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ROZHOVOR

PROVAZNICTVÍ,
KTERÉ SÁZÍ NA OSOBNÍ
KONTAKT A VLASTNÍ VÝROBU
„Nejdůležitější je přijít,
sáhnout si na lano a zkusit si
zauzlovat.“ Takové motto
má majitel Provaznictví
na pražském Újezdě Jindřich
Bedaň, který navazuje
na rodinnou tradici. Už jeho
strýc a otec začali v roce
1991 vyrábět provazy. Ve své
jediné kamenné prodejně
ve Vítězné ulici nabízí
na 100 m2 širokou škálu
provazů, provázků, šňůrek
a také jachtařská lana.

Jak dlouho vyrábíte lodní lana?
Šest let. Po tom, co někdo občas přišel, že chce
také lana na kotvení lodí, otěže, tahání člunů
nebo ježdění s vodními lyžemi, koupili jsme
nové stroje a začali vyrábět i tento sortiment.
Lana vyvážíme do Rakouska, protože tam jim
nevadí, že jsme malá firma. Tady si každý říká,
když jsme malá firma, zaměstnáváme jen 15 lidí,
tak to moc neumíme, ale my to umíme. Máme
ty nejnovější technologie.
Kde lana vyrábíte?
V Běchovicích. Máme tam výrobní halu s 24 stroji.
Děláme lana pletená s jádrem, nebo bez jádra
tandemová. Ta jsou měkčí, lépe uzlovatěná.
Potom také vyrábíme lana stáčená. Na nich můžete dělat záplety. Ať už na třípramenných nebo
čtyřpramenných, takže i laik, co si rád váže loď
k molu, to dokáže.

Jindřich Bedaň ve své prodejně

Kolik metrů lan vyrobíte za den?
V těch silnějších průměrech od 10 mm a výš se vyrobí na jednom stroji tak 500 m za den. Strojů je
osm, takže dohromady kolem 4 000 m. Tenké
šňůry pak jedou výrazně pomaleji. Paradoxně, čím
je šňůra slabší, tím déle se plete. Na těch zbylých
strojích vyrobíme ještě asi 5 000 m. Takže celkově
nějakých 10 kilometrů denně.

Kolik z toho tvoří lana pro jachtaře?
Asi 10 %. U lan pro jachtaře je problém, že musí
být hodně kvalitní. Až předimenzovaná. Což znamená, že když si je jednou koupíte, už je jen tak
nevyměníte. Vyrábíme lana z vysokopevnostního
polyesteru, která mají dobrou otěruvzdornost,
extra velkou pevnost, nízkou průtažnost a dlouhou životnost.
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lyesteru s dyneemou. Lana z materiálu dyneema
jsou patnáctkrát pevnější než ocel, takže i s malým
průměrem docílíte extrémních pevnosti.

Ve Vítězné ulici je jediná prodejna Provaznictví. Najdete zde ale 200 špulek provazů.

Když k vám jachtař přijde a řekne, že by chtěl lano
na kotvení, co mu doporučíte?
V tom případě by si měl vzít lano, které neplave.
Nejlépe polyester, protože polyamidová lana,
která lidi na kotvení chtějí, ve vodě tvrdnou. Pokud
se budou vyvazovat ke břehu, tak stačí i lana polypropylenová. Pozor, polypropylenu jsou dva typy:
jeden je klasický POP, který je tvrdý, nedá se
na něm uzlovat, těžko se na něm dělají záplety
a kroutí se. To jsou lana, co se bohužel prodávají
běžně na internetu. Potom jsou lana super polypropylenová SPP, na nich se dělá dobře záplet
a uzly. I odolnost je lepší. To bych doporučil na jednodušší kotvení k molu, lana totiž plavou. Ovšem
pozor, když kotvíte dál od mola a mezi vámi a břehem projíždí ještě jiné lodě, použijte lano polyesterové, které neplave.

bezpečnostním koeficientem. Máte například lano
o průměru 16 mm s pevností v tahu 4 tuny, ale já
uvedu, že má nosnost pětinovou. Záleží totiž, jestli
budete loď tahat, bude jen někde přivázaná, nebo
jestli na laně bude něco kolmo viset. My se zeptáme, jaké má mít lano pevnost, na kolika bodech budete kotvit, jestli jsou tam vlny nebo
proud a jestli jsou zákazníci limitovaní určitým
průměrem kvůli prostrkování. Podle toho se pak
volí mezi polyesterem, polyamidem, nebo polypropylenem. Případně vybereme i kombinaci po-

A na otěže?
Záleží na tom, kolik máte peněz. Jestliže chcete,
aby vám vydržely dlouho, a nejezdíte úplně rekreačně, použijte lano polyesterové. Plete se na 16, 24
nebo 32paličkových strojích a dovnitř se dává
jádro. Levnější lana jsou s polypropylenovým jádrem, dražší s polyesterovým.
Jaké další služby jachtařům nabízíte?
Na všech typech lan děláme pevnostní záplety
a oka. Pozor na rozdíl mezi pevností a nosností
lana. Pevnost se udává v tahu. To znamená, kdy se
lano přetrhne. Nosnost je vždy braná s nějakým

Jaké typy lan vyrábíte?
Nejvíc vyrábíme lana na dětské prolézačky.
Spousta lidí si chce postavit na zahradě svoje
vlastní hřiště. K tomu nepotřebuje speciální certifikovaná lana, která jsou zbytečně předražená jen
kvůli tomu, že jsou odolná proti vandalům. Nečekáte, že k vám domů naběhne nějaká parta, která
vám prolézačku poničí. My jsme vymysleli nové
lano, které se jmenuje Jungle. To je lano přímo
na výrobu prolézaček. Koupíte si ho i s komponenty a doma si sestavíte prolézačku, šplhací síť,
pavouka nebo prolézací tunel.
Kde se mohou čtenáři s vašimi lany setkat?
Na Pražském hradě, tam jsou dekorační oddělovací lana v sálech. Na našem laně třeba také vlaje
vlajka na americké ambasádě, nebo v pražské zoo
se na nich houpají gorily. Je také spousta velkých
lodí, které slouží jako restaurace na Vltavě a které
používají naše lana na kotvení, zábranu vstupu
nebo jako dekorační fendry na boku lodí. Děláme
i ochranné sítě na lodní zábradlí.
Mohou si zákazníci objednávat lana
přes internet?
S lany je to hrozně složité. Nejdůležitější je přijít
a lano si osahat. Zauzlovat si s ním, říct přesně,
na co ho potřebujete. My vám potom můžeme
poradit, jaký průměr a jaký typ pletení, jakou měkkost, jaký materiál. A třeba i kolik metrů. Přes internet to nejde. Lidé, kteří nakupují přes internet,
jdou hlavně po ceně. My chceme, aby přišli do prodejny, z 200 špulek, co jsou na stojanu, si vybrali,
a když si nevyberou, tak ukážou, že chtějí něco
mezi touto a touto, a my to vyrobíme. Zkoušeli
jsme to na e-shopu a je to zbytečná práce. Zákazníci potom říkali, že nedostali to, co potřebovali,
a že růžová není správně růžová.
Děkuji za rozhovor.

Pokud si nevyberete, můžete si nechat
vyrobit lano na míru.

Text Markéta Prokšanová
Foto autorka a Provaznictví
www.provaznictvi.cz
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