
Zpracování �eleza bylo úzce spjato se �ivotem na
venkovì a hlavnì se zemìdìlstvím. Kováøi zhotovovali
takové  pøedmìty,  které  byly  urèeny  pøedev�ím
k praktické potøebì. Výrobky mìly jednoduché tvary,
zdobení  se  uplatòovalo  jen  v  ojedinìlých  pøípadech.
Kováø vyrábìl podkovy, høebíky, ráfy kol, �elezné høeby
bran,  kuchyòské  potøeby    plechy  na  peèení,  vidlice
k  peci,  kotlíky,  hrnce.  Umìlecké  kováøství  se
uplatòovalo  pøedev�ím  pøi  výrobì  zdobených  pantù
dveøí,  skøíní  truhel,  klik  møí�í  a  vrat,  ka�en  apod.
Ve vìt�í míøe se s umìleckým kováním setkáváme jen
v nìkterých oblastech (napø. na �umavì).

                                 Øezbáøství je umìlecko  øemeslný  smìr  tvorby
z  tvárných  materiálù,  zejména  ze  døeva,  které  patøí
k  neju�lechtilej�ím  �ivým  materiálùm.  Øezbáøství  bezprostøednì
navazuje  na  sochaøství  a  umìlecké  øezbáøství.  Nachází  uplatnìní
v  podobì  dekorativních  umìleckých  pøedmìtù  v  interiérech,
v podobì okrasných prvkù schodi�� apod., ale slou�í  i k výzdobì
venkovních prostorù. Øezbáøství existovalo u� v pravìku a existuje
dodnes. Pøi své èinnosti øezbáø provádí nejprve øezání, hoblování,
frézování, soustru�ení, vrtání, opracování dláty a nakonec spojování.

Pod zá�titou realizaèního týmu Novohradské obèanské spoleènosti o.s. za podpory Evropského sociálního fondu
a  Státního  rozpoètu  ÈR  byl  v  prùbìhu  dvou  let  realizován  projekt,  jeho�  cílem  je  vznik  a  ovìøení  metodiky
prùøezového projektového vyuèování s dùrazem na vyu�ití potenciálu regionu.

Do projektu ,,�koly pro region� se zapojila  ve �kolním roce 2010/2011. Výstupy realizoval �kolní projektový tým ve slo�ení Mgr. Karel Køíha,
Mgr. Kateøina Mare�ová, Mgr. Kateøina Vítovcová, Mgr. Ivana Pelechová, Mgr. Jana �torová, DiS., Mgr. �tìpánka Hanusová a �áci 7.A, pozdìji 8.A.

U  hradební  zdi  severozápadním  smìrem  vystavìli  svá  obydlí  s  malými  dílnièkami
novohrad�tí øemeslníci.

Bìhem let se v domcích vystøídala nejrùznìj�í øemesla.
Tato ulièka se pùvodnì jmenovala Obere Zeilgasse, Kothgasse a pozdìji Langegasse neboli

Dlouhá ulice.
Zaèíná u Dolní brány a kopíruje hradby a� k bývalé Horní bránì. První domy se podobaly

vesnickým chalupám. Za hradbami byly stránì a zahrady.
�ili zde bednáøi, kominíci, �evci, tkalci, zedníci, mydláøi, truhláøi a mnozí dal�í.

pokrývány slamìnou do�kovou krytinou. Toto pokrytí støech
pøetrvalo mnohde a� do 19. století. Do�ky si ka�dý hospodáø
vyrábìl  pøevá�nì  sám.  Kdy�  se  mìla  zakrýt  vìt�í  plocha,
pøipravovaly se do�ky z nìkolika sklizní. Hospodáøi si mnohdy
dovedli støechu do�ky po�ívat sami, pøi vìt�ích opravách, èi
pøi pokrývání celé støechy se k práci volal zku�ený do�kaø.

Dobøe provedená do�ková krytina z kvalitní �itné slámy
mìla  �ivotnost  40    50  let.  Do�ková  støecha  mìla  nìkolik
výhod  byla lehká a vzdu�ná, tepelnì izolovala pùdní prostor,
bránila zavátí snìhu do pùdního prostoru a byla laciná, proto�e
se vyrábìla z vlastní pøebyteèné slámy. Její velkou nevýhodou
byla snadná zápalnost, hoølavost a malá mo�nost ha�ení.

Hrnèíøství  bylo  v  historických  dobách  dùle�ité  a  velmi
roz�íøené  øemeslo,  které  se  èasem  soustøeïovalo  do  urèitých
oblastí  se  zvlá�tì  vhodnou  hlínou  a  øemeslnou  tradicí.
Od pozdního støedovìku vyrábìli hrnèíøi  také kachle na stavbu
kamen, obvykle polévané a èasto bohatì zdobené. Velký rozkvìt
za�ilo  hrnèíøství  v  16.  století  v  severní  Itálii,  kde  vznikla  také
dokonalej�í  fajáns  a majolika  s  bohatou malovanou výzdobou.
Je�tì  pozdìji  se  vyvinuly  druhy  kameniny  s  vy��í  teplotou
vypalování, tak�e nádoby jsou ohnivzdorné. V na�ich zemích se
proslavila  tzv.  habánská  a  pozdìji  holíèská  keramika  na  ji�ní
Moravì,  ve  Slezsku  byl  známým  støediskem  hrnèíøství
Boleslawiec. Lidové hrnèíøství je významnou slo�kou lidového
umìní zejména na Moravì. Hrnèíøské výrobky jsou sice køehké,
ale  neobyèejnì  trvanlivé.  Proto  patøí  k  nejbì�nìj�ím
archeologickým nálezùm, z nich� lze urèovat pøíslu�nost k urèité
kultuøe. V prùbìhu staletí nastøádali hrnèíøi bohaté zku�enosti a
vynalezli velké mno�ství rùzných technik a glazur. U� v 6. a� 4.
tisíciletí  pø.  n.  l.  v�ak  v Mezopotámii  objevili  hrnèíøský  kruh,
otoènou desku, kterou roztáèí pomocník, nebo hrnèíø sám nohama,
anebo  dnes  elektromotor.  Na  kruhu  se  dají  vyrábìt  dokonale
rotaèní tvary, vìt�inou ,,vytahováním� z okrouhlého koláèe hlíny
rukama.

Úkolem  barvíøù  bylo  barvení  textílií.  Ve  støedovìku  se  látky
barvily barvami získanými z pøírody. Na èerveno se barvilo napøíklad
mu�lí  ostrankou,  modrá  barva  se  získávala  z  li�ejníku  skalaèky
barvíøské, tmavé barvy dával dub, borùvky a dal�í rostliny.

Barvila se a� hotová tkanina. Barvení se provádìlo louhováním
èi  vyvaøováním  textilie  v  odvaru  barvícího  roztoku  ve  velkých
hlinìných hrncích èi speciálních kotlích.

K  nejstar�ím  zvonaøùm
patøili  mni�i.

 v roce 1160 popsal
postup  výroby  zvonù.  Do  této
doby spadá i poèátek zvonaøství
v  Èechách.  Od  12.  století  se
zvonaøství  zaèíná provozovat  i
mimo  klá�tery.  Ve  14.  století
byli  zvonaøi zahrnuti do cechu
kováøského.  V  15.  století  se
u nás zvonaøství tì�í nejvìt�ímu
rozmachu.
Podle funkce rozli�ujeme zvony:

Pokud vyslovíme název øemeslníka  mydláø, nevybaví se nám v Èechách vìt�inou mu�,
který  vytváøí  mýdlo,  ale  slavný  kat  Jan  Mydláø,  který  21.  èervna  roku  1621  popravil
na  Staromìstském  námìstí  27  èeských  pánù.  Nìkdo  z  jeho  pøedkù  v�ak  více  ne�
pravdìpodobnì  skuteènì  pùvodní  mydláøské  øemeslo,  které  dalo  celému  rodu  jméno,
vykonával. Jako v pøípadì celé øady jiných objevù se patrnì prvního vynálezce mýdla nikdy
nedopátráme. V dávných dobách lidé k praní pou�ívali pøedev�ím vodu a rùzné pøírodniny,
oblázky nebo  rùzné druhy hlíny. U Sevastopolu byste na�li horu Sapun, co� v pøekladu
znamená Mýdlová hora  a poukazuje na  to,  �e hlína  zde  získávaná  se pro  své vlastnosti
pou�ívala jako jeden z prvních èistících prostøedkù. Èistící úèinky objevili lidé také u rostliny
zvané Mydlice (Saponaria), její� koøeny, kùra i plody obsahují sekret, který ve vodì pìní,
èistí a navíc tato rostlina døíve hojnì rostla podél øek a potokù. Dal�ími známými pracími
prostøedky pak byly soda a døevìný popel, které se pøidávaly do vroucí vody, v ní� se prádlo
mnulo èi pro�lapávalo. Historie moderního prùmyslovì vyrábìného, voòavého mýdla se
zapoèala  v  roce  1806,  kdy William  Colgate  zalo�il  v  New Yorku  koncern  vyrábìjící
parfémované mýdlo. V dne�ní dobì si jen stì�í doká�eme pøedstavit, �e první mýdla byla
nelibì páchnoucím a podivnì vypadajícím, pøesto velice drahým artiklem. A mydláøství
bylo velmi nároèné a nepøíjemné øemeslo.

K  bì�nì  roz�íøeným  domácím  pracem  v  raném
støedovìku patøilo pletení rùzných ko�íkù, ko�ù, nù�í a o�atek.
Pletlo se z rùznì silných loupaných èi neloupaných vrbových
proutkù, slámy apod. Z proutí se vyrábìly také vr�e urèené
k lovu ryb nebo haltýøe urèené k jejich uchovávání ve vodì.

Dìvèata  si  tuto  èinnost  vyzkou�ela  v  rámci  hodin
výtvarné výchovy. Pracovali jsme s pedigem. Je to pøírodní
materiál    jedná  se  o  vnitøní  èást  stonku  popínavé  palmy
Talamus rotang, která se dová�í  z tropù z jihovýchodní Asie.
Proutí se musí namoèit, aby získalo pru�nost.

Pak  se  zalo�í  základní  osnovy  a  oplétají  se  do
po�adovaného tvaru. My jsme pou�ili tzv. opletek tøemi pruty.
Pøi  práci  se  proutí  prùbì�nì  namáèí,  aby  se  nelámalo.  Po
upletení po�adovaného tvaru a velikosti se výrobek zakonèí.

Domy  prostých
obyvatel byly od
pradávna

Obuvnictví  zvané  té�
�evcovství  je  obor  zabývající
se výrobou obuvi.

 S ohledem na nejèastìji pou�ívané materiály je pova�ován za odvìtví
ko�edìlného  a  textilního  prùmyslu.  Osoba  obuv  vyrábìjící  se  nazývá
obuvník èi �vec.

Tradièním hlavním materiálem na výrobu bot v evropské kultuøe byla
zejména kù�e, proto byl výkon �evcovského øemesla èasto spojen obecnìji
se zpracováním kù�e, napøíklad se sedláøstvím.

Skuteè   mìsto  �evcù.         Novo�evcovský cech ve Skutèi  získal  své
cechovní  artikule  v  roce  1534  od  Jindøicha  ��astného  z  Vald�tejna,
tehdej�ího majitele Rychmburského panství. Artikule byly jakýsi základní
øád, kterým se museli øemeslníci øídit. Tyto artikule zaruèovaly skuteèským
obuvníkùm a ko�eluhùm, �e v okolí 3 mil od mìsta nesmí �ít boty ani èinit
kù�e  nikdo,  kdo  není  pøíslu�níkem  místního  cechu.  Nejznámìj�ím
výrobkem  skuteèských  �evcù  bylo  tzv.  �èervené  dílo�. Byly  to  dámské
pantofle,  støevíce  nebo  holínky  u�ité  z  èervené  kù�e.  Na  vrchu  byly
vy�ívané tulipány, slepièky a jiná domácí zvíøata.

Kresby: Barbora Hofmannová

poledník zvoní poledne

dominík zvoní v nedìli

�turmovák zvoní na poplach

umíráèek zvoní úmrtí osob

klampáè zvoní klekání

Ka�dý  zvon  se  skládá
ze dvou základních èástí:
a .  Tìlo  se  dále  dìlí
na ètyøi èásti: vìnec, krk, èepec,
koruna.

Èásti  zvonu:  1.  hlava,  2.
koruna, 3. èepec 4. rameno, 5.
krk, 6. lem, 7. , 8. ústa, 9. srdce,
10. vìnec

Kresby: Zdenek Kanalo�¡

Kresba: Vanessa Han�líková

Kresba: Markéta Kovárová¡


