
Západní  východní draci 
 
Draci se obecně dělí na západní (evropské) a východní (asijské). 
 

Západní (evropští) draci 
Základní charakteristika 

 ještěří tělo 

 dvě nebo čtyři končetiny 

 jeden pár křídel 

 dlouhý ocas 

 chrlí oheň, led nebo kyselinu 
 

Východní (asijští) draci 
Základní charakteristika 

 dlouhé hadovité tělo 

 krátké končetiny se třemi, čtyřmi nebo dokonce pěti drápy 

 kolem tlamy mají vousky 

 ve většině případů jsou bezkřídlí 

 chrlí pouze oheň 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Západní draci 
Silní a prohnaní 

 
Západní drak – zpočátku bytost s nepříliš vyhraněnými charakteristickými rysy – má dnes již 
přesně vymezenou podobu: pohybuje se po čtyřech končetinách s dlouhými ostrými drápy, má dvě 
silná mohutná křídla, chrlí oheň, led nebo kyselinu a je nebezpečně inteligentní. 

 
Na těle mají „pancíř“ ze šupin, které jsou tvrdé a nesmírně odolné. Šupiny pokrývají celé tělo 

kromě břicha, ale i tato nejzranitelnější část těla je chráněna před nepřátelskými útoky - břišními pláty. 
Drak má taktéž řadu ostrých trnů, které se mu táhnou po celém hřbetě až ke konci ocasu, kterým 

dokáže šlehat jako bičem, takže je z něj obzvlášť nebezpečná zbraň. Na hlavě má rohy a v tlamě ostré 
zuby. 
 

Chrlení ohně, ledu nebo kyseliny 
Draci mají ve svých útrobách měchýř 

naplněný plynem - vodíkem, který je pod 
vysokým tlakem veden ven z tlamy. 
V ústní dutině se vodík smíchá se 
vzduchem a chemikáliemi, které si drak 
sám vyrábí, tato směs se vznítí.  

Ne všichni draci ale chrlí oheň. 
Někteří chrlí led, za což je zodpovědný 
dusík. Jinak princip chrlení ledu je stejný 
jako u ohně. 

Pokud jde o chrlení kyseliny, tak na 
tom má zásluhu směs nejrůznějších látek, 
která je uschována ve specializovaném 
orgánu, který má velmi silnou a odolnou 
povrchovou vrstvu, aby nedošlo k poleptání draka zevnitř. 

 

Křídla 
Západní draci mají pár křídel. Jsou blanitá a tvořena čtyřmi velmi dlouhými prsty (které jsou 

tvořeny kratšími kostmi) a na konci každého prstu má dráp. Silné svaly na křídlech, jejichž rozpětí je 
několik desítek metrů, svědčí o tom, že draci jsou obratnými letci. Všechny kosti jsou extrémně 
mohutné a současně duté, aby se takovýto tvor mohl vznést do vzduchu.  
 

Historie – hybrid 
„…Jestliže chceme vytvořit draka, pak musíme vzít hlavu ovčáckého nebo loveckého psa, kočičí oči, ježčí uši, 

zaječí noc, obočí lva, skráně starého kohouta a želví krk…“ Slova Leonarda da Vinciho dokazují, že ještě 

v dobách renesance byl drak blíže nedefinovaným stvořením, jehož tělo se skládalo z částí těl 
nejrůznějších živočichů. Pouze jeden rys se nemění: drak má vždycky tělo velkého plaza. 
 

Velmi prohnané stvoření 
Drak má mimořádně vyvinutý mozek a je pozoruhodně inteligentní. Umí mluvit, ale před lidmi 

se snaží tuto svoji schopnost skrýt. Přesto drak často dává svým obětem hádanky se slibem, že pokud 
je rozluští, získají svobodu. 

Kromě toho dokáže drak v boji využívat taktiku svého soupeře proti němu samotnému.                      
Díky tomu je to velmi nebezpečný protivník. 

 
 
 



Draci z Dálného východu 
Vládcové všech věcí 

 
Na rozdíl od draků západních, kteří jsou většinou považování za samotné zosobnění zla, se draci 
na Dálném východě vyznačují moudrostí, šlechetností a laskavou povahou. Běda však tomu, kdo je 
rozhněvá. Proti takovému odvážlivci použijí všechnu svou ničivou sílu. 
 

Asijské národy mají k drakům celá tisíciletí přátelský vztah a projevují jim úctu. Na rozdíl od 
zlovolných stvoření vyskytujících se na evropském, americkém a australském kontinentu jsou 
dálněvýchodní draci moudří a dobromyslní. Lidem vždycky pomáhají, přičemž využívají své 
nadpřirozené schopnosti a kouzelnou moc.  

A lidé, počínaje těmi nejprostšími a konče císařem, k nim chovají vždy náležitý respekt. 
Dálněvýchodní draci mají hadí tělo, poměrně krátké končetiny a velkou tlamu porostlou vousy. 
Dálněvýchodní draci většinou nemají křídla. Díky svým nadpřirozeným schopnostem však umí létat. 
 

Perla 
Všechna dračí síla včetně nadpřirozených schopností se skrývá v perle, kterou dálněvýchodní 

draci nosí schovanou pod bradou. Zářivá perla je taktéž znakem moudrosti a má kouzelnou moc. 
Svému majiteli (někdy se jí může zmocnit i člověk) umí splnit rozličná přání a zajistit mu zdraví a 
bohatství. Není divu, že ji lidé touží získat. 

 

Devět rysů 
Tělesný vzhled východního draka je kombinací charakteristických rysů devíti různých zvířat. 

Podle klasického popisu má drak po dosažení věku dospělosti hadí tělo, rybí šupiny, břicho škeble, 
tygří tlapy, orlí drápy, velbloudí hlavu, jelení parůžky, kraví uši a zlaté démoní oči.   
 

Přírodní síly 
Východní draci jsou úzce spojeni 

s přírodními silami a živly. Většina 
východních draků je spojena 
s vodním živlem. Draci, kteří se 
čínsky nazývají ti-lung, vládnou 
pramenům, řekám a jezerům a sídlí 
také v horách a kopcích, kde je na ně 
třeba brát ohled při stavbě domů, 
mostů a silnic. 

Jiní draci (čínsky šen-lung) mají 

zase schopnost přivolat déšť v období 
sucha a zajistit bohatou úrodu. Pokud 

však lidé drakům neprojevují náležitou úctu, můžou na ně seslat ničivé bouře, záplavy a uragány. 

 

Pozor, drak! 
V roce 1894 se v severovýchodním 

Mandžusku začala stavět železnice. 
Guvernér provincie věděl, že v jednom 
údolí, kterým měla trať vést, žije drak, a 
že dělníci nebudou chtít draka vyrušit a 
urazit. Proto v těch místech nepovolil 
položit koleje. Původní plánovaná trasa 
železnice byla změněna. 


