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Jak na: přepínací sportovní vodítko  

Před časem (před hooodně dlouhou dobou) jsem slíbila – a návod je konečně tu! 

Jak si můžete sami doma udělat sportovní přepínací vodítko. Já v návodu (a tak 

nějak obecně) použila paracord, ale tenhle návod je použitelný i pro různá (tenčí) 

lanka, třeba pro PP lanka z řemeslnických potřeb a podobně, dokonce přesně 

takové vodítko můžete koupit v mnoha zverimexech – a vy ho zvládnete udělat 

sami, a stejně kvalitně! 

 Pletení z paracordu není levná zábava, určitě si na to musíte připravit 

určitý obnos, tady je kalkulace vodítka, jehož výrobu budu popisovat v návodu: 

vypouštěcí karabiny  2x 24 Kč 

přepínací kroužky 3x 2Kč 

paracord 1x karta 25m – 275 Kč 

8x 15Kč – 120 Kč 

ozdůbky (korálky, cingrlátka apod. – 

odhad) 

80 Kč 

(poštovné :/) paracord: 98 Kč (Geis) 

pethardware: 120 Kč (nejsem si jistá) 

 Ráda používám kvalitní vypoštěcí karabiny, ale pokud se je vám nechce 

objednávat na netu, můžete pro karabiny a kroužky zajít do místního železářství 

– po tom za ně ale po kusech zaplatíte trochu víc, počítejte mezi třiceti a 

padesáti korunami za jednu podle typu. Cena kroužku by se nemusela moc lišit, ale 

mohou se pohybovat od tří do šesti korun (na vodítko jsem použila malé kroužky o 

průměru 2 cm).  

Paracord ale asi budete muset posílat, pokud ho budete chtít použít – 

paracord z internetového obchodu www.paracord.cz mám ověřený, je kvalitní a se 

sedmi vnitřními vlákny. Já jsem zvolila kombinaci dvou barev, takže jsem koupila 

kartu jedné barvy na 275 Kč a k tomu dokoupila osm metrů zajímavější barvy za 

120 Kč. I s poštovným vás tedy pouze paracord vyjde na pětistovku. Počítejte 

(nejhůř) 120 Kč na kovové komponenty (620 korun) a pokud chcete něčím 

ozdobit, ještě k tomu něco přihoďte. No, jedno takové vodítko vás nevyjde 

levněji než ve zverimexu, na druhou stranu paracord vodítko za tolik na netu 

nekoupíte, takže se to pořád vyplatí… 

http://www.paracord.cz/
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Upletla jsem vodítko z osmi pramenů, ve vzoru, kterému se říká 

Herringbone – je to asi nejjednodušší a zároveň nejlepší (v téhle náročnosti) na 

výrobu vodítka – vzor je celkem měkký, poddajný do ruky, ale přitom pevný. Má 

čtvercový průměr, takže při pletení pozor. Příliš za něj během pletení netahejte, 

netočte s ním a pokuste se obě strany utahovat rovnoměrně a stejně, aby se vám 

vodítko nezačalo spirálovitě otáčet.  

Pakliže nechcete jednobarevné vodítko, můžete tenhle vzor udělat až ze 

čtyř barev. Tenhle obrázek vám pomůže s rozložením pramenů, když budete plést 

z více barev a budete chtít vytvořit na vodítku konkrétní kombinaci: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jak už jsem říkala, já jsem se rozhodla, že moje vodítko bude mít dvě 

barvy, navíc jsem chtěla decentnější, takže neutrální barvu (antracit) jsem 

nechala převažovat. Na vodítko Herringbone je potřeba čtyři prameny 

paracordu, které po přehnutí napůl vytvoří osm pramenů potřebných pro pletení. 

Tři prameny jsem tedy použila tmavě šedé, jeden zbývající v modrofialové barvě. 

Chtěla jsem vodítko v délce mezi dvěma a dvěma a půl metru (dva a půl už je na 

běžnou procházku, při které jde většinou na volno, pro mého malého honáka 

zbytečně moc, dva už mi přijdou jako málo… vodítko nakonec skončilo někde na 

délce 220 cm, počítáno bez karabin). Na dvouapůlmetrové herringbone vodítko 
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počítejte s osmi metry na jeden pramen, na dvoumetrové je to sedm metrů, 

takže jsem pro jistotu pořídila osm na pramen. 

 A teď už k pletení. Omlouvám se za špatnou kvalitu fotek, pletla jsem 

v noci a podle toho to taky vypadá. Tohle byste si před pletením měli připravit. 

Budete potřebovat: paracord, karabiny, kroužky, ostré nůžky, zapalovač a dále 

taky ideálně menší kleště a metr, případně korálky a ozdobičky jako třešinku ;). 

 

 

  Nastříhejte si svoje prameny a zatavte konce, aby se vám nerozplétaly. 

Pak prameny přeložte napůl a doprostřed navlečte karabinu. Začínáme plést od 

„ručky“ – od konce vodítka, které je směrem k vám, na každé straně musíte mít 

čtyři prameny, se kterými budete pracovat (uzavírací klipsy na sáčky z Ikey jsou 

skvělá pomoc při pletení paracordu – můžete jím zajistit vodítko, když si chcete 

dát v pletení přestávku). Herringbone se plete jednoduše následovně: vezmete 

první (nejhornější) pramen z jedné strany, vedete jej zadem na druhou stranu, 

doprostřed mezi prameny na druhé straně, přes dva spodní prameny a zpět na 

první stranu (dospod, takže začal jako první a skončil jako poslední). Z druhé 

strany pak vezmete opět první pramen, vložíte zadem mezi dva a dva prameny na 

protější straně (přes dva dolní) a vedete zpět na jeho původní stranu (čili totéž, 

jen stranově obrácené). Neustále střídáte strany, vedete pramen z jedné mezi 

dva na druhé – a to je vše . Na poslední fotce vidíte, jak vypadá správně pletené 

herringbone. 
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Tímhle způsobem upleťte asi 45 centimetrů vodítka, abyste získali „ručku“  

- pak je potřeba přidat první kroužek. Provlečte jej doprostřed mezi prameny na 

každé straně (horní dva na obou stranách budou „sedět“ na kroužku) a 

pokračujte v pletení, jakoby se nic nestalo. Takhle kroužek přirozeně zapletete 

do vodítka.  
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Pro střední část vodítka jsem od prvního kroužku upletla asi dalších 80 

centimetrů vodítka. Druhý – středový – kroužek musí být pro správné fungování 

vodítka v opačném postavení oproti prvnímu, takže jej opět navlečeme 

doprostřed mezi prameny na obou stranách, ale tentokrát bude otočený naopak. 

A opět pokračujeme v pletení. 

 

 

 Následující část jsem pletla ještě asi 90 centimetrů, než jsem přidala 

poslední kroužek (taky jsem přidala kytičky na ozdobu). Ten jsem dala zase 

naproti poslednímu – tedy stejně, jako byl umístěný první. Zapleťte kroužek a 

upleťte ještě asi pět centimetrů vzoru, abyste si dali prostor na ukončení. 
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 Karabinu umístěte mezi prameny stejným způsobem jako kroužek. Zadní 

prameny pak dopleťte jako byste pletli dál, a provlečte je tak na opačnou stranu 

karabiny, abyste na každé straně měli stejný počet pramenů. Ukončuji 

standardně dvěma uzly za použití pramenů, které mám k dispozici. Neudělala 

jsem na ně foto návod, protože chtějí trochu praxe a trpělivosti a myslím, že 

z video návodu je pochopíte líp. První mám zpravidla „diamond knot“ za použití 

dvou pramenů z každé strany karabiny (ideálně protilehlé), druhý je „crown knot“ 

ze čtyř pramenů (které jsou v tomto případě zdvojené, stejně jako u 

diamantového uzlu předchozího). Zbytky pramenů odstřihněte poblíž spodního 

uzlu a nahřejte zapalovačem, aby se začaly tavit. Připlácněte je kovovým 

nástrojem (nebo zapalovačem, když vám ho nebude líto) ke spodní části uzlu, dále 

natavujte a uhlazujte, aby konce nikdy nedřely a pěkně uzavřely uzel. 
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 Tím může vaše práce skončit. Já jsem vodítko ještě dozdobila. Abych 

schovala nepěkný začátek, provlékla jsem mezi prameny (souběžně s karabinou) 

další dva prameny paracordu, a uvázala diamantový uzlík i na opačné straně. Pak 

jsem na poslední kroužek (u psa) pověsila ozdobu z diamantových uzlů a korálek. 

 A tohle je výsledek: 

 

 

 


