
RASPENAVSKÝ KOLOVRAT 

K čemu sloužil kolovrat? 

 

Přiřaďte správná čísla (podle pořadí názvů činností při zpracování lnu) k prostředkům, které se přitom používaly 

(zakroužkujte ty, které jste našli v muzeu), a popisu nebo výsledku činnosti: 

1  Vytrhávání rostlin s kořínky   mědlice    hotový oděv 

2 Rosení    stav     pročesaná a urovnaná vlákna  

3 Sušení    trdlice    odděluje se koudel a pazdeří a zbude třený len 

4 Trdlení (lámání)    šicí stroj, žehlička, panna    lněná látka 

5 Potěrání /mědlení    vřeteno nebo kolovrat    suché stonky jsou připravené k dalšímu zpracování 

6 Vochlování    vochlice    zvlhčování stonků lnu rozložených na strništi (nejlépe žitném) 

7 Předení    srp    uvolňování vláken ze stonku lnu 

8 Tkaní    strniště a slunce    sklizeň zralého lnu 

9 Šití    rosa    lněná nit 

 

Zakroužkujte typické hospodářské budovy u venkovského domu z 18. století: 

kůlna – garáž – stodola – seník – chlév - skleník – bazén – stáj - mačkárna – sýpka – sauna – holubník  

Zimní radovánky 

Tento typ saní se v německy mluvící části pohraničí (třeba v Raspenavě) nazýval rennwolf, v Podkrkonoší se dodnes 

vyrábějí pod názvem vlčky. Vyberte, jací řemeslníci se podílejí na jejich výrobě, a spojte správná řemesla s částí saní: 

 
švec 
 
tesař – bednář – truhlář 

 
  

 
kovář 
 
krejčí 
 
dráteník 
 
provazník 
 

 

 

 



Podstávkový dům 

Čemu se říká podstávka? 

a) podezdívce přízemí u venkovských domů 

b) opěrné konstrukci využívané typicky v Lužici a 

severních Čechách 

c) vzpouře zednických přidavačů proti pracovním 

podmínkám 

Co je černá kuchyně? 

a) kuchyně vymalovaná černou barvou, jak bylo 

zvykem v 18. století 

b) kuchyně, kde se podle pověsti zjevoval čert nebo rarášek 

c) kuchyně, kde se vařilo na otevřeném ohni pod komínem a zdi byly proto černé 

 

Raspenava v historii 

Co vyráběl raspenavský hamr? 

a) světoznámé lněné látky 

b) železo 

c) žitnou mouku 

Jaký nerost se těžil v Raspenavě? (je z něj vytesána část redernovského náhrobku ve Frýdlantě) 

a) pískovec 

b) žula 

c) vápenec 

Která významná podnikatelská rodina zřídila v Raspenavě velkou továrnu a vybudovala novogotickou hrobku na 

hřbitově u kostela? 

a) Richterové 

b) Heintschelové 

c) Liebigové 

Která obec není součástí Raspenavy? 

a) Lužec 

b) Peklo 

c) Ferdinandov 

 

 

 

Kdo tento list vyplňoval: 

 

 


