POHLEDY DO MINULOSTI

J

e občas dobré se podívat trochu zpátky,
do minulosti. Nejen jak žili naši předkové,
ale i jak a s čím pracovali. Připravili jsme pro
Vás knihu, o některých činnostech spojených
s rolnickým stavem. Jak uvidíte, naši předkové,
rolníci, měli těžkou práci, kterou ale milovali.
Měl jsem to štěstí, že můj otec, pokrokový a dobrý rolník, měl mimo jiné ušlechtilé záliby i zálibu
ve fotografování. V době, kdy se fotografovaly idylické snímky s břízkami a bílými obláčky na nebi,
můj otec také fotografoval i některé činnosti spojené se zemědělstvím. Z té doby se zachovala
část negativů starých 50–80 let, část se jich bě-
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hem doby ztratila. Je to škoda, ale větší škoda je
ztratit někoho koho jsme milovali.
Obrazový soubor byl doplněn snímky od mých
přátel a známých, kterým co nejsrdečněji děkuji.
Současně děkuji všem sponzorům, kteří umožnili vydání knihy.
Obrázky jsou především z východních Čech,
proto byly použity i některé regionální výrazy
o práci a nářadí.
Ing. Josef Pozděna, CSc.

SKLIZEŇ OBILÍ

S

klizeň obilí byla jednou ze základních pracovních činností rolníků. Než se začaly
na polích objevovat sklizňové stroje, vše se sklízelo po několik století ručně.

Posečené obilí se vázalo do snopů slaměnými
povřísly. Žito se vázalo přímo do svazku žitné
slámy, u kratšího obilí se povříslo dělalo ze dvou
v klasové části svázaných svazků stébel.

Sekalo se upravenými kosami, kdy se na kosiště připevnil odhrnovací oblouk. Odhrnovací
oblouk byl buď z nějakého prutu, nebo kovové
pásky, mnohdy tyto oblouky byly vyplněny výpletem.

Aby sklizené obilí řádně proschlo, svázané snopy se stavěly „do panáků“. Panák měl uprostřed
základní snop, který byl kolem obestavěn dalšími 8 snopy. U dlouhostébelných obilnin se tento
středový snop v polovině zlámal, aby se ostatní
snopy mohly v klasové části lépe spojit. Zejména v podhorských oblastech se na panák dával
ještě „kloubouk“, který se dělal z uprostřed zlomeného snopu. Vedle velkého počtu lidí se této
práce zúčastňovaly i odrostlejší děti.

Každému sekáči posečené obilí odebírala jedna
žena, která obilí odkládala, anebo ho současně
vázala do snopů. Pokud bylo obilí hustší a sekáč
výkonnější, musely na tuto práci být ženy dvě,
jedna odebírala a druhá ho vázala do snopů.

RUČNÍ SKLIZEŇ OBILÍ.
ŽENY ODEBÍRAJÍ POSEČENÉ OBILÍ A VÁŽOU HO DO SNOPŮ.
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RUČNÍ SEČENÍ OBILÍ.
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VÁZÁNÍ POSEČENÉHO OBILÍ DO SNOPŮ.

PŘI SKLIZNI OBILÍ POMÁHALI I PŘÍBUZNÍ Z MĚSTA.
O TOM SVĚDČÍ I OBLEČENÍ.

OBILÍ SVÁZANÉ DO SNOPŮ SE STAVĚLO DO PANÁKŮ.
NA PRÁCI SE PODÍLELY I DĚTI.

6/7

ZAČÁTEK MECHANIZOVANÉ SKLIZNĚ OBILÍ

N

ěkdy v dvacátých letech minulého století
nastal významný obrat ve sklizni obilnin.
Začalo se sklízet upravenými travními žacími stroji. Úprava spočívala v umístění mřížky
za žací ústrojí (žací lištu). Mřížka byla mírně nadzdvižena nad povrch půdy, na ni pomocník sedící na vedlejším sedátku přihrnoval zvláštními
hráběmi obilí. Když bylo na mřížce dostatečné
množství obilí, mřížka se spustila na zem a obilí
se samo během jízdy přesunulo na povrch pole.
Hromádka obilí se svázala do snopků a následoval obvyklý postup, stavění panáků.
Později ve třicátých letech minulého století se
objevily tzv. hrabicovky, které měly mnoho místních názvů, například hrsťovky nebo lopaťáky.
Stroj měl žací lištu s větším záběrem než travní
žací stroj. Posekané obilí se ukládalo na bočním
odkládacím stole, kam ho přihrnovaly hrábě,
které se otáčely kolem středu sklízecího stroje.
Výhodou bylo, že zařízení umožňovalo nastavit
postup kolik hrábí má obilí přihrnout na boční
stůl a které hrábě mají obilí vyhrnout mimo stůl
na povrch pole. Možnost nastavení byla variabilní. U hustého obilí se nastavilo, aby vyhrnovaly
např. každé druhé hrábě, u obilí řídkého třetí,

čtvrté, a nebo další hrábě. To platilo, pokud se
obilí následně vázalo do snopů. Obilí, u kterého bylo nutné, aby řádně proschlo, například
u ovsa, se nastavilo vyhrnování každými hráběmi a obilí se rozkládalo po povrchu pole do řádku. Teprve po proschnutí se vázalo do snopů.
Ještě v předválečných letech byl velmi rychlý
pokrok ve zdokonalování sklizňových strojů.
Zejména větší rolníci si začínali pořizovat samovazy. Ty obilí nejen posekaly, ale současně i svázaly do konopného, nebo sisalového motouzu.
Zejména při sečení hustého obilí nebo v kopcovitějším terénu by jeden pár koní samovaz neutáhl, proto se k páru koní připřahal další, třetí
kůň. Aby se nemusela zajišťovat dodatečná „přípřež“, později se na samovazy montovaly benzinové motory, které poháněly sekací a vázací
ústrojí. Koně již stroj jenom táhli.
Mnoho se změnilo s nástupem sklízecích mlátiček. Již v padesátých letech minulého století
nastala doba sklizňových mlátiček – kombajnů. Na obrázku uvidíte jeden z prvních kombajnů, kterým byl v českých zemích kombajn S-4
(ne SK-4).

ŽACÍ STROJ BYL PRVNÍM MECHANIZAČNÍM PROSTŘEDKEM PŘI SKLIZNI OBILÍ.
PRO SKLIZEŇ OBILÍ BYL VYBAVEN MŘÍŽKOU NA ODKLÁDÁNÍ OBILÍ.
TAKÉ SE POUŽÍVAL K SEČENÍ PÍCNIN.
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OBILNÍ ŽACÍ STROJ HRABICOVKA NAHRADIL PŮVODNÍ ŽACÍ STROJE,
POSEČENÉ OBILÍ SE BUĎ ROVNALO DO SNOPŮ,
NEBO SE ROZKLÁDALO PO POVRCHU POZEMKU K PROSCHNUTÍ.

POSEČENÉ OBILÍ SE UKLÁDALO NA STOLE HRABICOVKY, OBSLUHA SI URČILA,
KTERÉ HRÁBĚ POSEČENÉ OBILÍ VYHRNOU NA POLE, ABY SE SVÁZALO.
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