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Stavíme draky 

Rok co rok na podzim, když za íná foukat ze strniš , každý správný kluk 
emýšlí  o  tom,  jakého  draka  letos  postaví.  Je  celá  ada  r zných  tvar  a  

velikostí drak  od nejjednodušší konstrukce až po ty nejsložit jší. 

První  draky  za ali  stav t  ané.  Dávali  jim  vzhled  pohádkových  
bytosti a nejfantasti jšími tvary a zbarvením. Název Drak se p enesl na 

zné výtvory našich kluk , a koliv svým vzhledem p ipomínají všechno 
jiné  než  ono  pohádkové  zví e.  Drak  je  mnoho  druh ,  a  proto  si  je  
rozd líme do dvou skupin: 

1. draci plošní a ohony, sem pat í ti nejjednodušší: psaní ko, 
hv zda, bába, malajský drak a draci ptákovití 

2. draci krabicoví a komoroví a draci ínští 

Postavení draka nevyžaduje velkých náklad . Podle druh  a velikosti 
posta í n kolik špejlí nebo lišt, hedvábný papír a tenký motouz. 



Psaní ko 

Psaní ko (obr. 1) je malých rozm  a 
mohou  si  je  zhotovit  i  úplní  
za áte níci.  

Jeho postavení není nákladné 
ani  pracné,  p i  menší  zru nosti  je  

žete ud lat za jedno odpoledne. 
Psaní ko m že mít bu  tvar tverce 
(obr. 2 A), nebo obdélníka na výšku 
(obr. 2 B). 

Pot ebujete následující 
materiál: lištu nebo špejli o pr ezu 
2,5 - 4 mm podle velikosti draka. 
Velikost volíte od 40 do 50 cm délky 
lišt.  Dále  pot ebujete  režnou  nit  a  
hedvábný papír na polepení. Ješt  si 
opat íte dobré lepidlo (klíh, kasein, 
kancelá ské lepidlo atd.). Máte-li toto 
vše p ipraveno, m žete za ít se 
stavbou. 

Nejprve p eložte p es sebe dv  
stejn  dlouhé lišty nebo špejle a 
svažte nití  (obr. 3). Dejte však pozor, 
aby  všechny  ty i  konce  byly  stejn  
dlouhé. Konce špejlí trochu na ízn te 
a p es zá ezy ve te po celém obvodu 
režnou nit, p emž dáte budoucímu 
psaní ku tvar tvercový nebo 
obdélníkový. Nakonec všechny ni ové 
úvazky a spoje zaklížíte. Hotovou 
kostru položte na potahový papír; 
nam te si jej a p idejte na každé 
stran  asi 1/2 až 1 cm po okraji 



(obr. 4). V rozích sest ihn te papír 
tak jak vidíte na obrázk . 

Postupn  nat ete lepidlem 
esahující okraj papíru, p ehn te 
es  režnou  nit  a  dob e  p ilepte.  Ze  

zbytku potahového papíru nast iháte 
20 až 30 malých obdélní  asi 5x10 
cm.  Ty  pak  složte  podle  obr. 5 a 
navažte ve st edech do smy ky na 
režnou  nit  asi  10  až  15  cm  od  sebe.  
Zhotovíte tak ocas, na jehož konci 

ipevníte ješt  st apec ze svinutého 
papíru na jedné stran  nast ihaného 
(do t í tvrtin), aby vznikly t ásn . 

Na potažené hotové psaní ko 
ivažte záv s (váhy), který je bu  
ichycen  ve  t ech  bodech,  a  to  na  

horním  okraji  a  ve  st edu  (obr. 6 A), 
nebo ve všech ty ech rozích 
psaní ka (obr. 6 B). Na spodní rohy 
psaní ka p ipevn te režnou nit asi 
30 cm dlouhou a do jejího st edu 

ivažte  hotový  ohon  (obr. 6 C). 
Délka ocasu se ídí velikostí draka a 
rychlosti v tru (pr rn  3 m). 

Tím je vlastní stavba psaní ka 
ukon ena a zbývá ješt  jeho 
vyvážení. 

Spus te draka voln  na záv su 
nad vodorovnou plochu, t eba nad 
stolem a pohybujte vypoušt cí 

rou po záv su až psaní ko svírá 
se stolem úhel 25-30°, jak to vidíte na 
obr. 7. 



Na správném umíst ní poušt cí š ry závisí dobré letové vlastnosti 
draka. 



Hv zda 

Hv zda se zhotovuje obdobn  jako psaní ko.  

Ke  stavb  pot ebujete  3  nebo  4  lišty  asi  500  mm  dlouhé,  které  
budou tvo it šestiúhelník, šesticípou hv zdu, nebo osmiúhelník (obr. 8). 

Pro p esn jší stavbu nakreslete na balicí papír kružnici o pr ru 
500 mm a na té nazna te 6 nebo 8 bod . Vezm te dv  lišty a nití je pevn  
uprost ed svažte. Pak k nim p ivažte t etí lištu a položte na nakreslený 
vzor.  Po  obvodu  napn te  režnou  nit,  kterou  zaklesn te  do  zá ezu  na  
koncích lišt a ovažte. 

Chcete-li mít hv zdu hez í, táhn te režnou nit mezi konci list voln ji, 
uprost ed navažte další nit  a stáhn te ke st edu hv zdy. Tím se vám 
strany hv zdy prolomí dovnit . Kostru položte na barevný hedvábný papír 
a tužkou obkreslete její tvar, p emž po celém obvodu p idejte 1 cm. 

Šestiúhelník pak z papíru vyst ihn te. Okraje postupn  nakližte a 
ehn te kolem nit  podobn  jako u psaní ka. jestliže jste pracovali 
esn  a ist , bude vaše hv zda jist  hezká. 



Baba 

Draka Babu jist  dob e  znáte.  Vidíte  ho  na  podzim  ve  výlohách  
papírnických obchod  i na stráních za m stem. 

Ke stavb  pot ebujete p edevším rákosku, kterou uprost ed navažte 
na la ku, ohn te ji do tvaru oblouku a její konce spojte š rkou a druhým 
koncem la ky. Nakonec musíte všecky spoje zaklížit. 

U rozm rn jších drak  je dobré na kolmé la ce ud lat žlábek, aby 
rákoska ve spoji dob e držela. Také na obou koncích rákosky ud lejte 
zá ez, aby p ivázaná š ra nesjížd la. 

Draka potáhn te siln jším papírem (balicím) nebo i plátnem. Záv s 
upevníte na horním a dolním konci st ední la ky. Na dolní konec laiky 

ivažte ješt  ocas. T epení, kterému se íká uši, p ipevníte na oba konce 
rákosky (obr. 9). 



Skládací drak 

Tento drak m že být dosti velký a je velmi podobný Bab . Má jednu 
velkou výhodu, dá se v n kolika vte inách složit do malého svazku lat k a 
to zna  usnad uje jeho doprava v tramvajích a autobusech. 

Takový drak však nem že být potažen papíru, ale pouze lehkým 
plátnem. Nejlépe se k tomu hodí látka na šití prapor  nebo batist. Kostru 
tvo í  dv  ploché  lišty  asi  10x15  mm.  Velikost  draka  m že  být  libovolná,  
avšak musíte dodržet pom r obou lišt - delší 3/3 a kratší 2/3. 

Na delší lišt  si nakreslete tužkou dev t stejných díl  a ve 
vzdálenosti t etího dílku p ipevn te p nou lištu (obr. 10). Ob  lišty 
spojte šroubem a mati kou, aby se mohly kdykoliv rozebrat. Podle 

ipravených lišt nakreslete si na látku p esné obrysy draka, p idejte po 
celém obvodu asi 1 cm na obrubu. Na obrys draka p istehujte pevnou 
obvodovou  š rku  a  potom  ji  do  p ehnutého  okraje  zašijte.  V  místech,  
kde bude kratší lišta, je nutno p išít jakési kapsi ky, aby bylo možno do 
nich zastr it konce p né lišty (obr. 10). 

Na hotový potah položte dlouhou lištu, klihem nebo acetonovým 
lepidlem ji p ilepte k potahu a n kolika h ebíky ješt  zajist te. Nakonec 
nasa te p nou lištu do kapes potahu (oba konce lišty pilníkem zaoblete, 
aby ostré hrany neprotrhávaly látku potahu) a v míst , kde se ob  k íží, 
provrtejte otvor pro spojovací šroubek, který ob  lišty drží pohromad . 



Tím je drak hotov, schází ješt  upevnit záv s a ocas, což provedete 
podobným zp sobem jako u p edešlé baby. 



Malajský drak 

Jiným zajímavým typem draka je drak malajský. 

Svislá lišta je 1 m dlouhá, p ná 1330 mm, mají pr ez 6x6 mm. Ob  
jsou svázány do k íže podle obrázku . 11. Na koncích p né lišty ud lejte 

zá ezy pro š rku, kterou napn te tak, aby se lišta prohnula jako luk, asi 
150 mm. Potom napn te obrysové režné nit . Kostru potáhn te na vn jší 
stran  siln jším papírem stejným zp sobem jako babu. Potahový papír 

íliš nenapínejte, musí totiž vytvo it tzv. kapsy, které p sobí p ízniv  na 
stabilitu. 

Podle obrázku ješt  upevn te váhu (obr. 12). 



Drak, je-li správn  se ízen, létá i p i slabém v tru tém  nad hlavou, 
za mírného pohupování se strany na stranu. Létá-li však velmi neklidn , 
prohn te více nosnou plochu. P i siln jším v tru p ipevn te k draku ocas, 
ten prodlužujte úm rn  se silou v tru. 



Krabicoví a komoroví draci 

Dosud jsme mluvili o jednoduchých dracích jako - psaní ko, hv zda, baba, 
atd. s dlouhým t ásnitým ocasem. Jsou však ješt  další druhy drak , tzv. 
krabicoví a komoroví, kterých je n kolik typ . Protože dob e létají, povíme 
si n co o jejich stavb . 

Krabicový  drak  (obr. 13 a 14)  je  v  podstat  hranol,  jehož  horní  a  
dolní t etina je polepena papírem (u v tších drak  plátnem), kdežto 
st ední t etina je nepolepena. 



Na zhotovení si opat ete špejle o pr ru 3 mm nebo lišty 3x3 mm, 
které roz ezáním upravte na 4 kusy 750 mm dlouhé a 16 kus  po 230 mm. 
Z  krátkých  lišt  zhotovte  4  stejné  tverce  pevným  svázáním  režnou  niti  
(obr. 15). tverce navažte k dlouhým lištám, vnit ní 220 mm od kraje, 
vn jší na jejich konce. Kostru vyztužte v úhlop kách režnou nití. 

Draka potáhn te siln jším papírem, m že být i barevný. Dva široké 
pásy  podle  rozm ru  kostry  obto te  tak,  aby  vý ezy  v  papíru  p išly  do  
svázaného rohu (obr. 16). P nívající okraje papíru nat ete dobrým 

lepidlem, p ehn te p es lištu a p ilepte. 



kn  také létá tzv. komorový drak, který je na obr. 17.  I  ten  je  
stav n z modelá ských lišt 4 x 4 mm nebo 5 x 5 mm, dlouhých 1 m.  

Základ kostry je trojboký kolmý hranol, vysoký 1 m, strana 
trojúhelníka  500  mm.  Nejd íve  zhotovte  ty i  trojúhelníkové  rámy  a  ty  
spojte a postranními lištami, takže dostanete hranol, rozd lený na t i 
komory. K hotovým komorám p ipevn te k ídla; mohou být bu  s pevným 
sklonem nebo pérovaná (obr. 18).  

Drak s tuhými k ídly má sice menší výkon, ale zato dob e snáší 
zm ny  v tru.  Dv  lišty  sestavené  do  mírného  "V"  tvo í  nosník  k ídla.  

ipevníte je pod jeden z vnit ních rám . jestliže lišty nahradíte rákoskou, 
docílíte tak ur itého odpérování k ídel. Rákosku m žete zezadu 
provázkem prohnout jako luk, podobn  jako u malajského draka. Každý 



z konc  nosníku spojte režnou nití a konci komor p es celou výšku draka. 
Nakonec potáhn te papírem horní a dolní komoru i plochy k ídel. 
Krabicové draky m žete ud lat i v tší, nežli jsou práv  popsané 
konstrukce, musíte ovšem p izp sobit silu lišt jejich velikosti. K 
normálnímu krabicovému draku se dají p ipevnit postranní k idélka 
podobným zp sobem jako u komorového draka (obr. 19), pop ípad  

žete z n kolika lišt zhotovit obdélníková k idélka jak ukazuje obr. 20. 

Záv s zajiš uje stoupavost a polohu draka ve vzduchu. Drak má 
záv s dvoubodový, nejlépe je upravit vyváženi podle p ipojeného obrázku 
21. Na záv s uvažte 3-4 o ka, do nichž navle te závla ku startovací š ry. 

i  silném  v tru  se  používá  p edního  o ka  "a",  p i  slabém  v tru  zadního  
ka  "b".  Toto  za ízení  je  velmi  praktické,  protože  vám  umožní  rychle  

vyvažovat  draka  p i  r zné  síle  v tru.  U  krabicového  draka,  který  má  
ty bodový záv s (obr. 13) se nalezne bod pro uchycení š ry zkusmo 



vyvažováním nebo podle úhlu 
sev eného kolmicí, jak je znázorn no 
na obr. 22. 

Pro úplnost p ipojujeme ješt  
kolik dalších konstrukcí drak , 

která také dob e létají. Na obr. 23 je 
dvoukomorový drak zhotovený 
podobnou metodou jako komorový. 

Pozoruhodnou konstrukci má 
drak p edstavující ty i pyramidy - 
obr. 24. Papírem jsou potaženy jen 
st ny jehlan  a dne z stávají volná. 
Vhodným uvázáním záv su p ed 
vzduchu vniká do pyramid a tak 
nadnáší celou konstrukci, která létá. 
Krom  t chto drak  je též možno 
upravit plošného draka do tvaru 
dvoumotorového letadla podle 
obr. 25, nebo dokonce jej p izp sobit 
tvaru rakety (obr. 26). 



Dokonalejší raketu (draka) vidíte na obr. 27. Základem kostry jsou 



dva kruhy z bambusu o pr ru 50 cm, které jsou p ipevn ny na 
zk íženou konstrukci znázor ující tvar rakety. Papírem jsou potaženy t lo 

rakety i oba kruhy, které utvo í okolo rakety papírový prstenec. 



Draci ptákovití 

Mén  známá je již stavba drak , které vidíte na obr. 28 a 29, 
tzv. ptákovitých, oby ejn  s rozp tím k ídel až 2 m. 

Jako hlavního stavebního materiálu se užívá lišt 8 x 15 až 
15 x 20 mm, drátu, plechu, atd. Na potah se nejlépe hodí slabší plátno. 



ínští draci 

A nakonec se podívejme do íny, p vodní vlasti drak . Tam stav jí draky 
tak dokonale, že je vypustí, konec provazu p iváží na stožár a draci poletují 

ebas m síc, jestliže nep estane foukat vítr. P itom mají fantastické tvary, 
bu  skute ných drak  nebo ryb, i dokonce zpívají. 

Typicky ínského draka ukazuje obr. 30. 

Je sestaven z mnoha bambusových kruh  potažených papírem a 
navzájem k sob  spojených režnou nití. Každý kruh je ješt  opat en lištou 
a t epením. Celý drak je fantasticky pomalován, aby p sobil dojmem 
skute ného draka. 



 



Na docela jiném základ  jakou konstruováni draci mající tvar ryb. 
Zde  na  lehkou  konstrukci  z  lišt  a  bambusu  se  p ipevní  t lo  ryby  -  to  je  
papírový pytel (obr. 31).  Otvorem  (tlamou  ryby)  se  t lo  ryby  nadouvá  a  
tím je umožn no létání draka. 



Pom rn  jednoduché za ízení je u zpívajících (hvízdajících) drak . 
Uprost ed plošného draka je kruhový otvor a p ed ním je na stojánku 

ipevn na  malá  vrtulka  (obr. 32).  Rychlým  otá ením  vrtulky  a  
procházením vzduchu otvorem se vyluzuje hvizdot r zných tón . 



Létání s draky 

Nyní  si  ekneme,  pro  drak  létá  a  co  
máme d lat, aby létal dob e. 

edevším musí foukat vítr. Let 
draka je dán pohybem vzduchu 
(v tru) proti naklon né rovin  
(obr. 33),  na  které  vzniká  tlak  FZ a 
odpor  FX podobn  jako  na  k ídle  
letadla.  Ob  složky  FZ a  FX dávají 
výslednou sílu R - odpor, která p sobí 
proti tahu poušt cí š ry. 

Dob e postavený drak létá již za 
pom rn  slabého v tru, nebo  jeho 
plocha, nastavená pod ur itým úhlem 
proud ní v tru, je nadnášena. Drak 
vlastn  pluje na proudnicích v tru 
(obr. 34). 

Pro dobrý a klidný let je lepší 
stav t draky s delším ocasem, aby se 
drak nekolébal ze strany na stranu, 
ovšem  p íliš  dlouhý  a  t žký  ocas  
snižuje letové vlastnosti. 

ležité je správné upevn ní 
poušt cí š ry na vahách podle 
obr. 35, avšak vždy nad polovinu. Tím 
zv tšíte úhel náb hu roviny draka ve 
sm ru v tru a zvýšíte vztlak i odpor. 
Drak sice dob e stoupá, ale zárove  
se stává mén  stabilní  a  oby ejn  se 
rozkývá do stran, což n kdy kon í 
kroužením a pádem na zem. Proto p i 
siln jším v tru posu te š ru na 
vahách nahoru, ímž zmenšíte úhel 



náb hu a zárove  zvýšíte stabilitu draka, který nehybn  stojí ve v tru.  

i zalétávání nevypoušt jte draka do p íliš velkých výšek. Sta í 
nejd íve  asi  10-20  m  motouzu,  létá-li  klidn  m žete  na  délce  p idat.  P i  
povolování délky dbejte toho, aby se motouz odvíjel plynule, nikoliv 
trhan ; drak by sebou trhal, což by mohlo skon it havárií. Proto vám 
radíme: asi 2-3 m p ed draka p ipojte ke š e 15-20 cm gumy jak vidíte 
na obr. 36.  

Drak poletí daleko klidn ji, protože guma p i zvýšeném nárazu v tru 
bude vyrovnávat tah. Stane-li se, že drak b hem letu se pojednou nakloní 
na stranu a za ne padat po hlav  dol , musíte hned povolovat motouz, 
nebo ud lejte n kolik krok  po sm ru v tru až do úplného vyrovnání letu 
a pak nechte draka opit stoupat vzh ru. Opakuje-li se tento nežádoucí 
zjev  asto,  musíte  draka  stáhnout  k  sami  a  ádn  zkontrolovat  celou  
stavbu  kostry,  vyvážení,  atd.  P i  létání  se  také  stává,  že  se  drak  náhle  
za ne to it v kruzích; v takovém p ípad  je nutno prodloužit ocas nebo 

idat v tší st apec. 

Když vám drak p kn  létá, m žete za ním posílat psaní ka a koníky 
(obr. 37). Psaní ko je kole ko papíru jež vítr žene vzh ru až k draku. 
Koní ka si zhotovíte tak, že p ehnete obdélník papíru, ohnete r žky jako 

idélka a položíte na provázek. Vítr se op e o plochu koní ka a ten ujíždí 
po š e až k draku (ovšem nesmí být na motouzu uzel).  



Totéž d lají ané, jenomže namísto psaní ka posílají rybi ky 
(obr. 38), zhotovené z lehké kostry bambusu, lišt a papíru zcela podobným 
zp sobem jako již popsané velké létající ryby.  

Ty jsou p ipevn ny na malém kroužku, jímž probíhá vodící š ra. 
Krom  t chto psaní ek, koník  a rybi ek, které z stanou vždy naho e u 
draka, dá se ješt  posílat vzh ru padák, který se sám odpoutá a p kn  se 
snáší k zemi.  

Pro  tento  ú el  se  však  musí  z  drátu  zhotovit  vypoušt cí  za ízeni.  
jednoduchý vypoušt cí há ek je na obr. 39. Z hliníkového drátu vyrobíte 

šák  a  o ky,  do  kterého  je  zapojen  posuvný  há ek  (železný  drát).  Ba  
posuvný há ek se pov sí kroužek, na kterém je padák upoután. Há ek se 



vysune kup edu, a tím se zárove  uzav e o ko v šáku. V trem je padák 
hnán vzh ru k draku. P ed drakem je na š e upevn na zarážka, o kterou 



se posuvný há ek zarazí a otev e o ko v šáku. Padák se v tomto okamžiku 
uvolní. Celé vypoušt cí za ízení potom samo sjede po š e dol . 

Druhé za ízení, na kterém je nesen otev ený padák ve dvou bodech, 
sestává  z  dlouhé  lišty  a  drát ných  ok  (obr. 40).  Tento  systém  má  tu  
výhodu, že otev ený padák je zav šen na p edním há ku a kroužek se 
závažím na zadním há ku, takže se padák ani jeho nosné š ry nemohou 
zamotat  do  poušt cí  š ry.  Jak  je  mechanismus  zhotoven  je  patrno  z  

ipojeného obrázku. Ješt  je t eba uvést zhotovení padáku z hedvábného 
papíru. Na obr. 41 Jsou uvedeny míry pro sestavení padáku o pr ru 
1 metru. M žete ovšem ud lat i menší padák pom rným zmenšením 
všech rozm . Nejd íve si nast íháte z papíru dvanáct pás , které 
navzájem  sklížíte  dohromady.  V  horní  ásti  (vrchlíku)  vznikne  otvor  o  
pr ru asi 100 mm. Po okraji, kde jsou spoje pás , p ikližte dodate  
kousky papíru, aby uchycení nosných š r bylo co nejpevn jší. Konce š r 
jsou spojeny v jeden pramen, na n mž je p ipevn no závaží. 

Draka poušt jte podle p edpokládaného tahu a jeho velikosti na 
strojové p ízi, šicím hedvábí, režné niti nebo slabém motouzu. K nevinutí 
klubka použijte kulaté h lky, která se v rukou dob e otá í. Nepoužívejte 
nikdy p íliš silného provázku, nebol je t žký a drak ho neunese. 

Na navíjení poušt cí š ry si m žete zhotovit jednoduchý naviják z 
prkénka podle obrázku 42 A a nebo dokonalou navíjecí cívku podle 
vedlejšího vyobrazení B. P ekližkové postranice cívky jsou p ipevn ny na 
st edním d ev ném vále ku. Hotová cívka je nasazena na šroub, který je 
dv ma  maticemi  utažen  k  držadlu.  Cívka  se  však  musí  na  šroubku  lehce  
otá et, aby se š ra mohla pomocí kli ky rychle odvíjet nebo navinout. 

ležité však je, abyste poušt ly draky vždy na volném prostranství a 
nikoliv v blízkosti elektrického vedení.  

Kdyby se utrhl, mohl by zp sobit krátké spojení. Zamotá-li se drak 
do vedení, nikdy se nepokoušejte jej vyprostit, nelezte na sloupy vedení, 
je to nejen krajn  nebezpe né, ale i trestné. Dbejte, aby vypoušt cí š ra 
nek ižovala dráhu, silnici a nikdy nepoušt jte draka na ulici. Rovn ž 
nepoušt jte draka do velké výšky, není-li dostate  vyzkoušen. 



 



A nyní se dejte s chutí do práce, postavte n kterého popisovaného 
draka a na stráni na shledanou! Budete-li dob e pracovat, jist  váš drak 
bude létat co nejvýše. K tomu vám p ejeme mnoho zábavy a poznatk  z 

chto prvních kr  letectví. 

Všechny stavební pot eby - lišty, lepidlo, papír, motouz atd. 
dostanete v modelá ských prodejnách nebo si je objednejte v modelá ská 
prodejn  (zásilková služba), Praha 1, Pa ížská 1. 
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