Co mi může dát les?
Zamysli se nad tím, co ti může dát les. Do jednotlivých políček doplň, čím bys mohl naplnit košík, misku,
čím bys mohl topit, z čeho se vyrábí nábytek či kniha… Napadne tě ještě jiné využití? Doplň ho
k otazníkům.
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Jaké suroviny poskytuje les?


D____
Co je z toho možné
vyrobit?

Kdo to vyrábí nebo
vyráběl?



L___
Co je z toho možné
vyrobit?

Kdo to z toho vyrábí
nebo vyráběl?

Co se z toho vyrábí?

Kdo to vyrábí nebo
vyráběl?

L____ P____
Co se z toho vyrábí?

Kdo to vyrábí nebo
vyráběl?

Jak využívali les naši předkové?
Najdi na obrázku všechny možnosti a popiš je. Koho už nyní v lese nenajdeš?

Bednář
Bednářské řemeslo se dělilo na bečváře, bednáře, neckáře, korytníky, pouzderníky a mnoho dalších.
Bečvář vyráběl bečvy, sudy a kádě z tvrdého dubového dřeva „černého“, tzv. sudoviny. Bednář
zhotovoval běžné dřevěné nádobí potřebné v domácnosti – štoudve, vany, štandlíky a škopky –
z „bílého“ měkkého dřeva. K rozlišení prý také došlo, protože bílé bednářské dílo se pobíjelo obručemi
březovými, lískovými, habrovými a dokonce i z divokého ořechu. Bečváři pobíjeli své černé dílo obručemi
kovovými. Velmi se dbalo na to, aby sudy měly správnou míru, za nedodržení byly přísné tresty.
Označení bečvář se přestalo používat v polovině 19. století. Bednářství je jedno z nejstarších řemesel
zpracovávajících dřevo u nás. S rozkvětem vinařství a pivovarnictví rostl i jeho význam, protože velká
část tohoto zboží se převážela právě v sudech.

Kolomazník
Jako doplňková činnost při pálení dřevěného uhlí v milířích byla výroba kolomazi (dehtu) a smůly. Pokud
se tato výroba vykonávala jako samostatný obor, zabývali se jí kolomazníci a smolaři. Dehet se tehdy
používal jako impregnace v kožedělné výrobě a ve směsi s lojem k mazání ložisek. Dřevěný dehet se
vyráběl v jámách s jímkou na kolomaz i v milířích, později byl vyráběn v pecích. Kolomazníci jezdili po
vesnicích a s hlasitým vyvoláváním nabízeli své zboží, které vozili v soudku na trakaři nebo vozejčku.
Kromě kolomazi prodávali i olej, který potřebovali pro ředění kolomazi, která na vzduchu tuhla.
Hospodáři na kolomazníka již čekali a nakupovali si dehet do starých hrnců a olej do velkých lahví do
zásoby. Putující kolomazník kupoval kolomaz od smolaře. Kolomaznictví se vyplácelo tak dlouho, dokud
bylo dříví velmi laciné a dokud se užívalo dřevěných vozů. Když se začaly vyrábět železné nápravy, začalo
toto řemeslo upadat, až na konci 19. století zcela zaniklo.

Košíkář
Pletení košů patří mezi nejstarší činnosti člověka. Přírodní materiál byl dostupný a měl široké využití – od
košů na potraviny až po užití na stavbách. Pletení košů bylo vždy domácí prací, která se vykonávala
hlavně mimo sezónu, aby si lidé přivydělali. Někteří se košíkařině věnovali plně a specializovali se na
určitý typ košů, např. nůše, vrše, košatiny na povozy a zdokonalovali se v tomto oboru. V době
průmyslové revoluce se zvýšil zájem o proutěné koše natolik, že začala vznikat i košíkářská střediska,
hlavně v oblastech zaměřených na zemědělství a pěstování ovoce. Odběrateli se stali také obyvatelé
Prahy a věhlas si košíkářské umění získalo v celém Rakousku-Uhersku. Základní sortiment byl sice pro
zemědělství a pro obchod, ale začínají se objevovat i nové výrobky jako nábytek a kočárky. Po 1. světové
válce a po krizi ve 30. letech 20. století začalo košíkářství upadat, proutěné koše začaly vytlačovat jiné
materiály (např. překližka, tvrzený papír, voskem napuštěné plátno).

Provazník
Jako nejstarší vázací materiál byly pravděpodobně používány tenké kořeny stromů, lýko, liánovité
a popínavé rostliny. Aby se docílilo větší pevnosti, používalo se více svazků tohoto materiálu, které se
následně kroutily. Ruční předení bylo běžné až do poloviny 19. století. Dnes je ruční splétání spíše atrakcí
na řemeslných trzích.
Provaznické řemeslo patří k nejstarším. Vyráběly se nejen provazy používané do postrojů, ale např.
i rybářské sítě. K rozkvětu provaznictví přispělo i pěstování lnu, z něhož se později provazy často dělaly.
Provaznickému řemeslu se hlavně na venkově věnoval i mnohý sedlák, který si pro svou potřebu stáčel
provazy sám. Mnoho provazníků nemělo ani svoji dílnu, a proto své řemeslo provozovali všude tam, kde
byli chráněni před nepřízní počasí. V zimě to byly obytné místnosti, v létě přístřešky a stodoly. Vandrovní
provazníci často vytvářeli své dílo přímo u zákazníka na míru a dostávali za to jídlo a materiál, z něhož
připravovali provazy přes zimu. Vše, co potřebovali, si nosili s sebou na zádech. Malé provazníky vytlačily
v 19. století vznikající továrny.

Sekerník
Sekerník byl tesař specializující se na výrobu dřevěných strojů a zařízení, hlavně mlýnů, hamrů
a podobně. Sekerníci vyráběli hlavně vodní kola a mlýnské stroje, proto putovali za prací od mlýna ke
mlýnu. Většina starých mlynářů zvládala obstojně sekernické řemeslo, ale putující sekerníci byli obratní
specialisté, kteří zvládali udělat hodně složitých konstrukcí. V oblasti zpracování dřeva patřili ke špičce.
Zvládali sestrojit zařízení vodních i větrných mlýnů, hevery, přistrkovací pily, mosty apod. Základním
náčiním byly vždy sekery (více druhů; sekernickou sekeru je snadné poznat – topůrko takové sekery bylo
vždy vyhnuté do strany podle toho, zda byl sekerník pravák nebo levák), měřicí pomůcky (kružidla,
šablony, úhelníky…) a mnohé jiné. Správný sekerník musel vše vymyslet, propočítat, sestrojit
a vyzkoušet, vycházeli ze zkušeností předchozích generací.
Vrchol a zároveň konec sekernického díla byl v 19. století. Dnes již mnoho lidí toto řemeslo nezná ani
z doslechu, přestože umění těchto mistrů často obdivují ve skanzenech.

Smolař
Smolař měl v lese pec, které se říkalo „smolárna“. Pracoval buď samostatně, nebo jako zaměstnanec ve
službách vrchnosti. Na jaře natrhával stromy trhačkou, aby získal pryskyřici. Po lese také vybíral
pryskyřičné pařezy a smolná polena. Kolomaz a ševcovská smůla byly posledními zplodinami smolařské
pece. Smolařství se provozovalo hlavně tam, kde byly bohaté jehličnaté (hlavně smrkové) lesy, kde bylo
možné sbírat pryskyřici – smůlu. Sebrané suroviny se musely dále zpracovat „pražením“ (rozpouštěním).
K tavení pryskyřice sloužil měděný kotel, aby se v něm pryskyřice nepřipalovala, nalila se do něj i voda.
Po převaření se nechala vystydnout a pak se dávala na lis. Čisté pryskyřici z lisu se říkalo žlutá, byl-li tlak
vyšší, tekla tzv. černá smola (ne tak čistá). Speciální smůlou je bílá, z níž se vyrábí kalafuna. Smůla
ševcovská čili lodní vzniká stečením žlutého, černého i hnědého dehtu, je černá a zapáchá kolomazí.
Smolaři také vylévali smolou sudy.

Šindelář
Šindelářství bylo dříve hodně rozšířeným řemeslem. Dnes se výrobou a údržbou šindelových střech
mnoho truhlářů a tesařů nezabývá. Návrat ke dřevěným šindelovým střechám je pro obnovu tradičních
hodnot lidové architektury velmi žádoucí. Tato střešní krytina je lehká, a proto se hodí pro stavby,
u kterých je nutné brát v úvahu právě váhu střechy. Hotové šindele připomínají rovná či zkosená
prkénka, která ale mají břit a drážku – dobře tak do sebe zapadají. Vše začíná štípáním dobře vybraného
špalku, pak se šindel povrchově upraví a vytvaruje se břit a drážka, pak se nechává několik měsíců
schnout. Nejpoužívanějším materiálem je smrk, méně již modřín nebo jedle (vždy rozhodovala cena).
Pokud se o šindelovou střechu dobře staráte, vydrží vám 50–70 let. Až do 19. století měla šindelovou
střechu převážná většina budov, zámky, hrady a kostely nevyjímaje. V souvislosti s požárními předpisy
byl potom starý šindel překryt břidlicí.

Tesař
Tesařství je řemeslo zpracovávající dřevo na stavební konstrukce. Výrobkem tesaře jsou krovy, ale
i hrázděné a roubené stavby, dřevěné altány, dřevěná lešení, bednění, schodiště, zárubně či vrata. Do
hlavní výbavy každého tesaře patřila hlavně měřidla, úhelníky, pokosníky, pily, sekery, dláta, vrtáky
a pořízy. Tesařství se specializovalo jako samostatný obor v průběhu středověku, hlavně ve městech, kde
byl zájem o stále složitější a odborně náročnější konstrukce. Zejména stavba prestižních budov se složitě
tvarovanými střechami, jako byly radnice a cechovní domy, se neobešla bez odbornosti, kterou tesaři
zaručovali. Zkušený tesař své umění pečlivě hlídal a předával své znalosti pouze vyvolenému kolegovi
(většinou synovi), u tovaryšů byl velmi opatrný. Důležité práce, jako např. rýsování střech, prováděl
zásadně sám. Na venkově byl každý chalupník trochu tesařem, protože si svůj dům stavěl sám.
V současné době používají mnoho technických vymožeností, jimiž si usnadňují svou práci.

Uhlíř
Dřevěné uhlí, které bylo dříve tak potřebné a ceněné, pálili v lesích uhlíři. Dřevo pro uhlíře připravovali
latiníci a drvoštěpové. Zpočátku se uhlí jednoduše pálilo na ohništích a v jamách, později jej nahradily
dokonalejší milíře, v nichž se dřevěné uhlí pálilo až do poloviny 20. století. Milíř je jednoduché zařízení
k výrobě uhlí, kdy dřevo při nepatrném přístupu kyslíku postupně uhelnatí. Milíře měly tvar homole
a stavěly se na větším prostranství pod širým nebem. Obvykle se jich stavělo více najednou. Tzv. milířový
plac musel být chráněný před větrem a musel mít v dosahu vodu, také býval založen v místě zpracování
dřeva. K pálení dřevěného uhlí se používal jakýkoli druh dřeva, ale čím bylo dřevo starší, tím bylo dřevo
výhřevnější a uhlí bylo kvalitnější. Dřevěné uhlí vozili do měst uhlíři domácí i obchodníci. Dřevěné uhlí
potřebovaly nejen hutě a hamry, ale i další řemesla pracující s kovy, jako kováři, zámečníci, nožíři, mečíři,
kotláři, konváři, zvonaři, stříbrníci a zlatníci. Své místo mělo i v kuchyních. Dnes se používá ke grilování
v přírodě.

Voštinář
Voštinářství je vandrovní řemeslo. Voštináři vykupovali od včelařů voštiny (včelí plásty s víčky), které
potom zpracovávali. Vosk tavili na slunci, párou nebo vyvářením ve vodě. Voštináři nejprve obcházeli
jednotlivé včelaře a po zpracování vosku docházeli za voskaři či svícníky, kterým zpracovaný vosk
prodávali. Ti z něj vyráběli velmi drahé svíce. Voskařství prožilo asi největší zlom v 19. století, kdy se
objevily první svíce stearinové a později parafinové. S postupným zaváděním a automatizací výroby svící
klasické voskařství téměř zaniklo; voštinářství je jeden z oborů, který již dávno vymizel.
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