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Petardy

PETARDY
Říká se, že ne každý alchymista musí nutně být pyroman, ale prý to pomáhá. A co by
to bylo za pyromana, kdyby se o nějaký ten oheň a výbuchy nemohl podělit i s
ostatními. No a jeden z nejlepších prostředků jak se o výbuchy podělit jsou petardy.
Následující návod si popisuje postup jak vyrobit hezkou a bezpečnou petardu, která
určitě vašim nepřátelům přinese spoustu štěstí a radosti – a to navíc snadno, rychle
a poměrně lacino.
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Co budeš potřebovat?

CO BUDEŠ POTŘEBOVAT?
❖ Jádro/základ - pěnový míček
o doporučujeme buď pěnové míčky na líný tenis, tréninkové pěnové tenisové
míčky, anebo různé antistresové pěnové míčky
o běžný tenisák není vhodný, létá sice krásně, ale je moc tvrdý
o jako jádro petardy lze použít i něco jiného, ale je třeba brát v úvahu:
▪ váhu - příliš těžká může být nebezpečná, příliš lehká špatně létá
▪ tvrdost - přílišná je samozřejmě špatná, konstrukce petardy nepřidává
žádné tlumící prvky, výsledný produkt bude tedy tak tvrdý jako použité
jádro
▪ jádro nesmí obsahovat žádné pevné zatížení typu kameny, matky atd.
❖ Látková lepící páska („kobercovka“ jaká se běžně používá při výrobě larpových
zbraní)
o doporučujeme Hobití pásku: http://hurka.uhobitu.cz/product.php?id_product=512
❖ Doutnák či tkanice nebo provaz vypadající podobně
❖ Proužek EVA nebo poretenu
❖ Barva
o doporučujeme tuto: http://hurka.uhobitu.cz/product.php?id_product=241
o barva obecně nesmí přidat příliš tvrdosti a nesmí pouštět
❖ Štětec
❖ Nůžky nebo řezák
❖ Lepidlo
o UHU či chemopren, ale není nezbytně třeba
❖ Zhruba 20 minut + schnutí barvy
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POSTUP VÝROBY
KROK 1
Na tkanici či doutnáku uděláme uzlík a umístíme
jej na míček. Následně jej přichytíme proužky
pásky k míčku. Lze i podlepit lepidlem, nebo
oboustranou páskou ale není to nezbytné.

KROK 2
Z EVY či poretenu uřízneme proužek, který bude
tvořit komínek petardy, podle toho zvolíme výšku.
Proužek obtočíme kolem uchyceného doutnáku a
zajistíme na koncích páskou.
Následně několika tenčími proužky pásky
přichytíme komínek po stranách na míček.
(ideálně tak abychom proužek přichytli na
komínek, oblepili celý míček a druhý konec opět
přichytli na komínek).
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KROK 3
Jakmile máme hotovo, pokračujeme obdobným způsobem v oblepení celého
míčku tenčími proužky pásky, cca polovičními něž jaká je standardní šíře, širší by se
příliš krabatili. Opět je nejlepší pruhy pásky stříhat tak dlouhé, aby obkroužily celý
míček od komínu a zpět. Při oblepování dejte pozor, aby nevznikalo mnoho zubů a
páska byla vždy co nejvíce napnuta a nekrabatila se.
Jakmile je celý povrch petardy zakryt, oblepíme komínek kolem dokola tenkým
pruhem pásky - tím jej stáhneme a zajistíme konce dříve nalepených pásek.
Můžeme přidat i menší kousky pásky kolem doutnáku.
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KROK 4
Vzniklý
produkt
zbývá
už
jen
nabarvit
(doporučujeme černý nebo ocelový odstín) a
nechat zaschnout. Následně můžeme zkrátit
doutnák na požadovanou délku a pro fajnšmekry
třeba opálit jeho konec (pozor, pokud byl použit
skutečný doutnák, je třeba jej důkladně uhasit).

Není na škodu myslet na to, že tento návod může
číst více alchymistů a vytvoří si pak velmi podobné
petardy. Proto na ty své ideálně umísti nějakou
značku, aby sis je dobře poznal - například
malovaná značka na petardě apod.

POZOR!
Při manipulaci s takto vyrobenou petardou nezapomeňte, že douták je spíše
dekorační, není zase tak pevně připevněn (především pokud jste ho nepřilepili
lepidlem). Nepoužívejte ho k proto k manipulaci či vrhu petardy.
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