D

záclona

síťovaná/necovaná, bílá bavl. příze, bílá
výšivka, 155 x 200

1

2444 D

závěsný
pruh

k záclonám, sí´tovaný/necovaný, bílá příze,
bílá výšivka (květy), 195 x 50

1

2445 D

ubrus

síťovaný/necovaný, bílá příze, bílá výšivka,
125 x 145, pošk., potrhán

1

2481 D

povlak

na polštářek, bílý batist s dvojitým kanýrem po
obvodu, oválný, necovaná vsadka s krémovou
a smetanovou výšivkou, 61 x 50, pošk., skvrny,
potrhán

1

2484 D

dečka

necovaná, bílá příze, růžová a smetanová
výšivka, cca 29 x 31, pošk., snad vsadka

2

2485 D

přehoz

na postel, necovaný, bílá příze, smetanová a
krémová (starorůžová) výšivka, vsadka (bílý
batist) s bílou výšivkou (květinový motiv), cca
170 x cca 280, pošk., potrhaná

1

2670 D

taška

síťkovaná (sí´tovka), bílá (světle krémová), 2
ucha, š. cca 48

1

2671 D

rukavice

dámské, společenské, síťkované, světle
béžové, d. cca 26, š. 11

2672 D

ubrus

necovaný (síťkovaný), bílá příze, ozdobně
tvarované okraje, 180 x 180

1

přehoz

ubrus?, bílý, bílé (krémové) necované vsadky
s krémovou výšivkou, d. 300, š. cca 190,
pošk., skvrny

1

2674 D

přehoz

necovaný, krémová příze, žlutá a hnědá
výšivka, krémové vsadky se žlutou výšivkou, d.
300, š. 200

1

2675 D

záclona

necovaná, krémová příze a výšivka, d. cca
210, š. 150

1

2673 D

1 pár

2676 D

záclona

necovaná, bílá příze a výšivka, d. cca 220, š.
150

1

2677 D

jehla

síťovací, dřevo, na koncích vidlice, d. 19, š.
cca 1,2

1

2678 D

jehla

síťovací, železo, na koncích vidlice, d. 19,5, š.
cca 1,2

1

2679 D

dřívko

síťovací, d. 19, š. 0,9

1

2680 D

dřívko

síťovací, d. 18, š. 2,5

1

2681 D

dřívko

síťovací, d. 16,4, š. 2

1

2682 D

vzorek

sí´tkování, dřívko d. 13, na drátku část
necovaného vzorku lososové barvy, d. vzorku
5,5

1

2699 D

taška

síťkovaná (sí´tovka), světle krémová (bílá?), 2
ucha, horní okraj š. cca 37

1

2700 D

taška

síťkovaná (sí´tovka), bílá a světlemodrá, 2 bílá
ucha, horní okraj š. cca 38

1

2701 D

taška

síťkovaná (sí´tovka), žluté umělé vlákno
(chemlon), 2 umělohmotná ucha, horní okraj š.
cca 46

1

2702 D

taška

kabelka, síťkovaná, modré umělé vlákno, 2
ucha, horní okraj š. cca 22

1

2786 D

taška

síťovka, režná příze, ucha na kovových
kroužcích, d. 30

1

2793 D

taška

síťovka, žlutý a růžový plast, š. 30, v. 46, pošk.

1

2794 D

taška

síťovka, žlutá, v místech křížení místo uzlíků
čtverečky ze tří proužků, potrhaná, š. 60, d cca
45

2795 D

taška

síťovka, tmavězelená příze, d. 48, š. 30

1

2796 D

taška

síťovka, dětská (kabelka?), fialová vlna, š. 20,
v. 15

1

2924 D

síťka

vlasová, necovaná, hnědá příze, svazek k
odevzdání, d. cca 27

2925 D

síťka

vlasová, necovaná, hnědá příze, svazek k
odevzdání, d. cca 27

7

taška

síťkovaná (síťovka), dožluta zabarvená umělá
hmota, v kulatém pouzdře, sepnutém
perleťovým knoflíkem, průměr 7, v. cca 5,5

1

3046 D

ubrus

síťkovaný (necovaný), bílá příze a výšivka
(rostlinný a geometrický vzor), průměr 120,
pošk., skvrny

1

3055 D

záclona, síťkovaná, bílá, výšivka - rostlinný
dekorace vzor, dole zoubkovaná obruba, š. 40, d. 180

3032 D

1

10 (1 svazek)

1

3058 D

ubrus

síťkovaný (necovaný), bílá výšivka - rostlinný
ornament, užší konce zoubkovaná obruba, d.
280, š. 205

3061 D

ubrus

síťkovaný (necovaný), kulatý, rostlinný vzor,
smetanová příze, průměr 140

1

3062 D

ubrus

síťkovaný (necovaný), obdélný, rostlinný vzor,
smetanová příze, d. 165, š. 140

1

3084 D

dečka

síťkovaná (necovaná), obdélná, bílá, žlutá a
fialová výšivka (rostlinný a geometrický vzor),
d. 72, š.55

1

3092 D

límec

síťkovaný (necovaný), bílý, obdélný, na
šňůrkách dvě bambulky, š. cca 35, d. cca 25

1

1

šátek

síťkovaný, trojcípý, dvě strany lemovány
třásněmi, d. cca 35, š. 120

1

3099 D

taška

síťkovaná (síťovka), dožluta zabarvená umělá
hmota, v kulatém pouzdře, sepnutém bílým
umělohmotným knoflíkem, průměr 5,5, š. cca
3, d. s uchem 15

1

3100 D

taška

síťkovaná (síťovka), bílá příze, d. 57, š. cca 30

1

3101 D

taška

síťkovaná (síťovka), bílá příze, d. 30, š. cca 25

1

3102 D

taška

síťkovaná (síťovka), bílá příze, d. 55, š. cca 40

1

kočárek

dětský, "sporťák", bílý, kovová konstrukce, 4
spirálové pružiny (pera), nízká kola o průměru
17 s blatníky, dřevěná opěradla, síťkovaný
(necovaný) výplet, d. cca 90, š. 36, v. 60, pošk.

1

3093 D

3211 D

Etnografický ústav Moravského zemského muzea – depozitář Rebešovice:
Sak inv. č. 1.1-2
Podběrák inv. č. 1.1-4
Nádoba se sítí na transport ryb inv. č. 1.1-27
Podběrák inv. č. 1.1-29
Městské muzeum a galerie ve Vodňanech:
5 ks síťařských jehel + 5 ks síťařských kolíků (i. č. 15828)
1 ks kříž na čeřen dřevěný (i. č. 15837)
1 ks kříž na čeřen kovový (i. č. 15838)
1 ks síťka na chytání raků - rakovka, rakůvka (i. č. 15834)
4.
V České republice
Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě
Městské muzeum a galerie ve Vodňanech
Moravské zemské muzeum (depozitář Rebešovice)
Provaznické muzeum Deštná
Regionální muzeum ve Žďáru nad Sázavou
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

(Na Slovensku: Slovenské národné muzeum Martin)

5.
Přehled rybářských škol:
Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie Vodňany,
www.srs-vodnany.cz
Střední škola lesnická a rybářská, Bzenec, www.soules-bzenec.cz
Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, www.ssrv.cz
Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační
techniky, Kostelec nad Orlicí, www.szeskostelec.cz

Přehled lesnických učilišť (podle krajského uspořádání)
- Kraj Středočeský:
Střední odborné učiliště lesnické (SOUL) a Učiliště Křivoklát -Písky
- Kraj Jihočeský:
Integrovaná střední škola lesnická Vimperk
- Kraj Karlovarský:
SOUL, Odborné učiliště a Učiliště Abertamy
- Kraj Liberecký:
SOUL lesnické Hejnice
SOUL a Učiliště Lomnice nad Popelkou
- Kraj Ústecký:

SOUL a Učiliště Fláje
- Kraj Královéhradecký:
SOUL a Učiliště Svoboda nad Úpou
- Kraj Plzeňský:
SOUL zemědělské a Učiliště Rokycany
- Kraj Jihomoravský:
SOUL Bzenec
- Kraj Vysočina:
SOUL a Učiliště Lesonice
SOUL Nové Město na Moravě
- Kraj Olomoucký:
SOUL a Učiliště Šternberk
- Kraj Moravsko-slezský:
SOUL, Odborné učiliště a Učiliště Bílá - Staré Hamry
Střední a vyšší odborné lesnické školy (SLŠ a VOŠL)
- SLŠ a VOŠL Bedřicha Schwarzenberga v Písku
- SLŠ Hranice
- SLŠ a VOŠL Trutnov
- SLŠ Šluknov
- SLŠ Žlutice
Univerzity
- Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně
- Lesnická fakulta ČZU v Praze

6.
Berger – Huck http://www.berger-huck.cz/
Firma LaTy http://www.laty.cz/

Houpací sítě Hamaka http://www.hamaka.eu/
Kv. Řezáč http://www.kvrezac.cz/
PaMa http://www.pama-plachty.cz/
Petr Dobeš sítě s.r.o. http://www.dobes-site.cz/
Pierre http://brana.pris.cz/pierre/
Pražské rybářství, spol.s r.o. http://www.praryb.cz/
Romak Group s.r.o. – provaznictví podbrahy http://www.romak.cz/index.htm
Sítě Pokorný http://www.pokorny-site.cz/
Sittec s.r.o. http://www.sittecunin.cz/
Vlastimil Tydlačka SítěCZ http://www.sitecz.cz/

Obrazové:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
Putovní výstava po krajských městech Krásy a tajemství Čech (Ostrava 2003)

Housenka Kapitalismu, Praha

10.

Vzor pro vložku mezi záclony

Vzor pro ubrus

Vzor pro obrázek: zámek Hluboká

Vzor pro obrázek: hrad Karlštejn

