
  

16 - 25.9.2015 - Smolařské řemeslo na Lomansku. 

Smolařské řemeslo je dnes už téměř zapomenuté.  Tu a tam se objeví název smolné 

řemeslo. Pro mne je smolné řemeslo když si truhlář uhobluje prsty, kominík spadne ze 

střechy apod. Raději tedy smolařské řemeslo a smolaření, stejně jako název unikátního 

Muzea těžby borové smoly (ne smůly ) na hájovně v Lomanech. Muzeum vzniklo díky 

nadšení majitelky hájovny Mgr. Jany Čihákové. Na Lomansku se smolařilo za války a v 70. 

letech bylo krátce obnoveno. V muzeu je shromážděno už téměř nesehnatelné nářadí a stará 

fotodokumentace. Tím je muzeum v podstatě unikát a jediné takové na světě. O tom všem, 

také o smolaření, kolomaznictví a výrobě dehtu zde letos koncem prázdnin natočila televize 

Čt2 krátký a velmi pěkný dokument, který vám všem chceme představit i prostřednictvím 

našeho Nepravidelníku NaPaLo, neboť do archivu pořadů televize Čt2 asi málokdo nahlédne 

a dokument objeví. Tato činnost zde na Lomansku není z doby až tak dávné, žijí zde 

pamětníci a jejich vyprávění je dobré nějakým způsobem zachovat.  

 



Nalézt takové stromy se stopami po smolaření je už poměrně vzácné. 

Dokument Čt2 – otevřete snadno kliknutím na odkaz.  

Tímto děkujeme štábu televize Čt2 za perfektně zpracované téma jedné zapomenuté 

činnosti. 

 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1102732990-folklorika/415236100141007-smolne-

remeslo/#shadowContent 

 

 

 

Na snímku Mgr.J.Čiháková a pamětník smolaření pan Šimandl z Plas. 

Foto P. Křovák 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1102732990-folklorika/415236100141007-smolne-remeslo/#shadowContent
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1102732990-folklorika/415236100141007-smolne-remeslo/#shadowContent


 

Názorná ukázka – předvádí pan Šimadl. 

Foto P. Křovák 



 

Foto P. Křovák 

 

Foto P.Křovák 



Se smolou úzce souvisí i kolomaznictví a výroba dehtu. Toto téma je pěkně zpracováno v Brdských 

listech. Doporučuji přečíst a vydržet až do videa o historické výrobě dehtu - na konci textů : 

 http://www.brdskelisty.cz/historie-a-mistopis/smolareni-a-vyroba-dehtu.html 

Možná málokdo ví o kolomazné peci v Plzni-Bolevci : 

 

 

Více o kolomazné peci viz   https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolomazn%C3%A1_pec 

 

 

Omlouváme se, že je v této zprávě mnoho odkazů, a to proto, že chceme prezentovat hlavně 

dokument Čt2  a také proto, že tolik zajímavostí bychom všem jen těžko zprostředkovali, aniž 

bychom porušili autorská práva k článkům a snímkům.  

 

 

 

 

 

http://www.brdskelisty.cz/historie-a-mistopis/smolareni-a-vyroba-dehtu.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolomazn%C3%A1_pec
http://www.brdskelisty.cz/fotogalerie/smolareni-a-vyroba-dehtu/orig-kolomazna-pec-v-plzni-bolevci-3522.html


Máme však naše vlastní fotografie, kde Mgr. Jana Čiháková ukazuje postup při sběru smoly. 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

  
Muzeum těžby borové smoly v Lomanech u Plas.  

 

K návštěvě srdečně zveme. 

                                                                               

                                                                                               Mgr. Jana Čiháková - MiKUKO  

                                                                                               J. Hepová  - MiSFN                                                        


