
Výroba lopat a lopatek

Výroba lopat byla jedním z nejvýraznějších
a také nejnáročnějších odvětví domácké výroby
dřevěného nářadí a náčiní, kterou provozovali na
Podřevnicku specializovaní a vysoce kva I ifi kova
ní náturisté. Výchozím tvarem suroviny byla část
podélně rozštípnutého kmene, která byla menší
než jeho jedna čtvrtina. Stejně jako pro výrobu
kadlbů a troků je i pro výrobu lopat příznačné, že
část výrobního procesu, a někdy i celý výrobní pro
ces, byly provedeny přímo na místě těžby suroviny.
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Na lopatě rozeznávali výrobci i uživatelé držadlo
a hlavu. Sortiment výroby lopatářů byl široký a roz
manitý. Na Podřevnicku vyráběli lopatáři tyto dru
hy lopat a lopatek:

vějačky (obr. č. 104a) — lopaty s maximálně
širokou obdélníkovitou hlavou (šíře hlavy závisela
od mohutnosti opracovávaného kmene), používa
né zejména na čištění větí — prohazováním cepy
vymláceného obilí v průvanovém proudu vzdu
chu. Bývaly dlouhé kolem 115 cm, šířka hlavy byla
až45 cm;

fabričky (obr. č. 104b) — lopaty s užší obdélní
kovitou hlavou (25 —30 cm), dlouhé kolem 115 cm,
byly určeny především do cukrovarů;

vědrovačky— podobné fabričkám, s tím, že byly
o něco delší (přes 120 cm). Byly používány ve sla
dovnách;
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Mohutné buky na lopaty vějačky v okolí Halenkova Obr. č. 105 - Lopatka chlebovička, buk, Podřevnicko

Obr. č. 106a - Šáflík — lopatka na smetí, buk, Držková

Obr. č. 106b - Múčnica — lopatka na mouku, lípa, Držková

Ii
Obr. Č. 104a, b - Lopaty vějačka a fabrička, buk, Kašava, Doubravy
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blatnice — 115 cm dlouhé lopaty s plochou,
neprohloubenou obdélníkovitou hlavou, kte
ré byly vyráběny z odpadu vzniklého při výrobě
výše uvedených druhů lopat nebo z méně kvalit
ního dřeva. Menší kvalitu suroviny zastírali výrobci
před zákazníkem tím, že hotové blatnice zauzovali
— zakuřovali. Blatnice se užívalo v cihelnách k mani
pulaci s hlínou;

chlebovičky (obr. Č. 105) — lopatky s plochou
obdélníkovitou hlavou, mírně obloukovitě prohnu
tou a s krátkým držadlem. (Délka kolem 30 cm, šíř
ka hlavy 10 — 15 cm.) V domácnostech i pekárnách
byly užívány k manipulaci s chlebovým těstem;

šáflíky (obr. č. 106a) — lopatky s obdélníkovitou
prohloubenou hlavou a krátkým držadlem. (Délka
od 25 do 40 cm, šířka hlavy 25 — 35 cm.) Sloužily
k manipulaci se sypkými viktuáliemi v domácnosti
i v kupeckých krámech;

múčnice (obr. č. 106b) — lopatky s prohloube
nou hlavou vejčitého tvaru (30 — 40 cm dlouhé,
maximální šířka vejčité hlavy 8 — 15 cm). Sloužily
k manipulaci s moukou a ostatními sypkými viktu
áliemi v domácnostech i kupeckých krámech.

Lopaty a lopatky byly vyráběny hlavně ze dřeva
bukového, méně z lipového (Z toho byly vyráběny
nejvíce múčnice) a topolového. Nejlépe se zpra
covávalo dřevo čerstvě vytěžené, nebo zavjadlé,
takové připráci neulpívalo na nástrojích. Zaschlé dře
vo se pro výrobu lopat nehodilo. Kmeny, které byly
při výrobě lopat zpracovávány, musely mít zdravé,
hladké dřevo a jejich průměr musel být co nejmo
hutnější (průměr kmene býval 60 — 80 cm, případ
ně větší).159~ Kus — část zpracovávaného kmene pří
slušné délky (podle druhu lopaty, na vějačku 120
cm) — byl nastojato pomocí pantoků, klínů a palic
středově rozštípnut napoly. Vnější obvod púlky
byl pro další štípání rozměřen na pídě. (Byl-li kmen

Obr. č. 107- Půlka kmene buku rozměřená píděmi na štvrtě

mohutný, používalo se velkých pídí, byl-li kmen
menší mohutnosti, bylo použito pídí malých.) Pod
le tohoto rozměření byla půlka dál středově rozští
pána na díly, jimž se říkalo štvrtě (obr. Č. 107).

Každá štvrť byla ještě dále středově rozštípnu
ta na púlku štvrtě či na jednu lopatu. Štíp na jed
nu lopatu se srazil, to znamená, že otesáním byla
odstraněna nekvalitní dřevina dřeně, celý štíp byl
vyprofilován do tvaru nepravidelného lichoběžní
ku (obr. č. 108). Poté byly v předpokládané délce
hlavy lopaty provedeny dva příčné zářezy pilkou
do hloubky odpovídající hrubé síle držadla. Přeby
tečná dřevina se od držadla odštípla a držadlo bylo
zhruba otesáno.160~ Takto připravený Štíp pro další
zpracování nazývali lopatáři okřešek. Okřešky byly
hotoveny přímo na místě těžby, a bylo-li to výhod
né, byly k dalšímu zpracování převáženy domů.

Zpracování okřešku začínalo zaokrúžlením hla
vy, při němž byla sekerou otesána do půlkulatého
tvaru část hlavy u držadla. Poté následovalo hoto
vení prohlubně hlavy vyrubováním pantúčkem. Při
vyrubování byl opracovávaný okřešek uložen na
klátu. Při zpracovávání prohlubně záseky, vedený
mi směrem k náběrné hraně hlavy lopaty, byl okře
šek uložen hlavou v zářezu klátu; při vedení záseků
V opačném směru byl okřešekv zářezu klátu uložen
držadlem nebo opřen o čelo klátu (obr. Č. 109 b-d).
Po hrubém vytvarování prohlubně hlavy následo
valo obřezování, při němž byla pořízem na stolici
strýc vytvarována vnější část hlavy a držadlo. Poté
byla opět na klátu vytvarována prohlubeň lopaty
motyčkou kopačkou a dvouruční škoblí. Držadlo
pak bylo zakulaceno pořízem s očkem. Staří lopa
táři obvodovou hranu zaoblené části hlavy lopaty
zdobili okrešlením.

K výrobě lopat byl vedle výše popsaných nástro
jů, potřebných k hotovení korýtkářského zboží,
používán ještě pantúček na vyrubování a poříz
s očkem na kulacení držadel. (Obr. 109a —ch)

Obr. Č. 108- Polovina štvrtě sražená na lopatu
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e) hotovení prohlubně hlavy kopačkou f) hotovení prohlubně hlavy škoblí
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b) okřešek

p
Obr. č. 109a-ch: Výroba lopaty vějačky v Držkové; a) surovina

c) hotovení prohlubně hlavy pantůčkem
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d) hotovení prohlubně hlavy pantúčkem
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g) hotovení prohlubně hlavy škobl‘
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ch) obřezování držadla pořízem s očkem
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h) obřezování držadla pořízem
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