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História

Šúpolie sú listy kukuričného klasu, používané na zhotovovanie úžitkových a dekoratívnych predmetov. 

Spracovanie kukuričného šúpolia nesiaha do dávnej minulosti, nakoľko pestovanie kukurice na území Uhor-

ska sa rozšírilo až v 17. storočí. Šúľky kukurice vylámali ručne, a neošúpané vozili do gazdovských dvorov. 

Šúpanie kukurice bola i spoločenská udalosť. Po večeroch sa zišli susedia i širšia rodina, posadali si dookola 

a začali so šúpaním a viazaním. Pomáhali aj deti, bol to pre ne ozajstný zážitok.   

„Surovinovou základňou pre vznik a rozšírenie výroby predmetov zo šúpolia, najmä košov, boli južné ob-

lasti Slovenska s vhodnými klimatickými podmienkami na pestovanie kukurice. Spracovanie šúpolia sa tu 

rozvinulo koncom 19. storočia. Úroveň domácej výroby nadobudlo v 20. rokoch 20. storočia v okolí Nových 

Zámkov, Galanty, Komárna, Dunajskej Stredy. V Nesvadoch ešte v 60. rokoch 20. storočia pracovalo so šú-

polím okolo 500 žien. 

V polovici 20. storočia sa okrem výroby úžitkových predmetov rozvinula aj výroba fi gúrok na motívy tradič-

ných dedinských postáv. Zaviedla ich výtvarníčka Kamila Rauchová pri návrhoch suvenírov inšpirovaných 

náhodným používaním kukuričných klasov pri detských hrách. Pri ich realizácii využila zručnosť žien pracu-

júcich so šúpolím. Najschopnejšie výrobkyne jej návrhy potom obohatili a rozšírili o ďalšie námety a detaily. 

Záujem o sortiment fi gurálnych suvenírov zo šúpolia pretrváva dodnes.” (Oľga Danglová)

Výroba zo šúpolia sa rozšírila najmä po 1. svetovej vojne, keď si chudobnejšie rodiny cez zimné mesiace 

takto privyrábali na živobytie. Vyrábali rohože za postele i pred posteľ, vypletané sedadlá stoličiek, tašky, 

košíky a iné úžitkové predmety.



Šúpolienky

Najznámejšími výrobkami zo šúpolia sa však stali šúpoľové bábiky, tzv. šúpolienky alebo šúpolky. Ide o fi -

gúrky znázorňujúce tradičné dedinské pracovné činnosti a remeslá. Zručné šúpoliarky dokazujú, že fantázii 

sa medze nekladú a preto okrem ľudských postáv dnes nie sú zriedkavé ani fi gúrky zvierat alebo rôzne 

nástroje vyrobené z tohto materiálu. V súčasnosti sa šúpolky tiež dekorujú modrotlačou a rôznymi pestro-

farebnými stuhami, vďaka čomu sú farebne rozmanité. „Šúpolienky sú bábiky s tradičným oblečením a ná-

strojmi vyrábané z kukuričných listov. Sú typické pre Slovensko a Moravu a preto sú veľmi vhodným darom 

aj pre zahraničných hosti a priateľov.“ 

�  http://folkfolk.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=16 

�  http://www.slovenske-suveniry.sk/index.php?page=supolienk

Materiál

Šúpolie, materiál na výrobu úžitkových i ozdobných predmetov, sa získava z ručne zberaných kukuričných 

klasov. Na fi gúrky sa používajú tenké listy, ktoré sa sušia, otáčajú, vetrajú, aby sa predišlo vzniku plesnivých 

škvŕn. Pred použitím  ich treba znovu navlhčiť, aby boli pružné.

Pri výrobe fi gúrok sa často používa doplnkový materiál (textil, drevo, slama, vata atď.) 

Ako pomocný materiál sa používa papier, tenký drôt, resp. niť, drevené guľôčky atď.

Vzhľadom k tomu, že išlo o nenákladný a ľahko spracovateľný materiál, tieto výrobky boli mimoriadne 

obľúbené a škála výrobkov sa postupne rozširovala. Počas 2. polovice 20. storočia ručne vyrobené úžitkové 

predmety vystriedala ľahko dostupná lacná továrenská výroba, preto predmety zo šúpolia vyrábali pre 

ÚĽUV alebo ako darčeky pre blízkych (hlavne staršie ženy pre vnučky).



Pracovný postup
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Ruky:

Na drôt dlhý cca. 11cm nastrihneme šúpolie a pevne natočíme. Šúpolie je o 0,5cm dlhšie po stra-

nách, aby drôt netrčal. Ruky zviažeme na konci – 1cm zo strán a priviažeme ich na trup – predtým 

však môžeme  na ne aplikovať rukávy.

Hlavička:

Drevenú guľôčku vložíme na drsnejšiu stranu lista, ktorý stočíme okolo guľôčky a zviažeme pev-

nou niťou.  Drevenú guľku môže nahradiť guľôčka polystyrénová resp. guľôčka šúľaná z toaletné-

ho papiera.
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Rukávy:

Široký list pozdĺž rozdelíme napoly a so širším koncom asi v  polovici ruky zviažeme. To isté uro-

bíme i z druhého konca ruky, potom opatrne vyvrátené rukávy upravíme, aby boli pekne vzduté.

Ruky môžeme vytvoriť i z pletenca zo šúpolia.

Rukávy môžu byť aj rovnako dlhé ako ruky, konce potom ukončíme zúbkovanými nožnicami.

Upravené rukávy v strede previažeme a vytvoríme hruď (11). Šúpolie zložíme na šírku hrudníka 

a stočíme do malého vankúšika, na ktorom necháme kúsok prevísať (12).

Vankúšik zložíme spomedzi visiace časti zo zloženia rúk, a pevne zviažeme všetko dokopy (13).

Kostra (telo) bábiky:

Cez zviazané ruky a hrudník preložíme úzky list a vytvoríme telo (tenký driečik). Potom pripevníme 

hlavičku tak, aby z nej prevísajúce kúsky šúpolia rozdelené dopredu i dozadu. Hladká časť hlavy 

– tvár – pozerá dopredu.
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Zásterka a sukňa:

Na sukňu vyberieme 2–3 širšie a 2–3 užšie pásy šúpolia. Na zásterku vyberieme hladký, farebne 

pekný, tenký list. Na pekne vyhladený širší pás, ktorý bude prednou časťou vrchnej sukne, polo-

žíme zásteru a na to bábiku so vzpaženými rukami, tvárou dole (obr. 23). Zhora zakryjeme užším 

pásom a všetko pevne držíme, kým obkladáme striedavo – širší pás spredu, užší pás zozadu – so 

všetkými pásmi šúpolia, ktoré sme pripravili na sukne (spodničky a vrchná sukňa). Ako posledné 

použijeme hrubšie listy, ktoré po prevrátení sukní budú vlastne tvoriť spodničky, ktoré budú držať 

tvar a bábika bude na nich pevne stáť.  Konce listov majú siahať pod pás bábiky. (obr. 23). Ako po-

sledný krok v páse všetko pevne zviažeme.

Zviazané sukne začíname vyhŕňať smerom k nohám bábiky (obr. 28). Ako posledný krok spodok 

sukní rovno zastrihneme a na hlavu bábiky uviažeme šatku.

Živôtik

Asi 0,5 cm širokým pásikom šúpolia obalíme krk. Niekoľkokrát ho ovinieme okolo krku a zvyšnú 

časť pridržíme pri drieku bábiky. Vystrihneme živôtik, opatrne ho prehneme na trup bábiky, upra-

víme a v páse pevne zviažeme.
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Kvietok zo šúpolia
Veľmi jednoduchá ozdoba, ktorú sú schopní vy-

tvoriť i menej zruční. Je obľúbený v  kruhu detí 

i dospelých.

Materiál:
Šúpolie (niekoľko listov)

Vŕbový prútik

Silná niť 

Lyko 

Voda, handrička

Šúpolie mierne navlhčíme (môžeme i  farbiť   vo 

vývare z orechových listov alebo bazových bobúľ, 

resp. textilnými farbami)

Postup práce: 
podľa priložených obrázkov.



Stonka a lístie:

Na stonku požijeme kúsok očisteného vŕbového prútu a lyko. K prútu priviažeme kvietok a stonku 

omotáme mierne navlhčeným, pekne vyhladeným lykom.
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História

Čipka je prelamovaná textília  s drobnými vzorkami,  ktorej podstata spočíva v tom, že vzorky sa nevytvárajú 

dodatočne, ale spolu s vytvorením textilu. Vyvinula sa z rôznych techník ručných prác a umeleckého re-

mesla. Výroba čipiek má bohatú históriu hlavne v západnej Európe. V strednej Európe sa čipka nachádzala 

už od raného stredoveku ako to dokazujú aj archeologické nálezy. Začiatky jej remeselnej výroby na Slo-

vensku siahajú do 16. storočia pod vplyvom talianskej renesancie. 

Spočiatku sa čipka rozšírila v mestskom a neskôr aj v dedinskom prostredí ako ozdobný doplnok sviatočné-

ho odevu, neskôr aj ako ozdoba bytov. Najrozšírenejšie boli tieto druhy:

Šitá čipka – zhotovená s ihlou šitím slučiek, uzlíkov a krížením nití. Na Slovensku sa rozšírila iba v mestskom 

prostredí. 



Frivolitka
zhotovovaná zo slučiek a očiek pomocou člnka. I keď názov sme prebrali z francúzštiny, jej pôvod pravde-

podobne siaha tiež do Talianska. Príbuzná technika je sieťovanie a viazanie strapcov (macramé)

Pletená čipka
v tradičných domácnostiach pletenie vykonávali na krosienkach, pričom nite boli napnuté ako osnova a vzá-

jomným skrížením sa prepletávali ručne podľa určeného sledu. 

Paličkovaná čipka 
pravdepodobne sa vyvinula z viazania strapcov. Z osnovných nití  na zosilnenie okrajov prepletávali rôzne 

tvary uzlov, ktoré časom nadobudli ozdobný charakter. Aby sa dlhé nite nezauzlili, natočili ich na paličky. 

Na Slovensko sa dostala v 16. stor. baníckou kolonizáciou z Nemecka a smerom od juhu sprostredkovaním 



Chorvátov. Napriek tomu, že paličkovaná čipka sa v priebehu stáročí preslávila takmer na celom území Slo-

venska, v nížinných oblastiach, tak ani v obciach dudvážskeho regiónu nebola používaná.

Háčkovaná čipka
asi najmladší spôsob výroby čipky. Vyvíjala sa až v 19. storočí. Predpokladá sa, že určitú „háčkovaciu“ tech-

niku poznali aj skôr – boli to produkty vyrábané prstovým háčikom, t.j. namiesto klasického háčika, ako ho 

dnes poznáme, háčkovali prstom. Háčkovaná čipka sa vyrába tiež z jednej nekonečnej nite. 

Sieťovaná čipka
je zhotovená uzlíkovým pletením (oká sú upevnené uzlami) pomocou ihlice s dvomi uškami, na ktorej je na-

vinutá niť. Základ – sieť vzniká viazaním z jednej nekonečnej nite. Je jednou z najstarších textilných techník, 

čo potvrdzujú archeologické nálezy rybárskych sietí. 



Materiál a pomôcky

Postup práce
Postup práce, presný popis a kresby jednotlivých krokov nájdeme na webovej stránke blogu Viery Rajnáko-

vej, (http://vierarajnakova.blog.sme.sk/c/252875/Sietovanie-zakladny-uzol-a-retiazka.html):  

Najskôr si namotáme priadzu na sieťovaciu ihlu. Nie príliš veľa, pretože ak máme užšiu šablónku, tak by nám 

ihla neprešla okom. Keď sa priadza minie, tak ju nadviažeme. Začiatok priviažeme o telo ihly, alebo ak má 

dierku, tak cez dierku. Ďalej si urobíme z priadze slučku, ktorú zavesíme na upevnenie). Koniec priadze zo 

sieťovacej ihly proste priviažeme o slučku.

Na začiatku si urobíme väčšie očko, ktoré zavesíme na pripevnený špendlík (resp. šidlo) alebo na kľučku atď.

Technika sieťovania je na Slovensku známa aj pod názva-

mi necovanie, fi let a reca, raca. Rozšírila sa v 17. a 18. storočí 

prostredníctvom  šľachty a meštianstva. Táto technika pre-

žívala svoj rozkvet koncom 19. a začiatkom 20. storočia, keď 

sa prostredníctvom podomových obchodníkov dostala i do 

zámožnejších dedinských rodín.

Sieťovaním sa zhotovovali čepcové čipky, vo viacerých oblastiach Slovenska aj celé čepce, sieťovaná čipka 

zdobila dolný okraj záster a taktiež aj obradné plachty. V dedinskom prostredí sieťovanie pretrvalo do polo-

vice 20. storočia. 

V  oblasti Galanty sieťovaním vyrábali najmä bytové textílie: dečky, obrusy a v 1. polovici 20. stor. hlavne  zá-

clony. Výroba veľkých kusov bytových doplnkov súvisela aj s ľahkým a lacným prístupom k továrenskému 

materiálu.

Techniku sieťovania používali aj rybári na výrobu rôznych typov rybárskych sietí.

Dnes sa so sieťovanou čipkou sa stretneme zriedkavo, na jarmokoch alebo na podujatiach umeleckých 

remeselníkov. Reprezentantkou sieťovania je Viera Rajnáková, krorá  vedie aj blog na webe (http://vieraraj-

nakova.blog.sme.sk), kde uvádza presný postup a potrebné znalosti o sieťovanej čipke. Vďaka jej láskavému 

súhlasu sme tento metodický materiál mohli citovať i v našej práci.

sieťovacia ihla priadza (pre začiatočníkov je naj-
lepší tenký špagát, lebo ostatné 

sa točia),

šablónky (ploché alebo guľaté 
paličky, ale môže byť aj ceruzka 

alebo pletacia ihla),



Krok č. 1: 

Do ľavej ruky si vezmeme šablónku a do pravej sieťovaciu ihlu. Šablónku držíme v ľavej ruke medzi 

ukazovákom a palcom.   Priadzu vedieme nad šablónkou, cez prsty, poza prstenník a ďalej pod 

šablónkou. Nad šablónkou urobíme oblúčik až nad slučku (očko predchádzajúceho riadku), ktorý 

si prichytíme palcom, koniec pod šablónku

Krok č. 2: 

Sieťovaciu ihlu vedieme okolo malíčka do oblúčika na prstenníku, popod šablónku, do slučky 

(očka predchádzajúceho riadku).



Krok č. 3: 

Vytiahneme sieťovaciu ihlu zo slučky (očka predchádzajúceho riadku a vedieme ju nad šablónku 

smerom k sebe. Pomaly doťahujeme slučku na prostredníku.

Krok č. 4: 

Vytiahneme prostredník zo slučky a slučku zatiahneme tak, aby bola natesno okolo šablónky. Pri 

uťahovaní si pomáhame roztiahnutím všetkých prstov v slučke okolo malíčku.

Krok č. 5: 

Keď je slučka na prostredníku dotiahnutá, tak si pod šablónkou pridržíme tvoriaci sa uzol a pomaly 

doťahujeme a spúšťame priadzu z malíčku.

Retiazka
je vlastne základ siete a pokračovaním základného uzlu. Po zhotovení základného uzla v prvom riadku prá-

cu otočíme a pokračujeme krokom č. 1–5 s tým, že sieťovaciu ihlu prevliekame očkom predchádzajúceho 

riadku.

Vzorkovanie
Pri sieťovaní nemusíme mať sieť s  rovna-

kými očkami. Ak použijeme drievka s  inou 

hrúbkou, budú sa nám vytvárať očká rôznej 

veľkosti. Zdobiť sa dá aj pridávaním alebo 

uberaním očiek v  sieti hneď počas tvorby 

základnej siete. Ďalším spôsobom zdobe-

nia je vyšívanie. Pripravenú sieť si napneme 

do rámu a rôznymi vyšívacími technikami si 

ju dozdobíme.



Aj z hotovej siete sa dá vytvoriť nepravidelný okraj. Vyznačíme si obvod a slučkovacím stehom obvyšívame 

celu čipku. Potom zvyšné očká odstrihneme.
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História

Drotárstvo patrilo medzi remeslá, ktoré sa šírili po svete prostredníctvom 

Slovákov. Historické korene drotárstva siahajú do čias valašskej kolonizá-

cie v 16.–17. stor. Valasi aj s domácim obyvateľstvom chodili meniť mlieč-

ne výrobky a  iné produkty, späté s ovčiarstvom,  do Sliezska za iný tovar. 

Tam spoznali sliezsky železiarsky priemysel a oboznámili sa so spracova-

ním drôtu. Sliezske železiarske hute v 17.–18. storočí prežívali svoj rozkvet. 

V roku 1780 bolo na území Sliezska a Moravy už 11 drôtovní. Vďaka tomuto 

rozvoju bol drôt prístupný širokým vrstvám obyvateľstva. Drôt sa dal ľahko 

získať a prenášať cez hory na Slovensko.   

Kedysi drotársky kraj – severná časť Trenčianskej župy – bola najchudob-Drotár

Drotár s džarkom (Turzovka)

nejšia oblasť Slovenska. Drotárstvo sa v  týchto oblastiach rozšírilo ako 

doplnkové zamestnanie. Legenda tvrdí, že cisárovná Mária Terézia do-

stala po narodení následníka trónu Jozefa II. dar od slovenských drotárov, 

kolísku vyrobenú z veľmi jemného drôtu. Za odmenu dostali drotári od 

panovníčky privilégium pohybovať sa po celej monarchii a voľný prístup 

do verejných kúpeľov. Drotári vandrovali od dediny k dedine, od mesta k 

mestu a ponúkali svoju prácu. 

 Spočiatku drotári pracovali pre miestny trh, ale obrovský počet drotárov 

a nasýtenie miestneho trhu vyvolalo odchod stoviek drotárov do sveta, 

najprv  do západnej Európy a neskôr i do zámoria.

Od počiatkov drotárstvo prešlo niekoľkými fázami. Prv opravovali prask-

nuté nádoby, potom odrôtovali aj dobré, ešte nové, aby im predlžili život-

nosť. V 19. storočí rozšírením lacného plechového a smaltovaného riadu 

pribudol k drôtu aj  medený plech, s ktorým zaplátali kovový riad.



Vo vývoji drotárstva môžeme rozlíšiť tieto epochy:

1. Individuálna práca – podomový obchod a opravy. Drotár sám, neskôr so svojím pomocníkom – džarkom 

(mladý chlapec, učeň) poskytoval drobné opravy, predával alebo priamo na mieste vyrábal predmety. 

2. Kolektívna práca – malé dielne. Vo svojich alebo prenajatých malých dielňach  zamestnával niekoľko 

zamestnancov a učňov. Pracovali pre miestny trh, respektíve pre obchodníkov – hauzírov, ktorí šírili výrobky 

do sveta.

3. Vysoko organizovaná kolektívna práca - zakladaním manufaktúr a tovární už pracovali všeobecne pre trh 

ako podniky vo veľkovýrobe. 

Prvá etapa bola typická do konca 19. storočia, posledná pre druhú polovicu 19. storočia a najmä pre obdobie 

prelomu 19. a 20. storočia. 

V období pred 2. svetovou vojnou začína drotárstvo postupne upadať. Po 2. svetovej vojne a v 50. rokoch 20. 

storočia prakticky zaniká, i keď individuálne niektorí drotári naďalej vykonávali živnosť v štátoch, v ktorých to 

bolo povolené (Rakúsko, Nemecko a i.).

Drotári sa časom stali uznávanými a vyhľadávanými remeselníkmi. Svoje veľmi jednoduché doplnkové 

zamestnanie pozdvihli na výnimočné remeslo, niektorí sa vypracovali až na umeleckých remeselníkov – 

umelcov. 

Na Slovensku sa drotárstvo postupne pretransformovalo do umeleckého remesla a umenia, takže najmä 

po r. 1990 nastáva jeho opätovný rozmach.

V súčasnosti je umelecko-remeselná práca s drôtom prezentovaná na rôznych podujatiach, výstavách a 

jarmokoch. 

V záujmových krúžkoch sa venuje skôr drôtikovaniu – výrobe šperkov a dekoratívnych predmetov.

Drôtikovanie, drôtovanie

Materiál 

• drôtiky (na obrysy 0,8 mm, na výplety 0,2 mm)

• kombinačky, 

• štípačky (na rozsekávanie drôtov), 

• rôzne kliešte (s guľatými, plochými a špicatý-

mi čeľusťami),

• kovové tyčinky (štrikovacie, či háčkovacie ihli-

ce alebo ceruzky na špirály), 

• kamienky (začiatočníkom sú najlepšie plo-

ché), fľaša atď. na opletávanie.

• Materiál a veci na zdobenie drôtikom zvolíme 

podľa toho, čo chceme zhotoviť.



Postup práce

Technika šitej čipky

Základná vzorka je technika šitej čipky. Typ výpletu je vhodný na džbány, kraslice, opletanie kamienkov, 

nádoby s rozdielnym priemerom. Slučkovaním, rôznymi kombináciami slučiek  a špirálok môžeme vytvoriť 

pestrú škálu vzoriek. 

Oblúčiky sa dajú násobiť aj uberať, rôzne kombinovať a tým vznikajú nové a nové vzory. Na prvý rad použi-

jeme buď pomocný drôtik alebo využijeme priamo časť pracovného drôtu. Obtočíme ho okolo nádoby nad 

rozšírenou časťou.

Druhý rad začneme buď tým, že prevlečieme pracovný drôt, pridržíme palcom miesto kríženia a začneme 

robiť slučky (oblúčiky) podľa nákresu, alebo v prípade práce s jedným drôtom urobíme uzol a pokračujeme 

ďalej (viď nákres). Drôtikom zhora podoberieme prvý rad a prevlečieme vzniknutým oblúčkom von. Ďalej 

pokračujeme do požadovaného počtu slučiek a voľne naviažeme tretí rad.

Ďalšie varianty:



Fotografi e

Špirála

Špirálu vytvoríme natočením drôtu na guľatý predmet, (napr. ceruzka alebo ihlica na pletenie).

Navinutú špirálu stiahneme z ceruzky, prstami stlačíme na plocho a jemne upravíme vytiahnutím do dĺžky. 

Základ máme hotový a môžeme vytvárať rôzne ornamenty. Môžeme napr. každú druhú slučku otočiť dole.
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Použitá literatúra a pramene 

História

Jedno z najstarších špecializovaných remesiel ľudstva je práca s hlinou. Nádoby zo sušenej a pálenej hliny 

pôvodne boli modelované ručne, postupným pridávaním prstencov hliny. Od najstarších čias sú známe 

keramické nádoby so stopami pletených košov: hlinu tvarovali na pletenú nádobu, ktorá sa spálila na popol 

a ostala iba hlinená nádoba. V počiatkoch boli keramické výrobky vypaľované pri nízkych teplotách na otvo-

renom ohni, a preto boli veľmi krehké a priepustné. Postupne vznikali rôzne druhy povrchovej úpravy črepu, 

vďaka ktorému chcel praveký hrnčiar dosiahnuť väčšiu pevnosť a trvanlivosť svojich výrobkov. Jedným z 

nich bolo leštenie povrchu nádoby hladkým kameňom alebo kúskom tvrdého dreva ešte pred výpalom. 

Veľký pokrok v spracovaní hliny znamenal hrnčiarsky kruh, známy už od staroveku. 

Začiatky hrnčiarskej výroby na našom území tiež siahajú až do neolitu. Rozvoj hrnčiarstva a jeho osamostat-

nenie ako remesla súvisí s použitím rýchlo rotujúceho kruhu, ktorý na našom území začali používať v 12.–13. 

storočí. Od 12. až 14. storočia sa na Slovensku výrazne vyčlenili dva druhy keramiky. Na jednej strane de-

dinská a na druhej mestská keramika, ktorá bola rôznorodejšia a preberala námety aj zo vzdialenej cudziny. 

Najstarší písomný doklad o hrnčiarstve na Slovensku je z roku 1416. Od 15.–16. storočia boli na Slovensku za-

kladané hrnčiarske a keramikárske cechy. Ich výroba sa týkala rôznych druhov keramických a hrnčiarskych 

výrobkov pre rôzne spoločenské vrstvy mestského a vidieckeho obyvateľstva. Znalosť výroby majoliky pri-

niesli na Slovensko habáni – novokrstenci v 16. storočí z južného Nemecka, Švajčiarska a Holandska, ktorí 

sa usadzovali aj na našom území. Do polovice 15. storočia sa používala keramika nepolievaná, neglazovaná. 

Glazovanie sa objavuje o niečo neskôr, a to najprv na vnútorných stranách nádob. Neskôr sa začali glazovať 

nádoby celé, a to v rôznych farbách.  

Rozkvet ľudového hrnčiarstva na Slovensku súvisel so životom,  prácou a praktickými potrebami vidieckych 

domácností, pre ktoré hrnčiari vyrábali rôzne druhy úžitkového riadu. Dôležitou podmienkou pre vznik a 



Materiál
• hrnčiarska hlina, 

• modelárske špachtle,

• zastrúhané drievka, 

• príborové alebo hrnčiarske nože na rezanie hliny, 

• kovové očká na odoberanie hliny z výrobkov,

• drevené alebo plastové podložky, 

• drôt alebo silonové struny na oddelenie výrobku 

od podložky, 

• drevené valčeky na cesto, na vyváľanie hlinených 

plátov,

• handry, nádobky na vodu, 

• náradie na dekorovanie hliny podľa fantázie, napr. 

strúhadlo, lis na cesnak atď.,

• sadrové alebo drevené dosky na sušenie výrobkov.

rozvoj hrnčiarstva bol dostatok kvalitnej hliny. Hrnčiarska výroba sa sústreďovala do oblastí s dobrými ložis-

kami hliny a dreva na pálenie. U nás bolo hrnčiarstvo rozšírené na západnom Slovensku, v Honte, Gemeri, 

Liptove, na Orave a Zemplíne. Najbližšie keramické dielne ku galantskej oblasti boli v Senci a v Šamoríne, 

no keramika v zbierkach Vlastivedného múzea v Galante – ktorá sa tam dostala zberom v okresoch Galanta 

a Šaľa – je i  zo vzdialenejších oblastí. Rozmanitosť pôvodu keramickej zbierky múzea môžeme vysvet-

liť  migráciou obyvateľstva.

Postupný úpadok hrnčiarskeho remesla nastal v priebehu druhej polovice 19. storočia v súvislosti s rozvo-

jom mechanizovanej – priemyselnej – výroby keramiky a s uplatňovaním nových materiálov. Začiatkom 20. 

storočia sa ľudové hrnčiarstvo stalo doplnkovým zamestnaním v  tých oblastiach, kde poľnohospodárska 

výroba nepokrývala materiálne potreby rodín.

„Hlina je prapôvodný, archaický a fascinujúci materiál. Od prvopočiatku fascinovala človeka. Modelovanie z 

hliny je výtvarná činnosť s prastarou tradíciou. Prostredníctvom keramickej tvorby dobíjajú ľudia svoj orga-

nizmus pradávnou silou zeme, keď ľudia zem uctievali a správali sa k nej s pokorou. Zem ich za to odme-

ňovala svojimi darmi. Kontakt s hlinou má liečivé účinky po psychickej i fyzickej stránke, prináša slobodu 

myšlienkam, zbavuje človeka stresu z uponáhľanej doby. Vďaka tvorivému procesu s hlinou, ktorý prináša 

nové podnety a myšlienky, môžu žiaci bez ťažko hľadaných slov prejaviť všetky uväznené emócie, ktoré 

kvôli rýchlemu životu nedokážu vnímať. Práve premena škodlivých a negatívnych vplyvov na harmóniu a 

radosť v živote každého je poslaním výtvarnej i keramickej tvorby. V keramickej tvorbe sa stretávajú všetky 

štyri živly – zem, voda, vzduch a oheň. Nevyhnutné sú aj tvorivé ruky.“ (Homzová – Fecsó: Základy hrnčiar-

stva a keramickej tvorby, 2014.)



Najlepším nástrojom na prácu s hlinou sú ruky, ktoré umožňujú bezprostredný kontakt s materiálom. Každý 

keramik má svoje obľúbené nástroje, ktoré si sám vyrobil alebo kúpil. Veľa nástrojov sa dá nájsť medzi 

kuchynským náradím, mnohé sa dajú vyrobiť vlastnoručne. 

V priebehu storočí sa vyvinulo niekoľko techník ručného modelovania keramiky, ktoré sa dodnes nezmenili. 

Podľa Rosovej technika ručnej výroby keramiky sa delí nasledovne (Rosová, 2003):

1. modelovanie z hrudy,

2. modelovanie z valčekov,

3. modelovanie z plátov,

4. modelovanie z formy,

5. točenie na hrnčiarskom kruhu. 

Postup práce

1. Modelovanie z hrudy 

Modelovanie z hrudy je najlepšou technikou na zoznámenie sa s hlinou. Je vhodná pri modelovaní malých 

objektov. Hlina musí byť dokonale premiesená a obsahovať dostatok vlhkosti. Základné zručnosti a vedo-

mosti sa získajú tak, že hlinu spracujeme rukami (miesením, stláčaním) a hmatom zisťujeme, kedy je hlina 

vhodná pre modelovanie (nelepí sa ani nepraská), kedy je potrebné ju navlhčiť (keď sa pri jej ohýbaní tvoria 

praskliny). 

Modeluje sa z hrudy mäkkej hliny, do ktorej sa vtlačením kolmo palcom vytvorí jamka. Hlina sa stláča tla-

kom palca dole, potom do strán a zároveň sa masa hliny zoslabuje a vytláča smerom hore. Postupne sa 

rotačnými pohybmi jamka prehlbuje a tvaruje, pričom sa dbá na rovnomernú hrúbku steny. 

Pri zhotovení jednoduchej misky je možnosť oboznámiť sa aj s prácou so základnými modelárskymi nástro-

jmi – očko, špachtľa. Vzniknutá nádobka, príp. iný tvar sa domodeluje pomocou špachtle, noža a vlhkej 

hubky.



2. Modelovanie z valčekov

Tak ako modelovanie z hrudy, i modelovanie z valčekov slúži na oboznámenie sa s hlinou ako základnou 

hmotou. Najjednoduchšie je, keď strunou oddeľujeme rovnaké kusy hliny z valčeka  a vyskúšame zho-

tovenie misky špagátovou technikou.

Vymodelované nádobky dekorujeme špachtľami, očkami, ihlami, priliepaním iných hlinených kúskov

3. Modelovanie z plátov

Modelovanie z plátov je technika, ktorou sa dajú zhotoviť takmer všetky druhy keramiky. Z hlineného plátu 

sa vytvárajú predmety valcovitého i hranatého tvaru. Plát sa vytvára vyváľaním hrudy hliny na podložke 

pokrytej látkou. 

Na výrobu rovnomerného plátu sa používajú drevené vodiace lišty, ktoré sa položia súbežne. Vzdialenosť 

líšt musí byť menšia než šírka valčeka. Dreveným valčekom sa prechádza po vodiacich lištách a plát hliny sa 

stláča na rovnakú hrúbku ako je hrúbka lišty. 

Z pripraveného plátu sa dajú vyrezávať tvary podľa šablóny a zostavovať jednotlivé časti k sebe pomocou 

šlikru.



4. Modelovanie z formy

Pri výrobkoch, ktoré majú zložitejšie tvary a vyžadujú si modelovanie, sa používa technika zatláčania hliny 

do foriem. Formy poskytujú pri modelovaní mäkkej hline tvar a oporu. Práca s formou je jednou z možností, 

ako vyrobiť rovnaké keramické práce. 

Táto technika veľmi urýchľuje proces výroby, pretože sa nemusí každý výrobok modelovať osobitne. Na-

jprv je potrebné pripraviť si formy. Pre tento účel sa využíva sadra. Vymodelovaný a zatuhnutý výrobok 

vložíme do dreveného rámu a zalejeme ho tekutou sadrou. Sadru necháme zatvrdnúť a model vyberieme. 

Je dôležité, aby sme výrobok pred zaliatím natreli mydlom alebo olejom, aby sa naň sadra neprilepila. Hlinu 

potom natlačíme do takto prichystanej sadrovej formy. Prebytočnú hlinu odstránime a hotový výrobok vy-

berieme. Ide predovšetkým o ploché a malé výrobky – drobnosti ako napríklad srdcia a anjeli. 

Kým ručné modelovanie hliny je obľúbené v táboroch a v tvorivých dielňach, lebo   aj menej zruční sú scho-

pní vytvarovať tak rôzne tvary, modelovanie z formy vyžaduje určitú výtvarnú zručnosť. 

Negatív treba dôkladne vypracovať, aby po lisovaní hliny boli vzorky jasné, viditeľné. 

5. Točenie na hrnčiarskom kruhu

Vytáčanie na kruhu si vyžaduje dobre tvarovateľnú hlinu, ktorú treba pred točením poriadne premiesiť a zbaviť 

ju vzduchových bublín. Z takto prichystanej hliny si hrnčiar vytvaruje hlinené hrudky – akési gule.  Kedysi sa 

hlinené hrudky vážili, aby množstvo hliny určenej na výrobok bolo jednotné. 

Vytáčanie nádob na hrnčiarskom kruhu je veľmi náročné a vyžaduje si určitú zručnosť a cvik. Každý hrnčiar 

má svoj zaužívaný spôsob točenia, aj keď základný postup točenia je všade rovnaký. Dôležité je, aby vedel, 

čo sa stane s hlinou pri určitom pohybe rúk a prítlaku prstov.

Točenie na hrnčiarskom kruhu si vyžaduje väčšiu zručnosť tak od „učenca“ ako aj od lektora, preto je buď 

stály lektor pre danú tvorivú dielňu, alebo kruh a potrebný materiál zabezpečuje pozvaný lektor.



Záver

Materiál, nádoby a iné veci, vyrábané z hliny, sa odložia na sadrovú alebo drevenú dosku (hlavné je, aby bol 

savý povrch, zároveň aby sa surová hlina naň nelepila) ktorá slúži na sušenie výrobkov. Sušiť sa nesmie pri 

vysokých teplotách, pretože by popraskali.

Ak je možnosť hotové výrobky vypáliť, po vysušení predmetov nasleduje maľovanie, glazúrovanie, prvé 

a potom druhé vypálenie.

Ak takáto možnosť nie je, výrobky sa nechajú vysušiť a po istom čase sa hlina rozmočí a opäť spracuje. 

Aby žiakovi tvorivej dielne zostal nejaký hotový artefakt a nie je možnosť výrobky vypáliť, hlina sa môže 

nahradiť  iným materiálom – na vzduchu tvrdnúcou hmotou bielej alebo terakotovej farby. Z tejto hmoty sa 

dá tvarovať tak ako z hliny podľa 1. a 2. bodu.  Vyrobené predmety sa môžu dekorovať a povrchovo upraviť 

napríklad farbením temperou a lakovaním. 
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História

Naši predkovia vyrábali z ohybných prírodných materiálov rôzne výrobky, ktoré im zjednodušovali život. 

Pletením sa vyrábali nádoby, košíky, tašky, nábytok a aj ploty či stavby.  

V oblasti povodia Váhu v minulosti využívali na pletenie košíkov slamu, pálku širokolistú a najviac vŕbové 

prútie. 

V dôsledku odvodňovania galantskej oblasti (povodie riek: Váh, Dudváh, Čierna Voda, Malý Dunaj) ustúpili 

pálkami a trstinami zarastené močariská. Koše a nádoby z pálky teda v tejto oblasti v 2. polovici 20. storočia 

ostávali už iba ojedinele na starých povalách a v múzejných zbierkach. 

Odvodnenie močiarov znamenal zväčšenie rozlohy úrodnej pôdy a pestovanie obilnín. To sa odrážalo aj 

vo využití slamy na rôzne účely. Zo slamy sa vyrábalo množstvo predmetov bežnej každodennej potreby, 

hlavne misky, košíky, košíčky, ošítky rôznych tvarov a veľkostí, ale aj včelárske úle či väčšie nádoby do hos-

podárstva (aj 50–60-litrovú na dennú zásobu obilnín) a do domácnosti (na múku, na vajce atď.).

Slamenice vyrábali prevažne z ražnej slamy, ktorá bola dostatočne dlhá, pružná a tenká. Výrobky sa plietli 

technikou špirálovitého pletenia. Pramene slamy prechádzali cez koženú rúrku a formoval sa do požadova-



ného tvaru pomocou obkrúcania a zošívania štiepaným vŕbovým prútom.

V oblasti Galanty ešte aj koncom 19. storočia stavali domy s vypletanými stenami, ale prútím vypletané  ští-

ty domov  a vypletané ploty z vŕbového prútia pretrvávali aj naďalej.

Vŕbové prútie sa využívalo aj na zhotovovanie rôznych pletených výrobkov. Najčastejšie sa využívalo zele-

né, neupravované prútie. Výrobky z takéhoto prútia boli určené najmä na hospodárske účely. Z neupravo-

vaného prútia vyrábali opálky, koše, klonky pre hydinu atď.

Koncom 19. storočia založili po celom Uhorsku košikárske školy, ktoré potom organizovali kurzy pre širšie 

vrstvy obyvateľstva. Najväčší rozmach zaznamenalo košikárstvo na prelome 19. a 20. storočia, keď okrem do-

mácej výroby sa rozvíjala výrobná špecializácia. Koše sa tvarovo zdokonaľovali, zjemnila sa technika pletenia. 

Sortiment sa obohatil o koše na bielizeň a ručné práce, cestovné koše, nákupné a potravinové koše s vrchnák-

mi, ozdobné kvetináče atd. Vyškolili košikárov nielen na výrobu iných typov košov – miesto pologuľatej opálky 

koše s rovným dnom – ale aj na výrobu kvalitnejšieho prútia. Prútie začali upravovať – pariť, lúpať a štiepať.

Koše, u ktorých nebola dôležitá estetická funkcia (napríklad koše na zemiaky) sa splietali aj naďalej z nelúpa-

ného prútia. Ostatné výrobky, pri ktorých záležalo aj na vonkajšom vzhľade, sa plietli z lúpaného prútia. 

Z prútia vyrobené koše, košíky, ploty a podobne boli zväčša mužskou prácou, pretože na prútie treba aj určitú 

silu. Pletenie košov pre vlastnú potrebu bolo zimné zamestnanie mužov v domácnostiach, ktorí tak dopĺňali 

koše na rôzne účely v domácnosti a v gazdovstvách. 

Dnes tieto zručnosti prežívajú ako jarmočné remeslá alebo ako záujmové aktivity na kurzoch napr. košikárstva.



Materiál 

Vŕba košikárska, (na kolíky a na rebrá hrubšie prúty, priemer cca. 8–15 mm, na pletenie tenšie, najvýhodnej-

šia dĺžka prútov býva 100– 200 cm, podľa druhu košíka). Prútie musí byť pri pletení pružné, preto sa plietlo z 

čerstvo zrezaného alebo máčaného prútia.

Postup práce

1. Dno

Dná košíkov bývali pletené z hrubších a steny z tenších prútov. Dno košíka je základom, ktorý dá celému ko-

šíku tvar. Pletené dno môže byť okrúhle alebo oválne. Pri výrobe dna sa robí najprv tzv. košikársky kríž, ktorý 

tvorí jeho základnú kostru, pričom okrúhle dno má rovnaký počet pozdĺžnych i priečnych prútov – kolíkov 

s rovnakou dĺžkou. Hrúbka kolíkov  prútov má byť aspoň o 2 mm väčšia ako prúty bočnej kostry a majú byť 

dlhšie aspoň o 5 cm ako bude priemer hotového dna.

Náradie: 
záhradné nožnice, kliešte,, ostré nože,, šidlo – používa sa ako 

oje (os) pri otáčaní kruhového výpletu,, hrot na zasúvanie alebo 

prevliekanie prúta už v hotovom úplete,, ubíjadlo na zahustenie 

úpletu.



2. Kostra (osnova) košíka

Po vypletení dna ku každému voľnému koncu paličky nastrkáme po dvoch prútoch (o niečo tenších ako 

kolíky dna, ale hrubších ako prúty na vypletanie), ktoré budú tvoriť kostru – osnovu stien košíka. Pri voľnom 

konci ich spolu zviažeme (zručnejší ich i mohli nechať aj voľne)  a začneme preplietať od dna smerom k 

okraju košíka. Prv ale urobíme okraj dna – spodný veniec. 

3. Dolný okraj

Na tento účel vsúvame k bočným prútom ďalšie, s ktorými budeme prepletať a zároveň zosilňovať spodný 

okraj koša.

Košíky sa začínali pliesť od dna, roztvorením kolíkov osnovného kríža (vychýlených rovnomerne od seba),  

a prepletaných z dvoch strán vypletacími prútmi. Týmto spôsobom sa vyplietlo dno tzv. slniečko.



4. Stena

Ďalšími prútmi pokračujeme vo výplete steny, až kým nedosiahneme potrebnú výšku. 

Pre presnejšiu prácu, a aby vypletanie bolo rovnomernejšie, zhotovený košík môžeme šidlom pripichnúť ku 

stojanu a pri práci točiť akoby okolo zvislej osi.

Je to dobré aj preto, lebo tak ubíjadlom môžeme lepšie zahustiť pletivo

5. Ukončenie

Vypletanie sa robilo s rôznym usporiadaním kríženia, čím sa vytvárala jednoduchá alebo ozdobná štruktúra. 

Pred zakončením urobíme (možno aj s pridaním ďalších prútov) rám tak, že pletenec sa ukončí postupným 

zasúvaním voľných koncov prútov dostratena. 

Po ukončení vypletania sa nakoniec kostrové prúty klietky zapletú do košíka a zvyšné prečnievajúce konce 

prútov sa ostrihajú nožnicami alebo orežú nožíkom. Zakončenie môže byť jednoduché alebo ozdobné. 



Záver

Pletenie košíkov z vŕbového prútia v dnešnej dobe je náročné na kvalitný materiál, aj na silu pri práci. Preto 

v záujmových krúžkoch aj na školách najnovšie pletú košíky a rôzne úžitkové a dekoračné predmety z pa-

piera. Keďže odpadového papiera (noviny, reklamné letáky) je dosť, ich zužitkovanie (druhotné spracovanie 

rozvíja nielen zručnosť a poskytuje radosť z práce, ale prispieva aj k výchove ochrany životného prostredia.
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História

Tkanie látok je veľmi stará technika. Vyvíjala sa v rôznych častiach sveta, nezávisle na seba ako i nezávisle 

od druhu materiálu. Rôzne látky a materiály sa vyberali podľa podnebia.

V pravekých nálezoch sa nachádzajú hlinené a kamenné závažia, ktoré boli súčasťou tkáčskeho mechaniz-

mu, s ktorým pracovali jednoduchým spôsobom. Zavesili si osnovu na konár stromu, alebo na zavesenú tyč 

a dole ju zaťažili kameňmi – závažiami.  Archeológovia už z praveku rekonštruujú aj rám na tkanie, podobný, 

aký používame aj dnes, hlavne v rôznych záujmových krúžkoch. 

Predlohu k dnešnej praxi tkania na ráme môžeme hľadať tiež v technikách prepletania vodných rastlín, ktoré 

v našej oblasti pretrvávalo až do 20. storočia:  „V 1. polovici 20. storočia takto v okolí Nových Zámkov a Ga-

lanty zhotovovali rohože a tašky (cégre) z naštiepaných stoniek pálky.“ 

Pri týchto technikách tkanie znamenalo vlastne prepletávanie (mriežkovanie) cez osnovu. 

Skutočné tkanie (na rozdiel od pletenia, mriežkovania) vzniklo až po vynájdení spôsobu na vytváranie zivy 

čiže roztvoru v sústave osnovných (pozdĺžnych) nití, napr. párnych a nepárnych. Nite sa otvárajú naraz po 

celej šírke osnovy a cez otvor (zivu) sa priečne prehadzuje útková niť na zatkávanie.

Tkanie je teda pravouhlé skríženie dvoch sústav nití, osnovy a útku. V minulosti sa to robilo na tkáčskom 

stave.



Tkáčsky stav  

je mechanický stroj, slúžiaci na výrobu tkanín. V minulosti bol jediným nástrojom na výrobu textílií a použí-

va sa dodnes, hoci už len ojedinele. 

Kým v severných a vo východných oblastiach Slovenska bola zaužívaná domácka výroba plátna, čiže každá 

žena ovládala tkanie na krosnách, remeselné tkáčstvo bolo rozšírené najmä v juhozápadnej časti Slovenska 

– na Žitnom ostrove a na Matúšovej zemi – a na slovensko-moravskom pohraničí (historická Bratislavská, 

Komárňanská a Ostrihomská župa a  južná časť Nitrianskej župy). Konope, dopestované na vlastných po-

zemkoch, ženy spracovali a upriadli z nich nite. Tie zaniesli remeselnému tkáčovi, ktorý z nich za plat utkal 

plátno.

Na Žitnom ostrove a na Matúšovej zemi sa podomácka výroba plátna na krosnách objavila až po 2. svetovej 

vojne, keď namiesto vysťahovaných Maďarov v rokoch 1946–1948 sem usídlili Slovákov z Békéšskej župy, 

u ktorých tiež bola zaužívaná podomácka výroba plátna. V dôsledku dostupného, lacného továrenského 

tovaru však už tkali len handričkové koberce a úsporné prestieradlá pre ÚĽUV. Remeselnícky tkáčsky stav 

dedinských tkáčov sa v podstate nelíšil od tých, ktoré sa používali v podomáckej výrobe. 

Tkáčsky stav – v našej oblasti krosná – pozostáva z nasledujúcich častí: 

Pevnú časť tvorí kostra – rám, pozostávajúci z dvoch bokov, navzájom spojených pomocou kolíkov priečnymi   

spojovacími trámami – priemami. Vpredu do rámu sa mohla pripevniť aj lavička na sedenie. 

Pohyblivé časti krosien boli osadené v ráme. 

Krosná mali dva valce – návoje –  zadný na osnovu, predný na plátno.

Zadný osnovný návoj s navitou osnovou sa zaisťoval proti nežiaducemu posuvu osnovy pomocou kolíkov a 

otvorov v rozšírených bočniciach návoja,  hlavách, alebo pomocou spúšťadiel (ozubených kolies so západ-

kami). Predný, plátnový návoj s plátnom sa tiež zaisťoval spúšťadlom, aby sa aj utkané plátno v pokračovaní 

osnovy držalo pevne napnuté.

Podstatnú časť krosien tvoria niteľnice, lebo pomocou nich sa vytvára ziva  ktorá umožňuje vlastné tkanie.

Niteľnice boli navzájom spojené špagátom, vedeným cez kladky, do pohybu sa priviedli nohami – podnožami. 



Keď stúpili na jednu podnož, klesla aj jedna niteľnica, pričom druhá podnož a niteľnica ostali hore. Pri každom 

„zívnutí“ podnožou sa urobil priestor medzi niťami a pomocou člnka s cievkou sa prehodila  útková niť pomedzi 

rozdelenú osnovu.

Bidlami sa zatlačila, znovu „zívla“ druhou podnožou a tkanie útkovou niťou pomocou člnka sa opakovalo  a 

zatláčalo. Brdo uložené v bidle, ktoré bolo osadené v zárezoch vrchnej časti rámu, slúžilo na prirážanie jednot-

livých radov útku. 

Predný   tkanivový návoj slúžil na navinutie tkaniny. Na starších krosnách plátno sa navíjalo priamo na návoj, na 

novších  prechádzalo cez priečny trám, tzv. prsník. 

Súčasťou krosien boli aj  ciepky, dve vodorovné paličky, vsunuté do  niťového kríža osnovy osnovným návo-

jom a niteľnicami. 

Aby išli okraje plátna rovnomerne, zakladali si na novo utkané plátno rozťahovadlá. Skladali sa z dvoch dreve-

ných latiek, ktoré boli na koncoch chránené plechom, z nich vyčnievali ostré hrany troch klinčekov. Tie zapichli 

po oboch stranách plátna a ich úlohou bolo udržiavať rovný okraj. 



Snovanie

Dĺžku, šírku a vzorky tkaniny určuje snovanie, čo je vlastná príprava na tkanie.   Začiatkom 20. storočia bolo na 

území Slovenska najrozšírenejšie snovanie na otáčavom snovadle. 

 Rám na snovanie tvorili dva rovnaké štvorce zbité z úzkych lát, v strede skrížené, ktoré sa otáčali okolo zvislej 

osi. Na začiatku závitu nití v hornom konci snovadiel, podobne aj v dolnej časti, boli na vodorovnej latke upev-

nené po dva kliny, cez ktoré sa zasnované nite prepletali a vracali tým istým závitom späť. Priadza z veľkých 

cievok sa viedla cez dreveného piestika vo dvoch radoch, v ktorých bolo navlečené po jednej niti z každej 

odvíjajúcej sa cievky na snovadlá. 

Okolo vonkajších latiek snovadiel sa snovala osnova nití s určitými medzerami od seba. Takto nasnovanú pria-

dzu opatrne odoberali dve ženy, jedna pomaly posúvala snovadlá a druhá obidvoma rukami spletala osnovu 

do reťaze – venca s veľkými okami, ale veľmi slabo ju zaťahovali, aby sa pri zakladaní na krosná navinula na 

drevený návoj.

Pri kladení nití na kliny sa sledoval ich celkový počet, určujúci šírku tkaniny (30 alebo 32 párov nití tvorilo 

1 pásmo; šírka tkaniny sa uvádzala v počte pásem). V Pri domáckom tkaní sa prípravou osnovy zaoberalo vždy 

iba niekoľko žien v obci.  

Miesto, kde sa osnovné priadze krížia, t. j. viažu s priadzou útkovou, sa nazýva väzbový bod. Vzájomné preple-

tanie osnovných a útkových priadzí  sa nazýva väzba. Základná plátnová väzba a koberce sa tkali na dvoch 

podnožiach a dvoch niteľniciach. Na štyroch, šiestich a ôsmich niteľniciach sa tká činovať – tkanina s keprovou 

väzbou s farebnými útkovými pruhmi). V tomto prípade sa násobil aj počet podnoží.

K základným väzbám patrí:

plátnová väzba,

keprová väzba,

atlasová väzba.

Plátnová väzba je najčastejšia používaná. Má najväčšie možné previazanie osnovných a útkových priadzí, čo 

zabezpečuje veľkú pevnosť a trvácnosť tkaniny. Plátnovou väzbou sa tkajú najmä bavlnené a ľanové látky. (1)

Keprová väzba tvorí  na tkanine šikmé riadky, a to v smere zľava doprava alebo naopak. Riadky majú pri tkaní 

základných keprov pri rovnakej zostave a rovnakom čísle priadze v osnove i útku 45° sklon. (2)

Atlasová väzba má väzbové body v tkanine pravidelne rozložené a navzájom sa nedotýkajú. Najmenší počet 

osnovných a útkových priadzí má 5-väzbový atlas. Atlasovú väzbu má napríklad brokát, satén, glot a iné. (3)

1. 2. 3.



Vzorky sa vytvárali tzv. preberaním, keď nite osnovy sa oddeľovali podľa dopredu vypočítaného rytmu a počí-

tali aj útkové nite, aby sa vytvorila požadovaná šírka i dĺžka vzorky.

Predtkáčske techniky

Krosná boli cca. 140–150 cm dlhé, 120 cm široké, vysoké 160 cm, niekedy aj väčšie, zriedkavo aj menšie. Keďže 

obsadili veľkú časť priestoru, v modernej dobe popri tradičných druhoch začali vyrábať tzv. stojaté tkáčske 

stavy podľa predlôh z archeologických nálezov. 

Keďže tkanie v dnešnej dobe opäť prežíva svoju renesanciu, existuje široký sortiment  mechanizmov slúžiacich 

na tkanie. Niektoré majú i podnože, druhé pozostávajú iba z rámu, namontovaného na stojan.

Zjednodušeným variantom veľkých krosien je jednoduchý rám, voľne položený na stôl alebo podopretý kolí-

kom, resp. plochým stojanom – tzv. stolové krosná. Zivu u týchto vytvára prehadzovač – hranoly alebo hranatý 

valec s ryhami – ktorý je ručne uvedený do štvrť- alebo polkruhového pohybu



V záujmových krúžkoch a na školách sa však najčastejšie používajú rámy na tkanie  (zvislé i jednoduché), resp. 

doštičky, prevzaté z praxe tzv. predtkáčskych techník.

Technika tkania na doštičke (krosienkach) bola v minulosti rozšírená takmer na celom území Slovenska. Tka-

nivo takto vyrobené sa nazývalo tkanice. V niektorých oblastiach tkanice vyrábali na doštičkách pastieri, inde 

starší muži. Táto technika bola rozšírená aj medzi ženami cigánskeho pôvodu, podľa ktorých boli pomenované 

aj ich výrobky – cigánske tkanice.

Farebné tkanice bývali súčasťou ľudového odevu, z jednoduchého materiálu (konopná, ľanová niť) tkané tka-

nice využívali aj ako pevné šnúry na rôzne účely. 

Doštička sa vyrába najčastejšie z dreva. Obdĺžnikový tvar vyrezávajú  tak, aby sa pravidelne striedali medzery a 

priečky. V strede každej priečky je dierka na prevlečenie priadze.  Doštička mala niekedy i rúčku (piestik alebo 

lopárik na tkanie). 

Osnovu tvoria priadze vedené dierkami v priečkach a medzerami medzi nimi. Osnova môže byť aj niekoľko 

metrov dlhá. Pohybom doštičky nadol a nahor sa medzi priadzami vytvára štrbina – ziva, do ktorej sa pomo-

cou paličky alebo latky s navinutou priadzou votkáva útok. Napnutie osnovy sa dosiahne fi xovaním jedného 

konca osnovy o pevný predmet (kľučka, noha stola, klinec, konár, strom), alebo o palec na nohe a druhý o pás 

výrobkyne.

Pre školské potreby a letné aktivity je čoraz väčšia ponuka na trhu z rôznych pomôcok aj na vyučovanie tkáč-

skych, resp. predtkáčskych techník.



Materiál 
• Rám alebo doštička dopredu vyrobená aj s člnkom, alebo hrubý kartón 

• Priadza na osnovu

• Priadza na útok 

• Nožnice

V školských kluboch vzhľadom na fi nančné nedostatky často používajú hrubší kartón na výrobu doštičiek. 

Vystrihne sa ľubovoľný obdĺžnik (napr. o rozmeroch 100 x 80 mm). Na kratších protiľahlých stranách (80 mm) 

sa ceruzkou vyznačí zúbkovanie, ktoré sa potom vystrihne nožnicami. Okolo zúbkov sa namotá priadza tak, že 

sa vytvára osnova. 

Útok tvorí striedavé prepletanie inej priadze, ktoré namotáme buď na malý kus kartónu obdĺžnikového tvaru 

(na dvoch koncov vystríhaného vo tvare V), alebo do klbka.   

Tkanie  sa začína napr. odspodu a práca pokračuje dovtedy, kým sa nevytvorí súvislý celok na obdĺžniku. Na 

konci sa kartón vytiahne a konce priadze sa ukončia uzlom, aby vytvorená tkanina bola pevná.
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