
MUZEUM V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ – RASPENAVA 

Pracovní list pro učitele 

1) úvodní informace před muzeem 

Muzeum v podstávkovém domě se nachází v místní části Luh v Raspenavě, na pravém břehu řeky 

Smědé (dnešní Raspenavu tvoří 4 části – Raspenava, Luh, Lužec a Peklo). Kostel v Raspenavě je 

v historických pramenech zmiňován už v roce 1346. Obec vznikla německou kolonizací, která 

postupovala proti toku Smědé od Frýdlantu směrem k Jizerským horám. Kromě zemědělství se v říční 

nivě od 16. století rozvíjel i průmysl. Jeho rozvoj je spojen s činností hamru na zpracování železné 

rudy, která se zde těžila. Hamr dosahoval největší produkce v první polovině 17. století, kdy panství 

vlastnil Albrecht z Valdštejna a potřeboval velké množství železa jak pro armádu, tak pro své rozsáhlé 

panství a budovaná sídla v Jičíně a v Praze. Ze stejného důvodu se rozvíjela i těžba zdejšího kvalitního 

vápence, který svou kvalitou připomínal mramor. Konec 18. a zejména 19. století přinesl velký rozvoj 

tovární výroby a odvětví, která využívala vodní pohon zdejších rychlých podhorských řek: strojírenství 

a textilního průmyslu. Mezi největší továrníky patřila rodina Richterů, která na hřbitově vybudovala 

novogotickou hrobku. Po sto letech, na přelomu 20. a 21. století už zde dřívější průmysl nenajdeme. 

2) diskuse nad pracovními listy z muzea 

Muzeum provozuje nezisková organizace – spolek Kolovrat. Sídlí v podstávkovém domě, jehož 

stavební konstrukce je typická pro severní Čechy a Horní Lužici. Obytná roubená část byla vestavěna 

do samostatné podstávkové konstrukce na dřevěných sloupcích, ve zděné klenuté části byly zpravidla 

chlévy. Patro podstávkových domů bývá někdy hrázděné (z dřevěných trámů, jejichž konstrukce je 

vyplněna, vymazána jílem a omítnuta). V síni je typická černá kuchyně, v níž je ohniště vedeno přímo 

do komína.  

 

Muzeum je umístěno v podkroví domu a expozice je zaměřena na tradiční život na venkově – 

domácnost, školu, zemědělství a řemesla. V části zaměřené na domácnost a domácí práce najdeme 

řadu připomínek domácího zpracování textilu. Na Frýdlantsku se tradičně zpracovávala ovčí vlna a 

v domácích dílnách a později továrnách se tkalo sukno. Kolovrátek nechybě v žádné domácnosti, 

z vyčištěných a upravených vláken se na něm soukaly nitě. Typická ženská domácí práce našla odraz 

v řadě lidových pohádek (například Zlatá přadlena, O třech přadlenách z pohádek B.Němcové) i poezii 

(Zlatý kolovrat K.J.Erbena). 

 

V části zaměřené na řemesla najdeme třeba truhlářské zákoutí s přehlídkou hoblíků, jejichž různě 

široké a tvarované břity se používaly na různé tvary - jiné hoblíky byly na prkna, jiné třeba na 

ozdobně vyřezávaná okna.  

Zemědělskou techniku představuje žebřiňák, cepy a například také lejta – nádrž na tekutá chlévská 

hnojiva, která se zapřahovala za vůz a vozila po poli. 

Netradiční je sbírka vybavení pro zimní sporty – lyží, saní a dalších předmětů. Saně byly důležité nejen 

pro zimní radovánky dětí, ale i pro dopravu, protože podhorská Raspenava neměla o sníh nouzi. Saně 

se používaly i pro svážení dřeva, v Jizerských horách je řada pomníčků, které připomínají, že se těžké 

saně naložené kládami nemuselo vždycky podařit šťastně uřídit.  



Co jste viděli v muzeu? Co vás zaujalo? 

 

Jaký význam měla řeka v životě obce – města? Proč se v obcích ležících na větším toku rozvíjel 

průmysl rychleji než jinde? 

 

Všimli jste si, že osídlení proti proudu řeky je téměř plynulé od Frýdlantu proti toku Smědé až 

k Bílému Potoku a proti toku Řasnice až k Jindřichovicích? Proč asi osídlení postupovalo právě tak? 

Které z dřívějších velkých továren se dnes ještě využívají? Jaká odvětví průmyslu dnes v Raspenavě 

najdeme? 

Kde jste ještě viděli podstávkové domy? Najdete společné a odlišné znaky v různých obcích? 

 

3) závěrečná diskuse 

Jak se vám hledaly odpovědi na otázky? Bylo něco těžkého? Co vás zajímalo? 


