
ŘEMESLA



CO SE NOSILO

■ Na Vysočině patřily k nejvýznamnějším řemeslům od středověku ta, která se zabývala výrobou 
látek, zejména vlněného sukna. To proto, že kraj vyhovoval chovu ovcí více než pěstování obilí. V 
Brodě již od středověku existovala čtvrť “V Rámech”, která svým názvem ukazovala na velké 
dřevěné konstrukce, na nichž se sušilo sukno z městských valch. Bydleli tu nejen soukeníci, ale 
také tkalci nebo barvíři. Podíváme-li se do Brodu o něco později v roce 1651, nalezneme zde stále 
mnoho řemesel souvisejících nejen s látkami, ale i módou. Byli tu čtyři kloboučníci, 24 soukeníků, 2 
z měšťanů handlovali v "sukních" a vlně po jarmarcích. Jiný handloval v mezulánu (vlna s podílem 
lnu/bavlny) a plátně. Postřihači zde byli dva, pět tkalců, čtyři krejčí a punčocháři také dva. Nechyběli 
ani tři ševci a tři kožešníci. Na předměstích sídlili další dva soukeníci, devět tkalců, devět ševců, dva 
kožešníci, dva barvíři, tři jircháři a koželuzi. Celkem se tedy v Německém Brodě toho roku zabývalo 
oděvnictvím 79 rodin, což je téměř polovina měšťanstva!

■ Proč museli ven z města také jircháři? 

■ Kde roste bavlna a kde len?

■ K čemu je dobrá valcha?

Kvůli velkému zápachu způsobenému močí používané k činění kůže

Bavlna především v Americe, lnu se daří na Vysočině

Valcha se používá k plstění vlny – k výrobě sukna



HLÍNA

■ Nepostradatelnými řemeslníky pro každou ves i 
město byli hrnčíři. Stopy po jejich činnosti 
nacházíme v Brodě u severních hradeb v zahradách 
pod Kozí ulicí. Největším a nejslavnějším centrem 
výroby keramiky prodávané dále do středních a 
východních Čech byla Ledeč nad Sázavou. Hned u 
náměstí na břehu Sázavy zde měli svou čtvrť a dílny 
hrnčíři vyrábějící nejen džbány, hrnce a poháry, ale 
také kachle ke stavbě kamen. Hlínu pro tyto mistry 
vozily denně povozy z obce Kožlí a keramické rámy 
oken a dveří zdobily dokonce i Ledečský hrad. 
Rozkvět dílen ledečského zboží ukončila až 
třicetiletá válka.



KÁMEN

■ Lipnice a Světlá nad Sázavou položily díky svým přírodním podmínkám základy k 

nebývalému rozkvětu kamenictví v tomto regionu. Mezi významné kamenické rody 

ve Světlé nad Sázavou patřily např. Podpěrové a Mahlerové. V jejich stopách dnes 

pokračuje Jaroslav Fieger, který uchovává tradici ručního zpracování kamene. Z 

kamene dokáže vyrobit téměř cokoli. Má obrovský zájem o historii pravěku a 

středověku a proto se ve své práci zaměřil i na výrobu replik z tohoto období. 

Podařilo se mu na základě archeologických nálezů vytvořit funkční mlýnek na obilí, 

který byl u nás používán Kelty, v různých variantách sloužil pro domácí mletí obilí 

dlouhá staletí. Jaroslav Fieger také vyrábí sekeromlaty, které s oblibou používá i při 

své běžné práci doma. Kámen se totiž na rozdíl od železné sekery při práci netupí, 

ale naopak ostří. Má výborné vlastnosti a je schopen přetrvat staletí.



Kameníci 

v 

lipnickém 

lomu



Kvíz

1. OBELISK je

a. postava z francouzského komiksu, která 
proslula svojí silou – lámáním kamene

b. kamenný památník

c. vlastnost kamene po vyleštění, druh lesku

2. BUSTA je

a. sochařské ztvárnění vrchní části postavy

b. vodní nádrž u kašny

c. brusný kámen

TIP: Vyrazte na výlet do okolí Lipnice s procházkou po lomech.

3. EPITAF je

a. nápis na náhrobku

b. kamenný nástroj k pitvání

c. stupnice tvrdosti kamene

4. RELIÉF je

a. kamenický učeň

b. lom na žulu

c. plastické sochařské dílo vystupující z plochy



SKLO

■ Sklo může odolávat vysokým teplotám i silným nárazům, chránit před nepříznivými 

vlivy a zároveň se jedná o materiál, který neškodí lidskému zdraví. Na jeho výrobě a 

vývoji se podílelo i mnoho sklářů a skláren z Vysočiny. Na Havlíčkobrodsku byly 

dostupné všechny podmínky, které jsou pro výrobu skla zapotřebí: především dřevo 

a křemen. V 18. století prosluly malé sklárny pod vedením sklářských rodin např. na 

Lipnicku, v 19. století se chopili příležitosti podnikatelé, kteří dokázali prodat sklo 

z našeho kraje do nejvzdálenějších zemí na východě i na západě. Sklo se u nás 

nejen vyrábělo, ale i brousilo. Slávu zdejšího skla dodnes udržuje několik šikovných 

sklářů a podniků, v uměleckém světě prorazil za hranice se skleněnými artefakty 

brodský rodák Jan Exnar. 


