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Exkurze do Muzea tkalcovství 

 

Místo:   Trutnov – Voletiny, Dům pod jasanem 

Datum:   12. 11. 2013 

Počet žáků/studentů: 30 

 

Exkurze se zaměřením na tradiční zpracování lnu a vlny zavedla naše žáky do Tkalcovského 

muzea v Trutnově – Voletinách. Cílem bylo porozumět vlastnostem těchto materiálů přímo 

v praxi, protože málokterý žák či student měl dosud možnost například se lnem pracovat. 

V neposlední řadě jsme měli v  plánu také zdokonalit svou zručnost. V útulném prostředí 

hospodářského stavení jsme se dozvěděli, jak tradiční zpracování lnu vypadá: lámání, tření, 

česání na vochli, předení na vřetenu a na kolovratu, tkaní na listovém tkalcovském stavu. 

Účastníci se seznámili s názvy činností, procesem pěstování a zpracování, s názvy pomůcek a 

se zajímavostmi ze života přadlen a tkalců. Získané informace jsme hned využili a část tohoto 

postupu jsme si ověřili. Každý si podle ukázky sám zpracoval svazeček lnu a vyrobil si provázek. 

Mohli jsme si zkusit tkaní na tkalcovském stavu a seznámili se s procesem vzniku látky. Osvojení 

si základních termínu bylo prověřeno zábavným kvízem. Žáci a studenti si dále vyzkoušeli, jak se 

pracuje na kolovrátku, a jako dárek si každý vyrobil motýlka či andělíčka z ovčí vlny a ozdobné 

mýdlo, které si odnesl v pěkném balení. Celá akce nám přinesla nejen praktické poznatky a 

dovednosti, ale i povědomí o tom, že v době umělých vláken má využití lety prověřených 

materiálů jako je len a vlna své nezastupitelné místo. 

Jan Skalský – vedoucí exkurze 
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