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(Pokračování ze str. 12)
Papír vyráběl jen z hadrů. Skupo-

val je sám přímo, nebo mu je lidé při-
nášeli do domu. Hadry třídil podle 
materiálu: vlněné, bavlněné, lněné, 
hedvábné. Na zvláštním stroji, kte-
rým se točilo rukou, hadry roztrhá-
val. Rozcupovaná vlákna čistil, rozvá-
řel, dobarvoval. 

Konečně, s různými přísadami 
(plavená křída, klih aj.) vařil řídkou 
kaši – papírovou masu. Tu naléval 
na čtyřhranná síta, velikosti 50x40 
cm. Voda odkapávala, masa prosý-
chala. Polovlhký papír se ručně žeh-
lil. Jeden arch ručního papíru velmi 
dobré jakosti měl rozměry asi 46x37 
cm.

Papír vyráběl Zrzavý v domě čp. 
323 (zbořen roku 1974) v dnešní 
Žižkově ulici, ve světnici vlevo od 
vchodu; místnost měla hliněnou 
podlahu, která byla hodně pod úrov-
ní silnice. Domek stál těsně u řeky 
Sázavy. Skladiště hadrů bylo v malé 
kůlničce, v níž byl ještě kolem roku 
1900 stroj na cupování hadrů. 

Po smrti papírníka Zrzavého výro-
ba zanikla (kolem roku 1850). 

Sekerník musel být
kumštýř i matematik

Poslední sekerník ve Žďáře byl 
Antonín Straka. Bydlel ve Veselské 
ulici čp. 43. Vyučil se tesařem a seker-
níkem. 

Pracoval trvale ve škrobárně Jose-
fa Smeykala (později Amylon) ve 
Žďáře, ale chodil seřizovat i celé mlý-
ny. Tak kupříkladu stavěl sekernický 

mlýn v Horních Hamřích pro Aloise 
Březinu při renovaci mlýna. Dodnes 
jsou stopy jeho bosých zablácených 
nohou  vidět na nejvyšších trámech 
ve mlýně, ačkoliv je to již více než 80 
let. Mlýn byl zastaven v padesátých 
letech tohoto století (v době zápisků 
F. Mokrého…). Dodnes se zpívá pís-
nička na známou notu:

V Horních Hamřích u potoka
stojí mlýn, 

Zastavil ho Zápotocký Antonín.

Sekernictví bylo dovedné řemeslo, 
kde musela být práce velmi přesná a 
odborná. Spojovalo v sobě tesařství, 
stolařství a další odborné znalos-
ti. Sekerník musel umět propočítat 
velikost vodních kol a obsah korýtek 
na množství vody, kterou měl mlýn 
k dispozici. 

Musel umět propočítat obrátky kol, 
jejich převody, musel znát vlastnos-
ti různých dřev ve vodě i na suchu, 
jejich pružnost a odolnost. 

Musel znát podstatu celého mlýn-
ského řemesla, jemu rozumět, před-
vídat nesnáze a obtíže plynulého 
provozu, propočítat velikost jednotli-
vých zařízení na množství semletého 
obilí a další odborné znalosti.

Sekerníci dělali vodní kola na 
svrchní, střední i spodní vodu, paleč-
ná kola (dřevěná nebo železná ko-
la s dřevěnými zuby – palci), dřevě-
ná převodová kola, hřídele, výtahy, 
skosené trubky (na divoké dřevo), 
moučnice, luby na mlýnské kameny, 
zásobníky, stropní  i střešní vazby.
 (Pokračování na str. 15)

O bývalých žďárských...


