
Ak  ste typ loveka, ktorý si chce výrobok z prútia urobi
  sám, presne pod a svojich predstáv, držíte v rukách 

tú správnu knihu. Usiloval som sa ju napísa  tak, aby ste to 
pomocou nej zvládli. Ur ite bude vítanou pomôckou aj pre 
dizajnérov a výtvarníkov.

Zozbieral som v nej moje košikárske skúsenosti, ktoré sa za-
ali pletením vyobrazeného bieleho košíka. Bolo to na ryba -

ke za študentských ias. Pomáhal mi priate . Aj ke  sme na 
to boli dvaja, mali sme o robi , lebo uplies  košík len tak „od 
boka“, bez predchádzajúcej skúsenosti, literatúry, bez nieko-
ho, kto vie a poradí, je naozaj ve mi ažké. Napokon, na ko-
šíku to vidie , no malo to svoj význam. 

Na spiato nej ceste z ryba ky, ke  sme košík hrdo niesli, vši-
mol si ho jeden cestujúci. „Kúpili ste si tú novú knihu o košikárení, že?“ znela jeho otázka, kto-
rou chcel nadviaza  rozhovor. No a tak sme sa dozvedeli, že práve vyšla kniha o košikárení: 
INŠPIRÁCIE Z PRÚTIA od manželov Churých… a bolo sa oho chyti .

Druhý košík som už uplietol sám pod a spomínanej knihy. Bolo na om vidie  „ur itý“ pokrok, 
ale krásy ve a nepobral. Bolo treba ešte ve a vlastných skúseností, opakovaného študovania kni-
hy, alšej literatúry, hotových výrobkov a preberania skúseností od starých košikárov, kým 
mohli vzniknú  také výrobky ako na spodnom obrázku (postupy ich pletenia sú v knihe).

Predpokladám, že pri pr-
vom ítaní ur ite nezachy-
títe všetky detaily pletenia 
a všetky odporú ania. Pri í-
taní knihy od Churých som 
bol na tom rovnako. Treba 
však plies  a k textu sa vra-
ca . Nový poh ad, zmenený 
skúsenos ami, vám umož-
ní vidie  to, o pri prvom í-
taní „v knihe nebolo“.

Vytý te si ve ký cie  a za ni-
te nie ím jednoduchým!

Peter Juriga

Názor odborníka
Košikárstvo je jedným z najstarších remesiel na svete a bolo ešte 
donedávna bežnou znalos ou najmä na vidieku. V sú asnosti sa 
stáva používanie košíkov nielen každodennou potrebou, ale i es-
tetickým doplnkom nášho okolia. V aka dostupnosti materiálu 
je košikárstvo zaujímavé pre široký okruh udí, schopných uplat-
ni  svoju zru nos .

V slovenskej odbornej literatúre dosia  nevyšla publikácia s ta-
kým širokým rozsahom. Komplexné spracovanie výroby jednotli-
vých druhov výrobkov je odrazom dlhoro nej skúsenosti autora, 
podrobného spracovania množstva literatúry a zapracovaním po-
znatkov z vedenia kurzov košikárstva. Knižné spracovanie ru nej
remeselnej výroby je náro né na podrobný opis a množstvo zo-
brazení. Ing. Peter Juriga predkladá moderným spôsobom zrozu-
mite né postupy, ktoré sú vhodné tak pre úplných za iato níkov, 
ako aj pre záujemcov s rôznym stup om skúseností.

Spoluautori knihy predkladajú poh ad na košikárstvo z h adiska 
histórie, rozmanitosti výroby a netradi ného inšpiratívneho po-
užitia prútia. Vhodná väzba umož uje ma  knihu otvorenú a po-
zorným opakovaním pod a jednotlivých vyobrazení stáva  sa, slo-
vami Ing. Petra Jurigu, strojcom „premeny v bového prútia“.

Ján Zeman

Ján Zeman je dlhoro ný nadšený košikár. 
Výrobky, ktoré vyšli z jeho rúk, vlastnia 
stovky spokojných užívate ov. Prútie na 
ne si pestuje sám so svojou rodinou. Je 
autorom publikácie KOŠIKÁRSTVO, 
ktorú v roku 2001 vydal Ú UV v edí-
cii Škola tradi nej výroby a remesiel. Je 
aj autorom príspevkov do viacerých pe-
riodík. Pravidelne sa zú ast uje na jar-
mokoch a iných akciách, kde predvádza 
košikárske remeslo.
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Vrbka to povie, koľko pokory
si žiada tvar. A vernosti
tušenému.
 Keď útlym telíčkom
priľahne k nemu, drží. Opustí 
i breh i vodu pod brehom.

Vŕba to povie svetu. Vŕbe človek
to do koreňov zakričal,
prihrnul tichou hlinou.
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 Milan Rúfus
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Úvod

ZHMOTŇOVANIE PREDSTÁV, taký bol pôvodný podtitul tejto knihy, než 
som ho zmenil do dnešnej podoby. Chcel som ním vystihnúť myšlienku, že zna-
losť košikárskej techniky umožní upliesť (zhmotniť) vlastnú predstavu – ko-
šík, kufrík či iný výrobok. Cieľom od začiatku bolo, aby ste si mohli urobiť tie 
najkrajšie veci z prútia, ktoré si predstavíte – aby ste uplatnili svoje dizajnérske 
schopnosti.

Vo svojich začiatkoch som mal veľa otázok AKO ? Darilo sa mi však postupne na ne 
nachádzať odpovede, čo ma zlákalo napísať knihu s dôkladne spracovanou témou 
košikárstva. Zbieranie informácií, pletenie, fotografovanie a písanie trvalo viac ako 
desaťročie. Výsledkom sú rozsiahle časti o získavaní a spracúvaní prútia, ale najmä 
tie, ktoré prostredníctvom mnohých fotografií a sprievodného textu zachytávajú 
košikárske postupy. Aby sa čitateľ nestratil v podrobnostiach základných techník, 
značnú časť knihy zaberajú postupy pletenia celých výrobkov. 

Keďže sa mi počas príprav podarilo získať ďalších zanietených spoluautorov, kniha 
je bohatšia o významné časti. Vďaka tomu si môžete prečítať o histórii košikárstva 
vo svete a na Slovensku. Mnohých pravdepodobne zaujme rozprávanie pani Men-
kynovej o práci návrhárov a košikárov ÚĽUV-u, ktorého 60 rokov činnosti je veľ-
kým prínosom pre kvalitu a estetiku košikárskej výroby na Slovensku. Časť Živé 
košikárstvo bude určite mnohých inšpirovať k pleteniu zelených objektov. Možno 
to hneď skúsia vo svojej záhrade.

Zopár slov o tom, ako je kniha napísaná
Niet nad to, keď sa môžete učiť priamo od košikára pri práci, ale napriek tomu si 
myslím, že kto pliesť chce, naučí sa to aj z knihy – sám som toho dôkazom. Usi-
loval som sa vám v tom všemožne pomôcť. Obrázky a sprievodný text som uspo-
riadal tak, aby sa v nich dalo veľmi ľahko orientovať a pri hľadaní príslušného ob-

rázka nebolo treba prehadzovať strany. Fotografie zachytávajú každú dôležitú fázu 
alebo okamih pletenia, takže by vám nemalo nič uniknúť.

Kniha je zostavená tak, aby vyhovovala všetkým úrovniam čitateľov – začiatoční-
kom, pokročilým i profesionálom. Možno ju čítať „po obrázkoch“ a kto chce ve-
dieť viac, vďaka číslam vo štvorčekoch ľahko nájde odsek s ďalším výkladom. Úplné 
podrobnosti, špeciality, informácie pre pokročilých a osobné názory nájdete v od-
sekoch textu písaných šikmým písmom – kurzívou. 

Kurzívou, prípadne tučnou kurzívou v texte označujem košikárske názvoslovie. Keď 
sa v texte vyskytne nový výraz, spočiatku je 2- až 3-krát zvýraznený. Takto ozna-
čené slová si môžete objasniť v časti Anatómia koša… Je ilustrovaná obrázkami, aby 
ste názvosloviu ľahko porozumeli. Ak by tam požadované slovo nebolo, hľadajte 
ho v registri na konci knihy. Ten vás odkáže na stranu, kde sa dozviete viac.

Najlepšie je začať s pletením zo zeleného prútia, lebo je menej lámavé a netreba ho 
stále udržiavať vlhké. Upleťte kruhovú misku, aby ste si vlastnosti materiálu a po-
stupy osvojili na menej náročnom výrobku. Pokračovať môžete ďalšími výrobkami, 
zhruba v tom poradí, ako ich uvádzam od strany 137. Príklady sú uvedené s roz-
pisom materiálu, čo vám môže byť v začiatkoch veľmi nápomocné pri výbere správ-
nej dĺžky a hrúbky prútia. Nemusíte pliesť tie isté výrobky, ale postupujte od jed-
noduchších techník a výrobkov k zložitejším.

Aby som vám uľahčil začiatky, spracoval som časť Opravy alebo čo robiť, keď…, pre-
tože jeden z najťažších problémov, s ktorým sa budete stretať a ktorý treba zvlád-
nuť, sú zlomené alebo poškodené prúty. Časť o opravách vám v tom určite pomôže. 
Rozoberá niekoľko typických problémov a ponúka možnosti ich riešenia.

Tým, čo chcú pliesť, želám, aby v knihe našli veľa praktických rád, a tým ostatným, 
aby sa aspoň pokochali krásou košikárskeho remesla.

Peter Juriga
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Dvojicou a potom ďalšou dvojicou prútov kolíky 
opletieme. vznikne slniečko.

71

Potom popri kolíkoch nastrkáme hrubé, osnovné prúty 73  , ohneme ich do-
hora a zviažeme 74  . Vedľa nich zastrčíme ďalšie – trochu tenšie prúty 75  . 
Z nich upletieme spodnú obrubu a prvú vrstvu výpletu steny koša 76  . Na-
sleduje nízky deliaci a spevňovací výplet – rymovka 77  . Ďalšími prútmi po-
kračujeme vo výplete steny, až kým nedosiahneme potrebnú výšku. Pred za-
končením urobíme jednu alebo viac rymoviek a potom už z osnovných prú-
tov vypletieme obrubu 78  . Trčiace konce prútov ostriháme.

Používané postupy sa líšia podľa lokality, zvyklostí výrobcov alebo typu koša. Uká-
žeme si jeden z najbežnejších spôsobov pletenia košíka.

Pletie sa odspodu. Začíname vytvorením kríža z hrubších kolíkov 70  , pokračujeme 
tvarom podobným slniečku 71   a opletáme ďalej, až kým nie je hotové celé dno 72  . 

2.4  P l e t e N i e

Slniečko vypletáme viac a viac – jeho priemer 
sa zväčšuje.

72

Keď je dno vypletené, nastrkáme doň popri kolí-
koch hrubšie dlhé prúty.

73

Nastrkané prúty ohneme dohora 
a zviažeme do klietky. budú tvoriť 
osnovu steny.

74

vedľa prvých nastrkaných prútov povkladáme ďalšie. 
tými budeme prepletať okolo osnovných prútov.

75Začíname pletením dna. tri hrubšie kolíky prestr-
číme cez rozštiepené ďalšie tri. vznikne kríž.

70

v Z N I K  v ŕ b o v é h o  Ko Š í K a  v  S K r at K e



takto to vyzerá, keď sú prúty dopletené.

76

potom novými prútmi urobíme špeciálny výplet – rymovku. 
tá košík spevní.

77

po rymovke zapletieme nové prúty a stenu koša spevníme 
ďalšími rymovkami. Skončíme výpletom, ktorý vytvorí 
hornú obrubu koša.

78

Do steny hlboko zapichneme hrubý prút.

79

hrubý stredový prút opletieme tenšími. 

80

81

Spojenie ucha so stenou zaistí pevný stočený 
prút.

Na záver prirobíme rúčku: zoberieme hrubý prút a zastrčíme 
ho do výpletu oboma koncami 79  . Toto bude stredový prút, 
ktorý potom ovinieme ďalšími tenšími a košík máme hotový 
80   81  .

Všetky podrobnosti nájdete na nasledujúcich stranách.
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 NOHA
Výplet tvoriaci dolnú obrubu, na ktorej kôš stojí (inde fus, nôžka alebo spodný veniec).

RYMOVKA
Spevňujúci aj okrasný výplet, pri ktorom sa tri i viac prútov 
prepletá stojakmi a súčasne ovíja okolo seba (inde lemovka).

 ZÁVIERKA
Zakončujúci výplet tvoriaci hornú obrubu (inde obruba, 
uzávierka alebo lemovka).

 VRSTVA
Časť výpletu tvorená veľkým poč-

tom opletákov alebo jedným druhom 
pletenia (inde šichta, pštek, poschodie, 

pletenie alebo vrstvový výplet).

 STENA
Viac-menej zvislá časť vý-

pletu, zvyčajne tvorená 
vrstvami a rymovkami.

 HÚŽVA
Prút zvláknený stáčaním 

do podoby špagátu (na ob-
rázku je z húžvy omotka 

spoja ucha).

 RÚčKA
Časť určená na uchopenie 

(rúčka je zvyčajne veľká a je iba 
jedna – kôš sa nosí v jednej ruke).

 OMOTKA
Prúty (celé alebo húžvy), ktorými je 
ovinutý stredový prút rúčky alebo ucha.

 UCHO
Časť určená na uchopenie 

(ucho je zvyčajne malé v porovnaní 
s rúčkou, uchá sú obyčajne dve).

 ŠPIčKA
Tenký koniec prúta.

 SPODOK
Hrubý koniec prúta. BRUCHO

Vnútorná strana prúta.

 CHRBÁT
Vonkajšia strana prúta.



3. anatÓmia KoŠa a PouŽívanÉ názvy

 STOJAK
Zvyčajne hrubší zvislý prút; 
okolo stojakov prepletáme opletáky 
(inde osnovný prút alebo  štafl a).

 RIADOK
Najmenšia výška výpletu, akú môžeme nejakým spôsobom urobiť; 
vznikne napr. opletením obvodu párovaním alebo rymovkou; 
pri vrstvovom výplete vytvoríme riadok, keď každým prútom urobíme jeden 
ťah, napr. pred 1 – za 1 stojak (inde útkový riadok, útkový rad, štych).

 STREDOVý PRÚT
Pevný prút v strede ucha, 
rúčky, obrubovej rymovky 
alebo korbáča 
(inde  kostra alebo 
osnovný prút).

 KOLíK
Hrubšia časť prúta približne rovnakého priemeru 
na oboch koncoch; môže byť i z viacročného prúta 
– z palice (inde palička alebo količek).

 SLNIEčKO
Základ akéhokoľvek 
kruhového dna; 
vznikne po opletení 
kríža prvou a druhou 
dvojicou prútov.

 KLIETKA
Útvar, ktorý vznikne po 

zviazaní stojakov.

 OPLETÁK
Prút, ktorým sa opletajú 
stojaky a kolíky dna 
(inde útkový prút).

 KRíŽ
Útvar, ktorý vznikne 
prevlečením niekoľkých 
 kolíkov cez iné rozštiepené 
kolíky (inde košikársky 
kríž alebo kostra dna).

 DNO
Spodná vodorovná časť 
koša, ktorou sa pletenie 
začína (inde  dienko).

35
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        pánt
Pohyblivé spojenie častí košikárskeho výrobku.

PRELAMOVANIE 
Spôsob vynechania výpletu, pri 
ktorom sa v mieste vynechania 
stojaky môžu i krížiť, ohýbať 
alebo dopĺňať kolíkmi 
(inde krížkovanie).

OBRUBOVÁ RYMOVKA 
Rymovka z viac ako štyroch prútov zo-

silnená stredovým prútom.

LEM 
Nízky výplet používaný na lepšie dosadnu-

tie veka na spodný diel, ale i skrášlenie  
(inde obruba).

RíMSA 
Výstupok výpletu, na ktorý sa uloží veko 
(na obr. vytvorený z obrubovej rymovky).

ťAH 
Najmenšia časť nejakého výpletu (inde šlág).

Ťah napríklad urobíme vtedy, keď vedieme 
opleták pred 1 stojak a potom za 1 vedľajší sto-
jak. Skrátený zápis je pred 1 – za 1.

Ťah pred 2 – za 1

Ťah pod 2 – nad 1

Ťah pred 2

OPAčNÉ PÁROVANIE 
Párovanie s opačným smerom točenia; používa 
sa napr. pri výplete dna; prútmi robíme ťah 
za 1 – pred 1; v prvej medzere je prút pod 
a v nasledujúcej nad druhým z dvojice (inde 
prepletací výplet, plôtikový výplet alebo štébung).

PÁROVANIE 
Pletenie, pri ktorom sa dvojica prútov prepletá 
stojakmi alebo kolíkmi a súčasne ovíja okolo seba; 
každým z dvojice robíme ťah pred 1 – za 1; v prvej 
medzere je prút nad a v nasledujúcej pod druhým 
prútom z dvojice.

Ťah pred 1 – za 1

Niekedy treba všetky prúty iba prepliesť z jednej 
strany na druhú. Vtedy môžeme použiť tento ťah:

PLÁTNOVÁ VäZBA 
Vypletanie plochy jedným prútom ťahom 

pred 1 – za 1; keď sa prút skončí, nadloží sa novým.

a N atÓ M I a  Ko Š a  a  p o U Ž í va N é  N Á Z v Y



3.1  ĎA l š I E  N á z V Y

BARDEJOVSKÁ TECHNIKA 25  26  (s. 20)
Spôsob výpletu stien bez kostry (bez stojakov) používaný 
na Slovensku najmä v okolí Bardejova 
(inde ťahaná technika).

čISTIč 139  (s. 57)
Nástroj na začisťovanie košikárskych výrobkov. 
Orezávajú sa ním pretŕčajúce nepotrebné konce prútov 
(inde puc).

DOSKA 136  (s. 56) 23  (s. 19)
Podložka obdĺžnikového tvaru, zvyčajne z dreva, slúžiaca 
na upevnenie výrobku pri pletení. Môže mať rozmery 
60 × 160 cm (inde košikárska doska).

DVOJENIE 296  (s. 93)
Pletenie dvojicou prútov ako jedným.

FORMA 129  (s. 54)
Pomôcka na sériovú výrobu a držanie tvaru košikárskeho 
výrobku; pomocná konštrukcia (inde bígel).

HOBLíK 142  (s. 57)
Nástroj s nožom, ktorým sa začisťuje a vyhladzuje vnútro 
rozštiepaného prúta.

KOCKOVANIE 304     307  (s. 95) 39  (s. 24)
Výplet skladajúci sa zo štvoruholníkov;  
podobný princíp ako ripsová väzba pri tkaní textílií.

KOSTRA
Základ konštrukcie – kolíky, stojaky a stredové prúty; časti 
výpletu okolo ktorých sa opletá.

LÚPAčKA 116  (s. 47) 138  (s. 56)
Drevený, oplechovaný alebo kovový nástroj na zlúpavanie 
kôry (inde dračka, štipák alebo šmykáč).

MIAZGOVANIE
Umelé privádzanie živého prúta za pomoci vody a tepla 
do stavu, keď ním prúdi miazga a možno ho zlúpať z kôry.

NADKLADANIE 164  (s. 62) 192  (s. 67)
Postup, ktorý umožňuje pokračovať v pletení ďalším 
prútom, keď sa predchádzajúci skončí (inde nadpájanie 
alebo nadstavovanie).

NôŽ ŠTEPÁRSKY (štepársky nôž) 141  (s. 57)
Nôž so širokou, krátkou a zahnutou čepeľou, ktorý sa 
používa v štepárstve a košikárstve (inde žabka).

NôŽ ZBEROVý (zberový nôž) 140  (s. 57).
Dlhý nôž na konci kosákovito zahnutý, používa sa pri 
zbere prútia (inde žabka).

OBRÁTKA
Riadok vypletený dookola po celom obvode koša.

OkO 953  (s. 206)
Časť zámky pripevnená zvyčajne k dolnému dielu 
výrobku.

PALICA
Hrubý, niekoľkoročný prút; zvyčajne pestovaný na 
nábytkárske košikárske práce.

PEDIG 
Vnútro štiepaného ratanového prúta; na rozdiel od 
vŕbového prúta alebo ratanového prúta v celku má drsný 
povrch.

PRÚTIE BIELE (biele prútie) 104  (s. 43)
Prútie olúpané v čase, keď ním prúdi miazga.

PRÚTIE čERVENÉ (červené prútie) 103  (s. 43)
Prútie olúpané po tom, ako to umožnilo 
niekoľkohodinové varenie. Červenú farbu získa prútie 
z kôry pri varení.

PRÚTIE ZELENÉ (zelené prútie) 102  (s. 43)
Prírodné prútie s kôrou.

RYMOVKA KLASOVÁ (klasová rymovka) 918  (s. 199)
Rymovka, ktorej jeden riadok sa pletie jedným a druhý 
opačným smerom, čím vzniká vzor podobný klasu.

SLUčKA 953  (s. 206)
Časť zámky pripevnená zvyčajne k hornému dielu 
výrobku.

ŠIDLO (7) na obr. 135  (s. 55) 
Oceľový bodec s rukoväťou.

ŠLEM 475  (s. 126), 943  (s. 204)
Pozdĺžne, na 2 – 4 časti rozštiepený prút; môže byť 
zušľachtený hoblíkom a úžidlom (inde lubok alebo šína).

ŠTIEPAčKA (2) na obr. 135  (s. 55)
Nástroj, zvyčajne drevený. Používa sa na štiepanie prútov 
na tretiny alebo štvrtiny (inde kálač alebo rázsoška).

UBíJADLO 134  (s. 54)
Kovový alebo drevený nástroj na stĺkanie (zhusťovanie) 
výpletu; ak je oceľový, volá sa ubíjacie železo alebo len 
železo.

ÚŽIDLO 143  (s. 57)
Nástroj, pomocou ktorého sa orezáva šlem na rovnakú 
šírku (inde orezávač).

VENIEC 347  (s. 103)
Okrasný i spevňujúci výplet hornej obruby koša, ktorý sa 
pletie po závierke zo zvyšku prútov.

VRKOč 35  (s. 23)
Okrasný i spevňujúci výplet hornej obruby koša; pletie sa 
zo stojakov.

VRSTVOVý VýPLET 232  (s. 76)
Vrstva pletená naraz veľkým počtom rovnakých prútov.

VYťAHOVANIE 123  – 126  (s. 51)
Triedenie prútia podľa dĺžky vyťahovaním za špičky.

ZÁMKA 952  953  (s. 206)
Mechanizmus na zaistenie veka proti otváraniu  
(inde uzáver).

ZÁVLAčKA 953  (s. 206)
Pohyblivá časť zámky zaisťujúca slučku na oku.

ZRýCHLENÉ PLETENIE 273  274  (s. 85)
Spôsob pletenia, keď opletákom robíme naraz viac ťahov.

ZVIERKA 137  (s. 56), 848  (s. 188)
Nástroj na zovretie stojakov pri pletení obdĺžnikovej 
plochy.

ŽELEZO UBíJACIE (ubíjacie železo, železo) 134  (s. 54)
Oceľový nástroj na stĺkanie (zhusťovanie) výpletu; ubíjadlo.

ŽELEZO OHýBACIE (ohýbacie železo) 134  (s. 54)
Oceľový nástroj na ohýbanie hrubých vŕbových palíc 
potrebných pri výrobe kostier kufrov a nábytku.
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29. Slovo na záver

Táto kniha vznikala aj ako moja pomôcka, keď som si pri odhaľovaní tajov košikárstva zapisoval dôležité poznat-
ky. Preto je vnej zaznamenané všetko tak, ako to vidí začiatočník. Jej príprava však trvala celé desaťročie, a tak sa 
do nej postupne dostávali i skúsenosti pokročilého košikára. Počas rokov písania som si mohol v praxi nielen ove-
rovať platnosť toho, čo som si dávnejšie zaznamenal, ale aj to, či to je to najlepšie. Jednotlivé časti som potom do-
pĺňal o nové zistenia. Usiloval som sa písať knihu tak, aby v nej bolo všetko, čo človek potrebuje, keď sa chce stať 
dobrým košikárom. Na záver značným dielom prispeli i odborní posudzovatelia a spoluautori, a tak je podľa môj-
ho názoru táto kniha veľkým súhrnom dôležitých informácií o košikárstve, najmä o pletení z vŕbového prútia. Ve-
rím, že bude užitočným sprievodcom na ceste od predstavy k peknému prútenému výrobku.

Netvrdím, že všetko je už vymyslené a povedané. Chcem zdôrazniť, že postupy, ktoré som v jednotlivých ka-
pitolách uviedol, nepovažujem za nemenné. Sú to iba tie, s ktorými som sa stretol, odpozoroval ich, prípadne 
som na ne sám prišiel, alebo sa mi zdali do tejto publikácie najvhodnejšie. 

Košikárske remeslo sa vyvíjalo tisícky rokov a postupne ho zdokonaľovali celé generácie. Vedomosti a zručnosti 
sa prenášali z pokolenia na pokolenie. Každý košikár prispel k zachovaniu a zveľadeniu svojím dielom. Éra naj-
prudšieho rozmachu košikárstva je už zrejme za nami, niet však dôvodu myslieť si, že vývoj sa skončil, pretože 
súčasní košikári spolu s návrhármi a výtvarníkmi svoje remeslo posúvajú ďalej.

Chcel som len trochu poodchýliť dvere do sveta košikárstva. Každý si ich však dokorán musí otvoriť sám vlast-
ným úsilím. Bude treba, aby mal veľkú víziu a bol dosť trpezlivý. Ak človek nie je skúseným košikárom, mal by 
rátať s tým, že upliesť to, čo chce, sa mu vždy nepodarí na prvý pokus. Nedarí sa to ani mne. Netreba pri prvom 
neúspechu vešať hlavu, ale pliesť ďalej a výsledok sa dostaví!

Peter Juriga
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Vrba, 

kolik tajemného se skrývá ve starém stromu na vodním břehu. Celé generace ptačího 
rodu hnízdili v její koruně. Pod kořeny dávala bezpečí rakům, rybám. Co poutníků 
odpočívalo v jejím stínu. Kolik píšťal a pomlázek dalo vrbové proutí. Pořád je to 
ten starý kmen. Zjizvený, vrásčitý, skýtající útočiště nesčetným broukům. Svými 
kořeny držela dravý proud jarní vody, košatá koruna dávala stín a závětří pasáčkům. 
Práchnivý kmen podržel jiskřičky životodárného ohně. Tolik krásy a užitku z jednoho 
stromu, který nás provází od proutěné kolébky celým životem.

Marie Vylíčilová
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A
altánok 223

cvičný 223
kruhový 223

amerikán – pozri amerikana
amerikana 19, 44, 235

B
babka 45
bardejovská technika 37
bardejovský košík – pozri kôš: bardejovský
belica – pozri vŕba: belica
biele prútie – pozri prútie: biele
bígel – pozri forma
bočnica – pozri rebrina
brána 15, 27
bránka – pozri brána
brucho 34
brúsenie 55, 56, 57
brúsny kameň 55

C
cedák 26
cestovný kôš – pozri kôš: cestovný
citrónka – pozri vŕba: citrónka
cvičný altánok – pozri altánok: cvičný

č
červené prútie – pozri prútie: červené
čiastková vrstva – pozri vrstva: čiastková
čipka 20
čistič 37, 55, 57, 87

D
dekoračný výplet – pozri výplet: dekoračný

demižón – pozri opletané sklo
demižónik – pozri opletané sklo
dienko 35
dierovač 55
divo rastúca vŕba – pozri vŕba: divo rastúca
dĺžka prútia 39
dno 35

okrúhle 19, 32, 59
oválne 19, 73
štvorhranné 24, 188 – 191, 199, 231, 234 – 239
vypuklé 63, 67, 74

doska
košikárska 19, 37, 56, 84, 187
kufra 188, 199

drevená forma – pozri forma: drevená
drôt – pozri pánt: drôtený
dužina 195 – pozri aj prútie: s malou dužinou
dvojenie 15, 19, 20, 37, 93, 146
dvojený výplet – pozri dvojenie
Dvor remesiel 242

F
falošná rymovka – pozri rymovka: falošná
fiľfas – pozri opálka
forma 37, 84

drevená 54, 55
formovanie steny 158
fus – pozri noha

H
hladký povrch prútia  

– pozri prútie: s hladkým povrchom
hlava 44, 45
hlavové pestovanie – pozri pestovanie vŕby: hlavové

hoblík 37, 55, 57, 126
hobľovanie 19
hranatý tvar – pozri tvar: hranatý
hrdlo 170
hrúbka dužiny 39 – pozri aj dužina
hruška 183, 211
húžva 34, 113, 174, 206, 221 – pozri aj výroba húžvy
húžvenie prúta – pozri výroba húžvy

Ch
chlopák – pozri kôš: chlopací
chrbát 34
chrbtový kôš – pozri kôš: chrbtový

J
jamka v mieste ohybu – pozri napichnutie prúta
jednoduchá závierka – pozri závierka: jednoduchá
jednoduché veko – pozri veko: jednoduché
jednoročné prúty – pozri prútie: jednoročné

k
kálač – pozri štiepačka
kiš – pozri kôš: zásobnica
klasová rymovka – pozri rymovka: klasová
kliešte 143

štikacie 55, 57
klietka 32, 35, 138, 192
klonka 25, 230, 237
kobjalka – pozri kôš: kobjalka
kočík 233
kockovanie 20, 24, 37, 94
kolekcia košíkov 229, 230, 231, 236, 237, 240
kolík 32, 35, 59, 60, 118, 221  

– pozri aj pridávanie kolíkov
pomocný 104, 172, 173

32. regiSter

p r a M e N e  a  aU to r I  v Yo b r a Z e N í



rohový 194, 200
komín 14
konopina – pozri viminálka
konštrukčné časti 226
korbáč 177

retiazkový 177, 182
vrkočový 177, 180

koš 27
kôš

bardejovský 20, 22, 232
čerešnák 21
cestovný 25, 236, 237
chlopací 19, 26
chrbtový 17, 24
do záhrady 236, 238
dvojdeklák 234
horniacky – pozri kôš: bardejovský
hospodársky 19, 46
hradzeny 20
hranolovitý 18, 20
kobjalka 29
kónický 240
lievikovitý 26
lubový 242
na bielizeň 218, 233  

– pozri aj kôš: oválny: na bielizeň
na drevo 18
na hračky 233, 238
na nákupy 22, 231, 236, 237
na pečivo 28, 210 – 213
na podsádzanie hydiny 25 – pozri aj klonka
na prikrývanie mláďat hydiny 25
na ručné práce 237, 238
na sečku 20, 21
na šitie 234, 239
na stolovanie 237
na vajíčka 239
na výlet 237, 238
na znášanie vajec 25 – pozri aj klonka
oblý 238

okrúhly 239
oválny 235, 239

na bielizeň 149, 240
perinák 233
plevnák 21
sotor 22, 23
sprosty 20
s rúčkou 236
s rúčkou pohyblivou 235 – 236, 238
štvorcový 235
súdkovitý – pozri tvar: súdkovitý
ťahaný – pozri kôš: bardejovský
tarhovy 22
trhač 21
väčších rozmerov 233
v podobe skrinky 26
zásobnica 26, 237, 238, 239, 240
zelený 46 – pozri aj prútie: zelené
z nelúpaného prútia – pozri kôš: zelený
zo štiepaného prútia 230 – 231
z poleného prútia – pozri kôš: zo štiepaného prútia

košalka – pozri opálka
košálka – pozri kôš: sotor
košiar 21 – pozri aj kôš: chrbtový
košiarik – pozri opálka
košikárska

doska – pozri doska: košikárska
škola 17
vŕba – pozri vŕba: košikárska

košikárske
družstvo 18
prútie – pozri vŕba: košikárska

košikársky kríž – pozri kríž
košina 21, 24, 25
kostra 35, 37

kostra dna 60, 73 – pozri aj kríž
kovová kostra 226

kostrový prút – pozri prút: kostrový
kožený náprstok 55, 57
kríž 19, 32, 35, 60, 137, 153 – pozri aj kostra: dna

kruhový altánok – pozri altánok: kruhový
krycia rymovka – pozri rymovka: krycia
kufor 18, 25, 187

lodný 187
kufrík – pozri kufor
kukuričné šúpolie

tenko stáčané 242
kuš – pozri kôš: zásobnica

L
lámavé prútie – pozri prútie: lámavé
lámavé stojaky – pozri stojaky: lámavé
lem 36, 132, 134, 162, 166, 192, 198
lemovka – pozri závierka
lesa 15
leska – pozri lesa
lieska – pozri lesa
lodný kufor – pozri kufor: lodný
lubový kôš – pozri kôš: lubový
luby 15, 24, 242
lúpačka 19, 37, 47, 48, 56
lúpané prútie – pozri prútie: bez kôry
lúpanie prútia 18, 46, 47, 48, 230

M
Majster ľudovej umeleckej výroby 230
mašina 55, 56
matný povrch – pozri prútie: s matným povrchom
medzera vo výplete – pozri aj prelamovanie

na ucho 124 – 125, 153
miazga 18, 43, 46
miazgovanie 37, 48

umelé 19, 46, 47
model

živý 223

n
nadkladanie

prútov 37, 62, 64, 101
šlemu 171

nadloženie – pozri nadkladanie
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nadpájanie – pozri nadkladanie
nadstavovanie – pozri nadkladanie
náhradný prút – pozri prút: náhradný
nákupný košík – pozri kôš: nákupný
namáčanie prútia 31, 52, 53
napichnutie prúta 81, 216, 217
náradie 31, 55
náročné prepletanie 221
nelúpané prútie – pozri prútie: zelené
nerozvetvené prúty – pozri prútie: nerozvetvené
nešľachtené prútie – pozri prútie: nešľachtené
nevyzreté prútie – pozri prútie: nevyzreté
noha 34, 82 – 83, 88, 161

mohutnejšia 157
pozmenená 134
z opletákov 80
zo stojákov 88, 96

nové drevo 43, 47
nôž 55

štepársky 16, 37, 57, 79
zberový 37, 57

nôžka – pozri noha
nožnice 55

záhradnícke 55

O
obdĺžniková doska – pozri doska: kufra
oblý košík – pozri kôš: oblý
obmeny závierky – pozri závierka: pevná: obmeny
obrátka 37, 60
obruba 32, 33, 82, 103, 162, 171  

– pozri aj závierka; pozri aj noha
veka 154, 163

obruba dna – pozri noha
obruba koša – pozri závierka
obrubová rymovka – pozri rymovka: obrubová
obruč 84
obtočenie prúta 221
obvodová obruba veka – pozri obruba: veka
oddelenie kôry od dreva 47 – pozri aj lúpanie prútia

odstraňovanie kôry – pozri lúpanie prútia
ohrada košiara 15
ohýbacie železo – pozri železo: ohýbacie
ohýbanie

dna na kolene 63, 74 – 75
na stranu brucha 81

ohybnosť prútia 39, 47
okenica 15
oko 37, 206
okrasný výplet – pozri výplet: dekoračný
omazávanie hlinou 14, 15
omotka 34, 113 – 116, 120, 174, 179

oblúka 120
spoja 122
ucha šlemom 126 – 127, 155

opačné párovanie – pozri párovanie: opačné
opálka 24, 29
opleták 35, 60

prasknutý 215
zlomený 218

opletaná fľaša – pozri opletané sklo
opletané sklo 169, 230, 231
opletanie

demižóna – pozri opletané sklo
nádob – pozri opletané sklo

opletaný demižón – pozri opletané sklo
oplety 224, 225
opravy 215 – 221
orezávač – pozri úžidlo
osekávanie prútov 18
osnovné prúty – pozri stojaky
oválne dno – pozri dno: oválne
oválne veko – pozri veko: oválne
oválny kôš – pozri kôš: oválny
oválny košík – pozri kôš: oválny
ozdoba nad rúčkou – pozri hruška

p
palica 14, 37, 45, 55, 56

celá 15

štiepaná 15
zhúžvená 116

palička – pozri kolík
pánt 36, 135, 203

drôtený 135, 203
ratanový 135, 203, 204 – 205
vŕbový 135

párovanie 16, 25, 36, 94, 99
opačné 36, 61, 64, 68, 70, 99

pedig 37
perinák – pozri kôš: perinák
pestovanie vŕby 44

hlavové 43, 44
riadkové 45

pevná závierka – pozri závierka: pevná
pílka 56
plátnová väzba 36, 91, 95, 123, 124, 153, 190, 191, 199
plech 230
plecia demižóna 172
plesnenie prútia 53
pletenie

bez formy 236
na doske 84
na forme – pozri forma
špirálové 13
zrýchlené 37, 66, 85

plevnák – pozri kôš: plevnák
plot 14
podnos 231, 234, 236
pohyblivá rúčka – pozri rúčka: pohyblivá
polenie prúta 178 – pozri aj šlem
polený prút – pozri polenie prúta
polievanie 225
pomocný

kolík – pozri kolík: pomocný
prút – pozri prút: pomocný
výstuhový kríž 195
výstuhový rám 202

poškodený prút – pozri prút: poškodený
potočnica – pozri vŕba: potočnica
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povrch prútia
hladký – pozri prútie: s hladkým povrchom

pozalamovanie prúta 221
pracovný stolec 55
prasknutý opleták – pozri opleták: prasknutý
predčasné strihanie – pozri strihanie: predčasné
prelamovanie 25, 36, 100 – 101
pretiahnutie prúta 60, 211
pridávanie kolíkov 71, 89
priklápač – pozri kôš: chlopací
priluba – pozri kôš: zásobnica
prírodná farebnosť 240
prírodné pletivá 229, 242
prístrešok 223
prút

kostrový 19, 20, 24
lieskový 21
náhradný 218, 220
napichnutie – pozri napichnutie prúta
obtočený 221
pomocný 104
poškodený 215
pozalamovaný 221
stredový 35, 113, 126, 173, 179, 182
vyskočený 217
zhúžvený – pozri húžva
zlomený – pozri opravy

prútená
konštrukcia 226
ozdoba 234

prútené kreslo 28
prútený

nábytok 27, 233
prútie

bez kôry 19, 43, 46 – 49, 240
biele 19, 37, 41, 43, 45, 46
červené 19, 37, 41, 43, 45, 47
farbené 19
jednoročné 40, 42
košikárske – pozri vŕba: košikárska

lámavé 43
nerozkonárené – pozri prútie: nerozvetvené
nerozvetvené 40
nešľachtené 235
nevyzreté 43
ohybné 40, 42
polené 230 – pozri aj šlem
rovné 41
rozkonárené 225
rozvetvené – pozri prútie: rozkonárené
s hladkým povrchom 41, 47
s kôrou – pozri prútie: zelené
šľachtené 234
s malou dužinou 41, 42
s matným povrchom 43
štiepané – pozri šlem
štíhle 41
suché 49, 53
umelo zvlhčené 52
varené 47, 48
viacročné 225 – pozri aj palica
v kôre – pozri prútie: zelené
vyzreté 43
zelené 19, 21, 37, 41, 43, 45, 46, 48, 52, 240
živé 47

prútnik 45
prúty – pozri aj prútie

kostrové – pozri stojaky
osnovné – pozri stojaky
útkové – pozri opleták
výpletu – pozri opleták

puc – pozri čistič
pučanie 225

R
ratan 203 – 204
ratanový pánt – pozri pánt: ratanový
rázsoška – pozri štiepačka
rázštep 19
rebrina 25

redukovanie bočných výhonkov 226
remeselná výroba 18
rezanie v miazge 46
rezok – pozri sadenica
riadkové pestovanie – pozri pestovanie vŕby: 

riadkové
riadok 35
rímsa 36, 131, 192, 197

vnútorná 130, 154
rohový kolík – pozri kolík: rohový
rozkonárené prúty – pozri prútie: rozkonárené
rozstupy stojakov 71
rubová strana 63
rúčka 33, 34, 113, 120, 179, 203

pohyblivá 230
rukoväť 118 – pozri aj rúčka
rymovka 20, 32, 33, 34, 89, 96, 104

falošná 99
klasová 24, 37, 96, 143, 199

koncová 191
vnútorná 199
začiatočná 189, 199

krycia 193, 201
obrubová 36, 134, 197
päťprútová 96, 142
štvorprútová 96, 142
trojprútová 96, 141, 189
znásobená 237

S
sadenica 45
sečkový kôš – pozri kôš: na sečku
sedacia súprava 18
skrútenie prúta – pozri výroba húžvy
skrutkovač

zabrúsený 211
slama opletaná prútím 242
slamená ošatka – pozri slamienka
slamená ozdoba 211
slamienka 13
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slepačia klonka – pozri klonka
slniečko 32, 35, 59, 60, 61, 137, 153
slučka 37, 206, 207
sotor – pozri kôš: sotor
spevnenie rúčky korbáča 185
spodok 34
spojenie ucha so stenou 33
spoj rúčky 123
stena 14, 34, 192
stĺkanie výpletu – pozri ubíjanie výpletu
stojaky 20, 32, 35, 79, 88, 233

lámavé 143, 216
zapichnuté do zeme 19
zlomené 216

stopčar – pozri kôš: zásobnica
stredový prút – pozri prút: stredový
strihanie 98, 107, 111, 166

predčasné 87
špičiek – pozri zarovnávanie podľa spodkov prútov

strop 15
suché prútie – pozri prútie: suché
sušenie na slnku 49
susik – pozri kôš: zásobnica
Sviatok vŕb 223
svíb 26, 120
systém „véčka“ 67, 74, 85

Š
šichta – pozri vrstva
šidlo 37, 55, 56 – pozri aj skrutkovač: zabrúsený
šľachtené prútie – pozri prútie: šľachtené
šlág – pozri ťah
šlem 19, 37, 45, 56, 57, 126, 170, 178, 204

z koreňa 205
šmykáč – pozri lúpačka
špička 34
štafla (mn. č. štafle) 35 – pozri aj stojaky
štepársky nôž – pozri nôž: štepársky
štiepačka 37, 55, 56, 204
štiepané drevo – pozri luby

štiepané prútie – pozri šlem
štiepané prúty – pozri šlem
štíhlosť prútia 39 – pozri aj prútie: štíhle
štikacie kliešte – pozri kliešte: štikacie
štít 14
štvorpárová závierka  

– pozri závierka: pevná: štvorpárová
štych – pozri riadok
šúpanie prúta – pozri lúpanie prútia

t
tácka 231 – pozri aj podnos
ťah 36
ťahaná technika – pozri technika: ťahaná
ťahané prútie – pozri technika: ťahaná
ťahaný kôš – pozri kôš: bardejovský
taška 235
technika

„osnova-útok“ 20, 21, 22
slamienková 211
ťahaná 13, 20, 22, 232

triedenie prútia 51
podľa dĺžky 51 – pozri aj vyťahovanie
podľa hrúbky 52
podľa ohybnosti a tvrdosti 51

trojpárová závierka  
– pozri závierka: pevná: trojpárová

trojprútová rymovka – pozri rymovka: trojprútová
truhlica 25
tvar

hranatý 187
hranolovitý 21
kónický 237, 240
oblý 237, 240
okrúhly 240
podlhovastý 237
štvorcový 237
súdkovitý 237

tvorba nového dreva 46

U
ubíjacie železo – pozri železo: ubíjacie
ubíjadlo 37, 56
ubíjanie výpletu 56, 85, 98

veka 132
ucho 34, 113, 173

malé – pozri uško
obtáčané šlemom 126
v stene 117, 203
vynechaním výpletu 124
v závierke 113

ukončenie korbáča 184
ÚĽUV 18, 229, 242
umelé miazgovanie – pozri miazgovanie: umelé
uralka 44
uško 119
ušľachtilá vŕba – pozri vŕba: ušľachtilá
uťahovanie prútov 94, 104, 122, 166, 171, 179, 184, 

194, 197
útkový prút – pozri opleták
útkový rad – pozri riadok
útkový riadok – pozri riadok
útok 20
uzáver – pozri zámka
uzávierka – pozri závierka
úžidlo 37, 55, 57, 126

V
varené prútie – pozri prútie: červené
varenie prútia 52 – pozri aj prútie: varené
vegetačný pokoj 43
veko 129

jednoduché 130
kufra 199
oválne 130, 131
s vnútorným istením 132
s vonkajším istením 134

veniec 37, 110, 236
netradičný 158

viacročné prúty – pozri prútie: viacročné
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viazanice 31, 41
viminálka 19, 44
vklepanie prúta 100, 108, 201
vlhčenie prútia – pozri namáčanie prútia
vnútorná rímsa – pozri rímsa: vnútorná
vnútorné istenie veka 162
vráta

do stodoly 15
vŕba

amerikana 19, 44
belica 19
citrónka 19, 44
divo rastúca 43
košikárska 44 – pozri aj vŕba viminálka
mandlovka 19
potočnica 19
ušľachtilá 19, 44
viminálka 19, 44

vŕbová
plastika 223
tyč 224

vŕbová palica – pozri palica
vŕbové staviteľstvo 226
vŕbový kmeň 224
vrchnák – pozri veko
vrkoč 23, 37, 103
vrša 16, 19, 26
vrstva 32, 34, 66

čiastková 85
kockovania 153
riedka 221
stlčená 94
z rymoviek 153

vrstva jednoduchého výpletu – pozri výplet: 
vrstvový: základný

vrstva výpletu – pozri vrstva
vrstvový výplet – pozri výplet: vrstvový
vynechanie výpletu – pozri výplet: vynechaný
výplet

dekoračný 91

dvojený – pozri dvojenie
riedky 221
slniečka 165
spevňovací 96
steny 91
vrstvový 37, 66, 67, 70, 132

dvojený 93, 94
kockovanie 94
pred 2  za 1 202
pred „x“ – za „x“ 94
základný 92, 137, 196

vynechaný 24, 124, 153 – pozri aj prelamovanie
vypletanie kostry 13
vypuklé dno – pozri dno: vypuklé
výroba húžvy 114
vyskočený prút – pozri prút: vyskočený
vysychanie vŕby 226
vyťahovanie 37, 51
výtvarná komisia 232
vyzreté prútie – pozri prútie: vyzreté

Z
„zašívanie“ prúta 65, 67
zabrúsený skrutkovač – pozri skrutkovač: zabrúsený
začisťovanie – pozri strihanie
záhradnícke nožnice – pozri nožnice: záhradnícke
zakladanie prúta 92
základný vrstvový výplet  

– pozri výplet: vrstvový: základný
zakončenie koša – pozri závierka
zalomenie prúta 86
zámka 37, 206
zaostrovanie prútov 79
zarovnávanie podľa spodkov prútov 165
zásobnica – pozri kôš: zásobnica

na obilie 26, 27
závierka 34, 103, 202

jednoduchá 103, 110, 154, 158
pevná 104, 110, 154

obmeny 109
štvorpárová 143

trojpárová 104
vrkočom 23
zjednodušenie 108

závlačka 37, 206, 208
zberový nôž – pozri nôž: zberový
zelené prútie – pozri prútie: zelené
zelený kôš – pozri kôš: zelený
zhusťovanie výpletu – pozri ubíjanie výpletu
zhúžvený prút – pozri húžva
zjednodušenie pevnej závierky  

– pozri závierka: zjednodušenie
zlomený

opleták – pozri opleták: zlomený
prút rymovky 219
prút venca 220
stojak – pozri stojaky: zlomené

znásobená rymovka – pozri rymovka: znásobená
zostrihanie špičiek – pozri strihanie špičiek
zrýchlené pletenie – pozri pletenie: zrýchlené
zväzky prútov 226
zvierka 37, 56, 187, 188

Ž
žabka – pozri nôž: štepársky
železo 37, 56

ohýbacie 37, 55, 56
ubíjacie 37, 55

živá stavba 223
živé prútie – pozri prútie: živé
životaschopné kmene 227
živý model 223
žrď 14
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Ak  ste typ loveka, ktorý si chce výrobok z prútia urobi
  sám, presne pod a svojich predstáv, držíte v rukách 

tú správnu knihu. Usiloval som sa ju napísa  tak, aby ste to 
pomocou nej zvládli. Ur ite bude vítanou pomôckou aj pre 
dizajnérov a výtvarníkov.

Zozbieral som v nej moje košikárske skúsenosti, ktoré sa za-
ali pletením vyobrazeného bieleho košíka. Bolo to na ryba -

ke za študentských ias. Pomáhal mi priate . Aj ke  sme na 
to boli dvaja, mali sme o robi , lebo uplies  košík len tak „od 
boka“, bez predchádzajúcej skúsenosti, literatúry, bez nieko-
ho, kto vie a poradí, je naozaj ve mi ažké. Napokon, na ko-
šíku to vidie , no malo to svoj význam. 

Na spiato nej ceste z ryba ky, ke  sme košík hrdo niesli, vši-
mol si ho jeden cestujúci. „Kúpili ste si tú novú knihu o košikárení, že?“ znela jeho otázka, kto-
rou chcel nadviaza  rozhovor. No a tak sme sa dozvedeli, že práve vyšla kniha o košikárení: 
INŠPIRÁCIE Z PRÚTIA od manželov Churých… a bolo sa oho chyti .

Druhý košík som už uplietol sám pod a spomínanej knihy. Bolo na om vidie  „ur itý“ pokrok, 
ale krásy ve a nepobral. Bolo treba ešte ve a vlastných skúseností, opakovaného študovania kni-
hy, alšej literatúry, hotových výrobkov a preberania skúseností od starých košikárov, kým 
mohli vzniknú  také výrobky ako na spodnom obrázku (postupy ich pletenia sú v knihe).

Predpokladám, že pri pr-
vom ítaní ur ite nezachy-
títe všetky detaily pletenia 
a všetky odporú ania. Pri í-
taní knihy od Churých som 
bol na tom rovnako. Treba 
však plies  a k textu sa vra-
ca . Nový poh ad, zmenený 
skúsenos ami, vám umož-
ní vidie  to, o pri prvom í-
taní „v knihe nebolo“.

Vytý te si ve ký cie  a za ni-
te nie ím jednoduchým!

Peter Juriga

Názor odborníka
Košikárstvo je jedným z najstarších remesiel na svete a bolo ešte 
donedávna bežnou znalos ou najmä na vidieku. V sú asnosti sa 
stáva používanie košíkov nielen každodennou potrebou, ale i es-
tetickým doplnkom nášho okolia. V aka dostupnosti materiálu 
je košikárstvo zaujímavé pre široký okruh udí, schopných uplat-
ni  svoju zru nos .

V slovenskej odbornej literatúre dosia  nevyšla publikácia s ta-
kým širokým rozsahom. Komplexné spracovanie výroby jednotli-
vých druhov výrobkov je odrazom dlhoro nej skúsenosti autora, 
podrobného spracovania množstva literatúry a zapracovaním po-
znatkov z vedenia kurzov košikárstva. Knižné spracovanie ru nej
remeselnej výroby je náro né na podrobný opis a množstvo zo-
brazení. Ing. Peter Juriga predkladá moderným spôsobom zrozu-
mite né postupy, ktoré sú vhodné tak pre úplných za iato níkov, 
ako aj pre záujemcov s rôznym stup om skúseností.

Spoluautori knihy predkladajú poh ad na košikárstvo z h adiska 
histórie, rozmanitosti výroby a netradi ného inšpiratívneho po-
užitia prútia. Vhodná väzba umož uje ma  knihu otvorenú a po-
zorným opakovaním pod a jednotlivých vyobrazení stáva  sa, slo-
vami Ing. Petra Jurigu, strojcom „premeny v bového prútia“.

Ján Zeman

Ján Zeman je dlhoro ný nadšený košikár. 
Výrobky, ktoré vyšli z jeho rúk, vlastnia 
stovky spokojných užívate ov. Prútie na 
ne si pestuje sám so svojou rodinou. Je 
autorom publikácie KOŠIKÁRSTVO, 
ktorú v roku 2001 vydal Ú UV v edí-
cii Škola tradi nej výroby a remesiel. Je 
aj autorom príspevkov do viacerých pe-
riodík. Pravidelne sa zú ast uje na jar-
mokoch a iných akciách, kde predvádza 
košikárske remeslo.

KOŠIKÁRSTVO
P R E M E N Y  V B O V É H O  P R Ú T I A  
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