
Plátenníctvo 
na Orave



Milí žiaci, milé žiačky!

Na Orave sa v minulosti pestoval ľan, ktorý sa domáce
obyvateľstvo naučilo spracovať do podoby nití určených 
na tkanie plátna. Počas odchodu oravského obyvateľstva 
v letnom období za prácou do južných častí Uhorska
vzrástol dopyt miestneho obyvateľstva po oravskom plátne,
a tak ho popri sezónnych prácach predávali. Postupne
sa našli jednotlivci, ktorí začali predávať plátno aj mimo
obdobia žatvy. Obchodovanie s plátnom sa tak časom 
stalo živobytím značnej časti obyvateľstva, najmä hornej 
Oravy. Viac o tom, ako sa plátno vyrábalo a ako ho
obyvatelia Oravy predávali, sa dozviete v učebnom texte 
Plátenníctvo na Orave, ktorý práve držíte v rukách. Vďaka 
textu tiež možete spoznať osobnosti Oravy, pochádzajúce z 
plátenníckych rodín.
V prípade, že učebný text používate v jeho elektronickej
podobe, po kliknutí na modré podčiarknuté písmo môžete 
zvýraznený pojem vyhľadať v Slovníčku, ktorý je súčasťou
učebného textu. Po kliknutí na tlačidlo Naspäť v Slovníčku sa 
vrátite na naposledy prezeranú stranu v texte. Pomocou
internetového pripojenia si môžete prezrieť hypertextové
 odkazy na webové stránky, označené značkou                  . Elektronický
učebný text obsahuje videá. Tie si možete prezrieť
cez hypertextový odkaz na internete, alebo po nainštalovaní 
doplnku priamo v programe Adobe Acrobat, pričom video 
spustíte kliknutím na obrázok videa. V učebnom texte 
môžete tiež po kliknutí na ikonu         prehrať zvukový obsah.

     Vaša Autorka   

https://www.youtube.com/watch?v=XU4muifoQ1E&feature=youtu.be


Ľan ako základná surovina
Plátno na Orave sa vyrábalo najčastejšie z ľanových 
vlákien. Kým sa však z ľanu utkal kus plátna,
hodného i na predaj, prešiel aj celý rok, počas ktorého 
sa ľan spracovával rôznymi spôsobmi. 

3

Močenie ľanu

Vytrhávanie ľanu a 
očesanie toboliek

Siatie ľanu

Spracovanie ľanu      
na trepačke a česanie

Pradenie ľanu

Tkanie plátna



Siatie ľanu a jeho              
vytrhávanie
Ľan sa sadil do hlinito-piesčitej 
pôdy v polovici apríla. Zbieral
sa vtedy, keď bolo steblo 
a tobolka svetlozelenej farby 
a semená začínali hnednúť. 
Bývalo to zvyčajne začiatkom 
augusta. Ľan sa nekosil, ale   
vytrhával ručne s koreňmi a 
ukladal sa na zem v tenkej 
vrstve. Túto prácu vykonávali 
celé rodiny aj so staršími deťmi.  

Obr. 2: Príslušníci hraničnej stráže pri vytrhávaní ľanu v Zubrohlave 
v roku 1951.

Obr. 1: Ľan siaty.
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Očesanie toboliek z ľanových stoniek
Päť dní sa ľan pri slnečnom počasí obracal a 
dosúšal. Potom sa z ľanu získavali semená. Tobolky 
ľanu sa očesali a semená z nich vypadli, pričom sa 
zbavili pliev. Zo semien sa vyrábal olej, ktorý sa
lisoval v niektorých obciach, napr. v Rabči. 
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Obr. 1: Ľan siaty.

 Vedeli ste, že...
Ľan siaty sa rozdeľuje podľa jeho úžitku na dva typy - ľan olejný a 
ľan priadny. Hoci sa na Orave viac pestoval ľan priadny, i z neho 
sa listoval  ľanový olej. V pôstnom období sa totiž nemohlo mastiť 
jedlo živočíšnym tukom, a tak ľudia používali ľanový olej.

Obr. 3: Česák na očesanie
toboliek z ľanových stoniek 
(pôvodom z Novote).

Video 1: Očesávanie toboliek z ľanových stoniek     
z filmu Zem spieva (1933).



https://www.youtube.com/watch?v=XU4muifoQ1E&feature=youtu.be


Močenie ľanu
Nasledovalo močenie ľanu - rosením alebo močením. 
Rozmnožili sa tak na steblách huby a baktérie, ktoré
rozkladali tvrdý obal stebla a ľahšie sa potom 
z rastliny získalo ľanové vlákno. Pri rosení sa 
ľan sušil na riadkoch, kropil ho dážď i rosa a 
vysúšalo slnko.  Pri močení sa očesaný ľan zviazal
do snopkov, ktoré sa ukladali do močidiel či
do vody v potoku. Močil sa dva týždne alebo aj viac, 
aby bolo plátno belšie. Potom sa snopky rozobrali a 
ľan sa vysušil, aby bol obal krehký a lepšie sa lámal.

Video 2: Močenie ľanu z filmu Plateníci spod Magury.
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https://www.youtube.com/watch?v=d0weE6bqWgY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=X9xmJWMDUsI&feature=youtu.be
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL


Ľanové steblá boli 
po močení spracované 
na trliciach, ktoré sa 
nazývali trepačky či
mandlice. Krehký obal 
ľanu sa na trepačke
polámal, ale vnútorné
 steblá  ostali  neporušené.  
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Video 3: Spracovanie ľanu na trepačke a česanie ľanu z 
filmu Plateníci spod Magury. 

Obr. 4:  Trepačky - dvojitá a trojitá 
(Rabčice).

Táto činnosť sa vykonávala na jeseň 
vo dvore alebo pred domom. Polámaný 
obal - pazderie sa použil ako podstielka 
pre dobytok. Steblá sa následne vyčesali 
na česačke a boli tak zbavené zvyšného 
pazderia.

Spracovanie ľanu na trepačke

Obr. 5:  Česák 
(Rabčice).



https://www.youtube.com/watch?v=d0weE6bqWgY&feature=youtu.be


Z vyčesaného ľanu sa vytvorili z desiatich hrstí 
“kopky” určené na pradenie, ktoré sa pripevnili na 
kúdeľ tkaničkou, alebo sa z neho vytvorili “kyty” 
z dvadsiatich či dvadsiatichštyroch hrstí, ktoré 
boli určené na predaj. Kúdeľ (praslica) bola pekne 
opracovaná tenšia doštička, na ktorú sa pripevnil 
v pravom uhle stojan, ktorý slúžil na pripevnenie 
“kopky”.
Niekedy sa pri pradení museli 
zaobísť aj bez kúdele...
  

 Vedeli ste. že...
Kúdele a kolovrátky bývali aj tzv. darmi lásky. Tie dávali mládenci
dievčatám ako prejav ich vernej lásky, preto ich často pekne zdobili,
najmä drevorezbou. Medzi takéto dary lásky patril napr. aj piest, 
ktorý sa používal pri praní v potoku. 

“Domáce obyvateľstvo trsten-
ského a námestovského okresu,
bez rozdielu mužskí i ženy,
dospelí i nedospelí, pradie. 
Ženy ešte i pri chôdzi obracajú 
vreteno, poľahujúc a súkajúc 
nite z ľanovej viazanice, ktorú 
majú uviazanú na hlave pod 
šatkou. Toto je obyčajný spôsob 
pradenia u pastierov, aby
nemuseli so sebou nosiť
 praslicu.”

Daniel Szontágh, hlavný slúžny 
Oravskej stolice

Obr. 6: Kúdeľ (Babín).
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Priadky
Zima bývala časom
priadok, počas ktorých 
sa priadli ľanové nite. 
Keď sa okolo šestnástej 
hodiny zvečerilo, ženy 
sa pobrali na priadky. 
Tie sa konali vždy v 
niektorom dome a boli 
zároveň miestom, kde 
ženy “klebetili”. Priadlo
sa na vretenách, neskôr 
už aj na kolovrátkoch. 
Cez deň priadli len 
staršie ženy, ktoré už 
nevládali robiť ťažšiu 
robotu, iba takú, pri 
ktorej mohli sedieť. 
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Obr. 6: Kúdeľ (Babín).

Obr. 7: Kolovrátok (Babín).

Obr. 8: Spoločné priadky v Babíne.

Video 4: Pradenie ľanu na vreteno z filmu 
Plateníci spod Magury.

 Vedeli ste, že...
Na priadkach sa schádzali 
mladé dievčatá, ktoré mali 
od šestnásť a viac rokov. 
Pradeniu sa hneď usilovne 
venovali, lebo neskôr 
ich navštívili mládenci  
v sprievode hry a spevu. 
Súčasťou priadok preto 
bola aj spoločná zábava. 



https://www.youtube.com/watch?v=VwW_hG1q2ec&feature=youtu.be


Tkanie plátna
Plátno tkali tkáči na 
tkáčskom stave (krosná), 
ktorý sa na Orave nazýval 
tiež varštat. Spočiatku boli 
krosná veľké a zaberali 
niekedy aj pol izby, potom 
sa postupne zmenšovali a 
zdokonaľovali. 
Plátno sa tkalo na krosnách 
pravouhlým krížením dvoch 
nití. Priadza mohla byť 
tenká alebo zrebná (hrubšia, 
tkalo sa z nej zrebné plátno). 
Od druhu priadze sa odvíjala 
šírka a jemnosť plátna. 
  

Obr. 9: Tkáčsky stav v Múzeu 
oravskej dediny v Zuberci,

Obr. 10: Osnova tkaniny, cez ktorú
sa prevlieka útok, ktorý  sa k sebe 
priráža brdom.

Video 5: Tkanie plátna z filmu Plateníci spod Magury.
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https://www.youtube.com/watch?v=SfLCuuoK1N0&feature=youtu.be
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Doma tkané plátna bývali užšie (cca 50 cm) a na 
plachtu sa museli zošiť dve až tri takéto plátna. Pri 
predaji sa lepšie uplatnilo širšie plátno, preto si mali 
tkáči zaobstarať širšie krosná, napr. zo Sliezska.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tkanie - prevliekanie útku 

 Tkanie - prevliekanie útku 

Tkanie - prirazenie útku brdom 

Tkanie - prirazenie útku brdom 

Obr. 11: Postup pri tkaní (na obrázku tkanie koberca).



Bielenie plátna

“... s tkaním je spojené i jeho bielenie... To sa deje lúhovaním, 
praním piestom a prestieraním na bielovisko, častým polievaním
a sušením a zamieňaním týchto procedúr, takže vplyvom hôľnych 
vôd dostane plátno snehobielu farbu. Bieloviská sa rozprestierajú
všade pri potokoch na čistinkách ...”

 Daniel Szontágh, hlavný slúžny Oravskej stolice

Utkané plátno sa ďalej bielilo. To sa vykonávalo
pomocou lúhu - vývaru z dreveného popola. Lúh sa 
odstraňoval praním na potoku, kde sa tlčením na kameni 
pomocou piestu vytlačili z plátna zvyšky lúhu. Plátno sa 
ďalej “bielilo na tráve”, kedy sa vystreté na tráve kropilo 
vodou a vysúšaním na slnku bledlo. 

Ďalšia úprava plátna
Po tkaní sa surové plátno mohlo ďalej upravovať 
bielením, farbením a hladením.

Obr. 12: Ukážka bielenia plátna na podujatí Plátenná nedeľa.
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Hladenie plátna
Pri hladení plátna sa používali 
mangle - zariadenia na úpravu 
hladením nasucho bez použitia 
pary. Pri mangľovaní plátno 
prechádzalo cez mangeľ, ktorý 
sa skladal z dreveného valca 
a zúbkovanej alebo hladkej 
dosky. Mangeľ plátno stláčal, 
narovnával a zmäkčoval. Najskôr
sa používal ručný mangeľ, ktorý 
nahradil veľký mangeľ v mangli 
(budove), ktorý poháňali kone, 
či neskôr para. 
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Farbenie plátna
Medzi ďalšie úpravy plátna patrilo i jeho farbenie.
Plátno sa farbilo indigom (modré farbivo) alebo 
brezuľkou (červené farbivo). Okrem jednofarebnej 
látky vyrábali na Orave aj potlačenú látku, tzv. 
modrotlač. Tá sa vyrábala namä vo Veličnej, v Bobrove, 
v Ústí či v Slanici. Plátno sa farbilo vo farbiarniach, 
ktoré sa zakladali na Orave spoločne s mangľami. 

Obr. 13: Opis tlačenín 
vo Vzorníku farbiarskej 
tlače.

Obr. 14: Rozmiestnenie mangľov 
a farbiarní na Orave.

Obr. 15: Časť mangľa v Múzeu 
oravskej dediny v Zuberci.



Modrotlač
Modrotlač je farbiarska technika,
pri ktorej sa vzor dosahuje 
negatívnou tlačou - na plátno sa 
nanesie rezerva (pap), materiál,
ktorý bráni zafarbeniu tejto časti 
plátna, plátno sa zafarbí, a po 
odstránení rezervy ostane na 
plátne vzor. Na nanášanie farby 
slúžili modrotlačiarske formy 
vyrobené z dreva, jemných
plieškov  alebo klinčekov. Plátno
sa farbilo v roztoku indiga,
čím získalo tmavomodrú farbu.
Pap sa následne odstraňoval v 
slabom roztoku kyseliny sírovej.
Plátno sa potom poriadne 
prepralo, naškrobilo a ešte vlhké
vymangľovalo, aby získalo lesk
a pevnosť.

Obr. 19: Látka s 
nanesenou rezer-
vou vs. potlačená 
látka.

Obr. 16: Modrotlač s rokoko-
vým motívom z Oravy.

Obr. 17: Modrotlačová forma z 
Veličnej.

Obr. 18: Vzájomne 
k o m b i n o v a t e ľ n é 
modrotlačové formy 
z Oravy.
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 Vedeli ste, že...
V roku 2011 bola objavená truhlica s dokumentami 
farbiarne a mangľa Schiffer, ktoré sa nachádzali v dnes už 
neexistujúcej obci Slanica.  V truhlici, ktorá bola postupne 
reštaurovaná, sa nachádzali listiny, korešpondencia
i vzorkovník modrotlače, ktorú v Slanici vyrábali.
 V tejto farbiarni vyrábali až 6 farebných odieňov vzorov
modrotlače - biely, žltý, červený, zelený, oranžový
a modrý vzor. Niektoré farebné vzory sa tiež kombinovali 
s bielym vzorom.

Obr. 20: Vzorky modrotlačových látok farbiarne Schiffer - červený, 
biely, modrý, zelený, oranžový, žltý vzor.



Podpora výroby plátna a plátenníctva
Po strate časti Sliezska Mária Terézia podporovalavýrobu 
plátna v iných častiach monarchie, a to vo zvyšnej časti 
Sliezska, na Morave a takisto v hornom Uhorsku. Spolu 
s Jozefom II. vydali niekoľko nariadení, ktoré zasiahli 
do remeselníckeho života, a to najmä v súvislosti s 
obmedzením vplyvu cechov. Kráľovské nariadenia sa 
snažili aj o podporu kvalitnej výroby plátna a tkania 
jemnejších tkanín, pričom sa mali povolávať tkáči zo 
Sliezska, ktorí by tkáčov naučili žiadané postupy výroby 
plátna. Nariadenia upravovali spôsob a čas sejby, 
trhanie,  močenie ľanu, až po spriadanie priadze a jej 
odpredaj. Plátna sa mali opatriť znakom, aby sa na 
trh dostalo len kvalitné plátno. Na jeho prehliadanie 
boli určení osobitní prehliadači. Ženám sa nesmelo 
zakazovať tkať plátno a každý obchodník s plátnom mal 
podporovať tkáčstvo aspoň na troch tkáčskych stavoch.
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 Vedeli ste, že...
Na podporu plátenníctva na Orave 
a jeho obranu vznikli dva spolky. 
V roku 1865 to bolo Grémium kupectvo
hornooravské. Jeho členmi boli kupci,
fabrikanti a farbiari. Členkami mohli 
byť takisto ženy. Na jeho čele stál 
predseda a 12 výborníkov volených na 
rok. V roku 1885 vznikol Priemyselný
spolok plátnokupcov a priemyselníkov
v Námestove. Tu sa zdržovali okrem iných
aj  priemyselníci, podomoví obchodníci
a pomocníci.   

Obr. 21: Budova Hornooravského 
plátenníckeho spolku v Bobrove.
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“...jeho jasnost cisarsko-kralovska tak ostrovtipne a 
najostrejšiu mudrosťu jest obsahla, že tieto hornie strany
obzvlašte ale medzi jinyma tuto našu Oravsku stolicu
k rozmnoženi siata lanovieho, konopneho a s neho
pochazajicej pradze nasledovne vlastnou pracou 
učineneho platna, najprihodnejsiu jest uznala...
Po prve. Že kraj tento k tomu najspusobnejši jest a skrz 
rozmnoženi lenu a konopi hotove vyživeni podava.
Po druhe. ... nielen ženska pohlava ale i muskie osoby, 
obzvlašte mladeš v tom se zaujimat ma a robotu okolo 
lenu a pradze pilovat, najvice včilejši zimy čas je povinna, 
k čemu rodičove deti svoje nielen priučat ale i prinutit 
maju...
Po treti... aby dobrota platna kredit anebožto
hodnovernost kupectva vždy v stalom stave zdržovala se...
Odkud potrebno jest, aby nelen pradza dobre spradana 
byla, ale aby tkači a domove gazdine, kterie v tkani
vedomost maju, sliezke alebo jinych krajou brda širšia 
a lepšie si zaopatrili, ponevač čim širšie a hustejšie jest 
platno, tym vicej lepšie a predajnejšie byva, tak aby
prinajmenej jedno každe platno v širosti pet čtvrti v sobe 
obsahovalo a v tom se vynasnažovat mate. Nejinačej
semeno lenove zo Sliezska vynesene v niekterych mestiech 
probovat zasiat potrebne by bolo. 

11. januára 1786 Oravská stolica vydala nariadenie 
o pestovaní ľanu a konope, v ktorom sa odvolávala
na nariadenie cisára Jozefa II:



Kto sú plátenníci ...
Hoci pod pojmom plátenníctvo môžeme rozumieť 
všetky činnosti súvisiace s výrobou a predajom plátna,
pojmom plátenník označujeme len tých ľudí, ktorí plátno
predávali. Oravskí plátenníci po Orave skupovali
doma vyrábaný plátenný tovar (alebo neskôr fabricky
vyrobený tovar na Morave a v Čechách), a ten potom
predávali v rôznych častiach Uhorska. 

Plátenníkov delíme na 4 skupiny:
Veľkoplátenníci , ktorí obchodovali na viacerých vozoch. 
V miestach obchodovania mali sklady, či kancelárie. 
Často vlastnili aj farbiarne.
Samostatní kupci, ktorí rozvážali tovar na jednom až troch 
vozoch.
Legéni - pomocníci, ktorí tiež predávali tovar veľkoplátenníka 
na jeho vozoch.
Bývalí legéni, ktorí síce odoberali tovar od veľkoplátenníkov, 
ale kupčili na vlastnom záprahu.
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Obr. 22: Plátenník zo 
Zubrohlavy v okolí 
Viedne okolo roku 
1910.



Plátennícke obce na Orave
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Plátenníctvu sa venovali najmä obyvatelia hornej
Oravy. Už za panovania Márie Terézie sa tu sformovalo 
10 typických plátenníckych obcí. Plátenníci  pochádzali
aj z iných obcí Oravy, pričom podomoví obchodníci 
z niektorých obcí mali právo obchodovať potvrdené 
uhorskými nariadeniami. 

Obr. 23: Mapa Oravy.



Ako sa plátenníčilo
Predavači oravského plátna
nemuseli svoje výrobky
veľmi ponúkať.  Ľudia 
sa rýchlo presvedčili, že 
plátno z hornej Oravy je 
„súce“, dlho vydrží, a čím 
viac sa nosí, máča vo vode 
a perie, tým je belšie. 
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Oravskí plátenníci roznášali plátno na chrbtoch
 v pudloch - špeciálne upravených batohoch z dediny do 
dediny. Neskôr si zhotovili ľahké vozy a na konských 
záprahoch rozvážali plátno po celom Uhorsku, ba i za 
jeho hranice. Každý plátenník mal svoj revír - rajón. 
Plátenníci v rámci svojho rajónu rozvážali tovar
na jarmoky. Najžiadanejším bolo ľanové plátno, pretože 
v iných regiónoch sa pestovaniu ľanu príliš nedarilo.

Obr. 24: Hornooravský plátenník z knihy 
Jána Čaploviča, 1820.

Obr. 25: Plátenníci 
z Klina pri odchode 
“do sveta” - fotografia
zo Slovenského náro-
dopisu  z r. 1955.
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Čo priemyselných umných rúk natkalo,
všetko do poňvy sa naukladalo,
až spoza voza sa ťarchou prehybuje,
košina praští, os sa ťarchou nakrivuje-;
odýchnuť nutno; koňarčík z priekoška
vytiahne seno, koňom zahrýzť troška 
i jemu veru potúžiť sa treba:
odlomí kúsok ovseného chleba
z tanistry gazdy, schovanej v truhlici.
Poznáš tých ľudí? – to sú plátenníci.

Ján Kovalík Ústiansky - Báj Tatier

Cesty plátenníkov
Oravskí plátenníci mali 
svoje rajóny roztrúsené 
po celom Uhorsku, a 
to v oblasti dnešného
Slovenska, Rumunska, 
Maďarska, či Chorvátska.
Ojedinele plátenníci so svojím tovarom zchádzali do 
Bulharska, Moldavska až na Krym.  Niektorí dokonca
obchodovali v Egypte, v Palestíne, Španielsku a 
v ďalších európskych a mimoeurópskych krajinách.
Plátenníci si  vo svojich rajónoch zriaďovali sklady,
v ktorých uskladňovali tovar, ktorý neskôr rozvážali 
po jarmokoch.

Obr. 27: “Mašinka” (1955).

Obr. 26: Mapa obchodných ciest plátenníkov z 
Oravy (autor Eva Kurjaková).

 Vedeli ste, že...
Plátenníci si počas svojích ciest varili 
na plátenníckom variči - tzv. mašinke 
(Obr. 27).



Textílie z ľanového vlákna:
pinďák, benčák - najužšie a 
najlacnejšie plátno
činovať - plátno vzorkované
cvilich - plátno s pásmi 
čierno-bielymi
oravské orgóny - pásové 
plátno na periny
drelichovské háboše - 
farbené plátno na belaso bez 
ozdôb
pásované - pásované plátno, 
jeden pás biely, druhý hnedý
biele - belasé plátno na
nohavice
farebné - farebné plátno
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Predávaný sortiment
Plátenníci obchodovali najskôr 
s oravským ľanovým plátnom, 
neskôr aj s plátnom, ktoré skupovali
z moravských fabrík. K predávanému 
tovaru preto okrem textílií z ľanu
pribudli aj textílie z bavlny, alebo
miešané plátna z bavlny a ľanu. 
Plátenníci takisto predávali farbené
plátno a modrotlač.

Obr. 28: Činovať.

Textílie z bavlneného vlákna, 
alebo miešané textílie:
molino - surové žlté bavlnené 
plátno následne farbené alebo 
potlačené na Orave
zefír - jemná prúžkovaná alebo 
vzorovaná tkanina
kartún - bavlnené plátno farebne 
polačené
batist - jemné plátno z tenkých 
bavlnených nití
kretón - hrubšie bavlnené plátno 
kanafas - tkanina červeno alebo 
modro prúžkovaná na periny
oxford - tkanina podobná zefíru 
so silnejšími niťami
barchet, barchan - tkaniny 
s vyčesaným vlasom a krepovou 
väzbou.

 Vedeli ste, že...
Anton Habovštiak napísal o plátenníckom živote román Plátennícka pieseň 
a jej finále (1999), ktorý je napísaný podľa skutočných príbehov plátenníkov. 

https://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/cinovat/


Predaj plátna v rajónoch
Predaj plátna a textilných výrobkov mal svoje špecifické 
črty. Po rokoch putovania po svete nadobudli plátenníci
obchodné zručnosti a skúsenosti. Pri styku s ľuďmi 
rôznych národností sa naučili viaceré jazyky. Plátenníci 
si osvojili aj plátennícku a obchodnú terminológiu.
Na plátennícky spôsob života sa muselo privykať už od 
mala. Do služobného pomeru dávali synov rodičia už aj 
ako desaťročných. Pomocným personálom boli legéni - 
paholkovia, slobodní mládenci, ktorí boli  pohoničmi a 
pomáhali aj pri predaji. Okrem toho so sebou brávali aj 
“psika”, chlapca vo veku 12-15 rokov,  ktorý opatroval
kone a staral sa o voz. Keď chlapec časom dospel a 
vedel sa obracať pri obchode, stal sa pomocníkom s 
novými povinnosťami - samostatným predajom plátna. 
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Obr. 29: Plátennícky 
šiator Jána Kohúta 
Placeka z Ústia v roku 
1890 v Nagy Kanizse.
Za pultom je predajca
(gazda), manželka a
 pomocník (legéň), sprava
mladší pomocník (psik).

“Oťec jako chlapec pošel služiť ku plaťenikovi... pri koľese 
spaval, to tak bolo, chlapec spaval pri koľese, paholek na 
polkusach vo voze... aby ich zloďeji ňevykradli. To keď už bol 
legiň, to na voze spaval. Hladny, gazda pošel spať do krčmy a 
oni tovar prizerali... 

z rozprávania Ondreja Tomaštíka, zapísala Eva Kurjaková



Tajný jazyk plátenníkov
Počas svojej obchodnej praxe si plátenníci utvorili 
svoju osobitú “plátennícku reč”. Tú tvoril plátennícky
slang - nespisovné výrazy, ktoré používali plátenníci
pri bežnej komunikácii medzi sebou. Slangové
výrazy vznikali napr. aj na základe stretávania sa
s príslušníkmi iných národností a preberaním
slov z cudzích jazykov, hlavne maďarčiny (napr. slovo
legéň - plátennícky sluha bolo odvodené od maďar. 
slova legény - mládenec).

JEDLO
“mľiňák” - chlieb
“hužva”- mäso
“končiťák” - ovos
“maľiňák” - tabak
“šiprák, frundžalka”- špiritus, 
pálenka
“Drisnuť si frundžalki.” - Vypiť 
pálenku.
“Hoťe si po dekaňe!”- Vypite si po 
poldeci! (“dekan” - deciliter)

OSOBY
“drobizgar” - obchodník s drobným 
tovarom
“hrubiznar” - obchodník s tzv. 
hrubým, kvalitným tovarom
“lanšťák”, “kunštábeľ” alebo 
“perkaľ” - žandár, policajt
“pantaľon” - úradník
“paľičkár” - richtár
“kopar” - sedliak
“čampar” - krčmár
“čamparka” - krčmárka

Plátennícku reč tvoril aj 
plátennícky argot -  tajný
jazyk, ktorým sa plátenníci 
medzi sebou dohovárali tak, 
aby im kupujúci nerozumel. 
Používali ho najmä vtedy, 
keď chceli pred zákazníkom 
klamať, k čomu im pomáhali 
aj legéni. 
  

Obr. 30: Slovenskí plátenníci z 
Oravskej stolice (kresba, 1898).
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OBCHODOVANIE
“schojer” - textilný tovar
“hrubina” - kvalitný textilný tovar, 
hrubá látka na zimu
“drobisk” - drobný tovar, napr. šatky
“ľaska” - nástroj na meranie dĺžky
“šmikať latku” - merať tovar poriad-
nym metrom
“Nože prešmikni tu latku!” - Rýchlo 
premeraj tovar!
“skala” - meter
“skaliť”, “ockaliť”, “odvaliť”, 
“odhrnúť” - merať 
“No ockaľ s tej matarije!” - rozkaz, 
aby pomocník odmeral zjednanú látku
“Už ma odvaľeno.” - Už mu odmerali 
zjednaný tovar.
“Daj tu skalu!” - Podaj mi meter na 
meranie!
“očmiňiť” - oklamať
“Viďas!” - Pozor, idú nepovolaní 
ľudia!
“Una džos!” - Oklam o jeden meter!
“Predať ancug z dubľa.” - dať do rúk 
osobite dobrý oblek
“Dať košeľu.” - tak predať vybled-
nutý koniec látky, aby to kupujúci 
nezbadal
“Má handru.” - kupujúci má pri sebe 
bankovku (treba si ho všímať)
“Pozor, jama!” - signál pomocníkovi, 
že teraz treba dať pri meraní pozor, 
lebo nasleduje chybný alebo prede-
ravený tovar
“Prehodiť jamu.” - tak odmerať 
tovar, aby kupujúci nezbadal chybné, 
znehodnotené miesto 
“A zorval si šatku?” - A zarobil si?
“No zorval.” - Áno, zarobil som. 
“kľepať “ - tak počítať peniaze, aby 
kupujúci dostal o jeden peniaz menej

“porvať “- ukradnúť
“lapiť” - zarobiť
“lapiť šatku” - zarobiť sto korún 
(“šatka”- sto korún)
“Hrnú pľti!” - Blížia sa ľudia, pred 
ktorými sa treba mať na pozore!
“Pahuj, bo važičkari idu!” - Radšej 
odíď, lebo k nám prídu žandári!
“duje vietor” - hrozí nebezpečenstvo
“Viďas, kmotre, vietor duje!” - Pozor, 
kamarát, hrozí nebezpečenstvo od 
žandárov!
“A keľos zďubil na jarmaku?” - 
Koľko si zarobil na jarmoku?
“Aľe, lapil som iba šatku.” - Zarobil 
som stovku.
“jeftin” - lacný
“No iť tam do hrašaka a kazivaj mu, 
či neuzime schojera za jeftinu!” - No 
choď ku gazdovi a povedz mu, či 
nevezme tovar lacno!
“Viďas, krmiak visoko pojimaje!” 
- Pozor, ten sedliak je inteligentný, 
všetko rozumie!

INÉ
“diľovať” - spať
“Diľoval si ňeska?” - Spal si dnes?
“Ňe, ňedalo sa, maľi er.” - Nie, nes-
pal som, lebo mali v dome vši.
“ďubať” - jesť
“ďubnúť si” - vypiť si v krčme
“bijareň” - krčma
“gziť sa” - splašiť sa
“chvost” - jeden kus dobytka
“Choď dať chvostom!” - Choď 
nakŕmiť kone!



Život v plátenníckej obci
Plátenníctvo na Orave vrcholilo v druhej polovici 18. 
storočia a v prvej polovici 19. storočia. Postupne sa 
vrstva plátenníckeho obyvateľstva začala odlišovať od 
iných obyvateľov. Plátenníci začali bohatnúť a začali 
sa líšiť v spôsobe života. Keďže väčšinu roka trávili
mimo domova, prijímali kultúru sveta, v ktorom
sa zdržiavali. Plátenníctvo ovplyvňovalo celý ich 
spoločenský život. Pred Vianocami sa plátenníci 
vracali do svojich domovov. Niesli domov nielen 
peniaze, ale i dary v podobe potravín, látok či sladkostí. 
Plátenníci prežívali Vianoce v kruhu svojej rodiny. 
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Hneď po Vianociach nastalo 
zúčtovanie - “porachunek”. 
Plátennícki gazdovia skladali 
účty u veľkoplátenníkov, od 
ktorých si počas roka brali 
tovar na úver. Stalo sa, že 
niektorí gazdovia takto prišli 
o celý svoj majetok. 
Obdobie fašiang bolo obdobím 
zábav, schádzania sa pláten-
níkov a najmä obdobím 
svadieb. Plátennícki mládenci 
sa ženili počas januára a 
februára,  pretože skoro na jar 
odchádzali plátenníčiť. 

Obr. 31: Obligátor, uznanie 
dlhu plátenníka v prospech 
veľkoplátenníka z r. 1859.



Plátennícka 
architektúra
Kým ostatné obyvateľstvo 
bývalo v drevených domoch, 
plátenníci si začali stavať
murované domy - plátennícke
kúrie podľa vzoru zemianskych
kaštieľov. Fasády týchto 
domov boli bohato  zdobené, 
členené rímsami a pilastrami,
okná boli zasadené do 
slepých arkád a korunovali 
ich štukové mušle, v izbách 
mali štukové klenby. Väčšina 
takýchto domov zanikla pri 
výstavbe Oravskej priehrady. 
Niektoré možno ešte dnes vidieť
v Bobrove, Zubrohlave, Kline 
či v Štefanove nad Oravou. 
Paliderovský dom z roku 
1789  (Štefanov nad Oravou) 
bol zrekonštruovaný v Múzeu 
oravskej dediny v Zuberci.
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Obr. 32: Veľkoplátennícky dom 
- Gallasovka v dnes už zatopenej 
Slanici.

Obr. 33: Dom plátenníka a drevený 
dom v Slanici.

Obr. 34,35: Zachovaná plátennícka 
kúria v Bobrove a detail výzdoby 
plátenníckej kúrie - slepé arkády, 
štuková výzdoba.

Obr. 36, 37: Štuková výzdoba stropu,
štukové mušle (zrekonštruovaná 
plátenícka kúria Bobrov).



Prečo nemajú plátennícke obce svoj  kroj...
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Plátenníci, vydávajúci sa so 
svojim tovarom do rôznych 
končín Uhorska, sa spočiatku 
odievaním nelíšili od ostatných
obyvateľov rodnej obce.  Nosili
doma ručne vyrábané kožené 
krpce, doma ušitý odev zo 
svetlého ľanového plátna či 
súkna, široký opasok a klobúk 
so širokou strieškou.  
Postupom času plátenníci
prechádzali na mestský štýl 
odievania a zanechali kroj 
i nosenie krpcov. Po vzore 
mešťanov siahali pri výbere 
odevov po tmavých jemnejších 
látkach, z ktorých im krajčíri šili 
odev. Obúvať sa začali výlučne 
do čižiem, ktoré zhotovovali 
obuvníci. Klobúky si kupovali 
na spôsob mestských pánov a 
prestali nosiť široký opasok.   
Čižmy a odev modernejších 
strihov a z drahšieho materiálu, 
ktorý šil krajčír, nosili aj ženy 
plátenníkov. 

Obr. 38: Zobrazenie sedliakov 
na obraze M. Račkaja (pol. 
19. storočia). 

Obr. 39: Zobrazenie plátenníkov
na obraze M. Račkaja (pol. 
19. storočia). 
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“Všetci ti mladici ktori jsu popisani 
na vrchovich konách pri prichode 
Jeho Jasnosti maju sa na Bobrove 
už 2. augusta t.j. buduci pondelok 
na pravo poludnie o 12 hodine tak 
ustanoviť, abi v obleku jeden každy 
boli, a sice alebo v klobuku, bjelej 
košeli, bielich nohaviciach, krpcoch, 
s opaskom a s huňou na pleciach pre-
vesenou, alebo v klobuku, černich 
nohaviciach alebo belasich, čižmach 
bez opasku, zo sukenou huňkou tak 
ako sa platenici nosia ...”

Odlišný odev mládencov zo sedliackych a plátenníckych rodín 
popisuje aj obežník, vydaný pred príchodom cisára Františka 
Jozefa na Oravu:

K sedliackemu odevu sa plátenníci nevrátili, ani keď 
schudobneli. V plátenníckych obciach tak postupne 
vymizlo nosenie kroja, ktorý nahradil odev mestského 
typu. Aj preto dnes nie je známe, na rozdiel od iných 
oravských obcí, aký kroj sa nosil v týchto obciach.

Obr. 42: Rodina plátenníka zo 
Zubrohlavy.

Obr. 40: Odev plátenníckej 
ženy zo Zubrohlavy.

Obr. 41: Plátennícka rodina pred odchodom 
do USA.



Zmeny v remeselnej štruktúre 
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Plátenníctvo a výroba plátna sa stali obživou pre 
značnú časť obyvateľstva hornej Oravy. Samotná 
výroba plátna, plátenníctvo a zmeny v každodennom 
živote si vyžiadali rozšírenie nových remesiel:

TKÁČI
- tkali plátno pre potreby 

trhu

KRAJČÍRI
- šili odev pre plátenníkov

MURÁRI
- stavali murované domy a 

priemyselné budovy

VÝROBCOVIA 
PLÁTENNÍCKYCH 

VOZOV
- vyrábali vozy, ktoré 

odolávali dlhým cestám

VÝROBCOVIA 
TLAČIARENSKYCH 

FORIEM
- vyrábali formy pre 

tlačiarov

KUPCI
- predávali plátenný tovar

CHOVATELIA KONÍ
- chovali kone, ktoré ťahali 

plátennícke vozy

FARBIARI
- farbili plátno

MANGLIARI
- mangľovali plátno

SKLADNÍCI
- mali na starosti sklady v 

cudzine

OBUVNÍCI
- šili čižmy pre plátenníkov

STAVITELIA MANGĽOV
- konštruovali mangle



Zmeny v stravovaní plátenníckej obce
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 Pri príprave pokrmov sa 
najbežnejšie používali:
 * zemiaky - “repa”
 * kapusta
 * fazuľa
 * mlieko
 * jačmenné krúpy    

 Plátenníci z ciest priviezli 
 produkty z juhu:
 * múku
 * hrach
 * mak
 * orechy
 * ovocie
 * liehoviny (víno) 

 Mäso sa pripravovalo 
 varením v polievke.  Mäso sa začalo 

 pripravovať vypekaním.

Sedliaci jedávali 
spoločne z jednej misy.

 Plátenníci jedli každý 
osobitne z vlastného 
taniera.

Jedávali sa “kabáče”,  
“bria” - múčna polievka 
z ovsa, “kuľaša” - múčna 
kaša, “geršňa” - polievka 
z jačmenných krúpov.

Začali sa variť kultúrnejšie
 jedlá podľa vzoru miest a 
 reštaurácií, kde počas 
 svojich ciest  jedávali 
plátenníci.



Zánik plátenníctva na Orave
V druhej polovici 19. storočia oravské krosná
nevládali natkať toľko plátna, koľko si vyžadovali 
trhy. Domáca výroba už nestačila.  Plátenníci si začali 
vypomáhať skupovaním plátna z  českých, moravských 
a sliezskych továrni. Látky z týchto továrni postupne 
začali vytláčať z trhov oravské plátno. To už takisto 
nemohlo konkurovať jemnejším druhom tkanín, o 
ktoré mali zákazníci záujem. Hornooravskí plátenníci
sa tak dôsledkom úpadku domáceho tkáčskeho
 priemyslu postupne stali len priekupníkmi a predavačmi 
fabrického textilu. Napokon ľudia začali 
uprednostňovať nákup textílií vo vznikajúcich stálych 
obchodoch v mestách. Podomový predaj plátna a  
predávanie tohto tovaru na trhoch bolo v priebehu 
20. storočia výrazne obmedzované. Priemyselný spolok 

1. Orava, Orava, zostávaj tu zdravá
keď nemáš vychovať svojich synov 
sama.
2. Musíme sa trápiť po ďalekom svete
svoj chlieb vyhľadávať jak v zime i v 
lete.
3. Treťa častka ľudu po svete vandruje,
kričí kupte platna a hauziruje.
4. Ale mi začal kupectvo hamovať
trha zakazali aj hauzirovať.
5. Zvolensky oblegat tu reťaz potrhav.
a tak plátenníkom kupectvo potrhav.

spevná tvorba plátenníkov
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hornooravských plá-
tenníkov sa v mene 
oravských plátenníkov
 viackrát so sťažnosťou 
postavavil proti obme-
dzovaniu ich činnosti. 
Nie vždy im však bolo 
vyhovené v plnom
rozsahu. 
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Počas 1. svetovej vojny museli mnohí plátenníci obchod
zanechať a po vojne sa k tomuto živobytiu vrátili už 
len niektorí z nich, pričom obchodovali zväčša už len 
na území Slovenska. Kvôli zanikaniu plátenníctva sa 
ľudia z plátenníckych dedín vo väčšom počte uchýlili
k vysťahovalectvu do Ameriky či iných krajín.
Po skončení 2. svetovej vojny prestalo mať súkromné 
podnikanie podporu štátu. Plátenníctvo na Orave tak 
zažilo roky zrodu a svojho rozkvetu, prežívalo aj svoju
neúprosnú agóniu a napokon aj zánik. No stalo sa
historickou skutočnosťou a v súčasnosti sa uchováva 
ako kultúrne dedičstvo.

“Piemyselný spolok hornooravských plátenníkov v Námestove 
predložil krajinskému úradu sťažnosť, že sa jeho členom 
nedovoľuje návšteva s tovarom na týždenných trhoch, ďalej 
že nesmú dovážať na trhy tovar na vozoch, ale donášať iba 
na chrbte, že nesmú používať žiadnych nosičov, iba manželku 
alebo dietky, a konečne, že sú nútení podomovú knižku dať si 
evidovať na okresných úradoch...”

z obežníka Krajinskeho úradu v Bratislave o dňa 6.2.1935

Obr. 43: Potomkovia bývalých plátenníkov 
v roku 1931 pracujúci v bani v Belgicku.  

Keď som ja v Belgiji pod zemou pracoval
vždy som na Oravu, rodný kraj spomínal.
Na ten môj rodny kraj na hory zelené
čoho som sa dožil úbohé stvorenie.
Smutná je to práca pod zemou pracovať
veselšie je v lete spev vtáčkov počúvať
veselšie je v lete ďatelinu kosiť
ako tu pod zemou mladý život krátiť.
Ale čože robiť núdza nás zahnala
keď náš kraj chudobný, niet v ňom 
zamestnaňa
zamestnaňa neni, zeme nepribýva
a nás mladých ľudí stále viac pribýva.
Pomôž hodpodíne Slovakom v cudzine
v nahodach, trápení, pri otročine.
Napísal som z dlhej chvíle v Belgii v roku 
1931. Spieva na melodiu Orava, Orava, 
čos taká boľavá. Vendelín Kutlik



Osobnosti pochádzajúce z oravských 
plátenníckych rodín
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ANTON BERNOLÁK
(1762 Slanica - 1813 Nové Zámky)
katolícky kňaz, prvý kodifikátor
spisovnej slovenčiny
Anton Bernolák sa narodil v rodine
Juraja Bernoláka zo Slanice, ktorá sa
venovala farbiarstvu a mangliarstvu. 
Jeho matka Anna, rod. Holmiková 
tiež  pochádzala z plátenníckej 
rodiny. Anton Bernolák študoval na
seminári v Trnave a neskôr dva roky 
teológiu vo Viedni a v Bratislave, kde

 slovenčina. V roku 1787 bol v Trnave
vysvätený za kňaza. Jeho prvým 
kňazským  pôsobiskom bol Čeklís 
(dn. Bernolákovo), kde napísal 
viaceré svoje práce - Slovenská
gramatika, Etymologia slovenských
slov a začal tiež písať Slovár.
V roku 1791 bol povolaný do Trnavy
a od roku 1797 zastával úrad 
dekana v Nových Zámkoch. Bol 
jedným z hlavných predstaviteľov 
Slovenského učeného tovarišstva.

  

Obr. 44: Anton Bernolák

Obr. 45: Socha Antona   
Bernoláka na Slanickom 
ostrove umenia.

napísal v roku 1787 dielo Filologicko-kritická rozprava o 
slovenských písmenách, ktorým bola kodifikovaná spisovná 
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FRANTIŠEK SKYČÁK
(1824 Klin - 1881 Klin)
obchodník s plátnom, zakladateľ kúpeľov na Slanej vode
Obchodník s plátom, František Skyčák, v roku 1863 založil 
kúpele pri liečivých prameňoch v Oravskej Polhore.  V roku 
1866 vydal Zprávu lučbársko-lekársku o liečivej vode v 
Oravskej Polhore.
 FRANTIŠEK SKYČÁK ml.

(1870 Klin - 1953 Pohranice)
zakladateľ Ľudovej banky v Námestove, 
poslanec uhorského snemu
Počas štúdií v Levoči a Prahe sa zapájal
do národnobuditeľských činností. Po 
štúdiách pracoval ako úradník Tatrabanky
v Turčianskom sv. Martine, neskôr vo 
filiálke Úverovej banky v Trstenej.  

FRANTIŠEK SKYČÁK najmladší
(1899 Klin - 1945 Spišská kapitula)
katolícky kňaz, učiteľ, publicista
Bol synom Františka Skyčáka ml.Od roku 1938 bol rektorom 
bohosloveckého seminára v Spišskej kapitule a v roku 1940 
bol pápežským komorníkom. Pod pseudonymom “Syn zôr” 
písal nábožensky motivované články.  

V roku 1898 po otcovi Ignácovi
prevzal plátennícky obchod.
V roku 1902 založil Ľudovú 
banku v Námestove a v roku
1905 bol zvolený za poslanca
uhorského snemu.
 

  

Obr. 46: F. Skyčák ml.

Obr. 47: Ľudová banka v Námestove
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PAVOL OLEXÍK
(1801 Klin - 1878 Brno)
lekár,botanik, meteorológ
Pavol Olexík po štúdiách na trstenskom gymnáziu študoval 
na Lekárskej fakulte na univerzite vo Viedni, kde v roku 1826 
získal titul doktora medicíny. Spočiatku pracoval vo Viedni 
a stal sa hlavným epidemiológom Rakúskej monarchie a bol
vládnym expertom pre tlmenie cholery v Rakúsku, na Morave 
a v Čechách. Od roku 1832 pracoval ako hlavný lekár
českého mesta Brno. Okrem iného sa zaoberal šľachtením
a pestovaním nových druhov záhradných rastlín a vo svojom
dome v Brne zriadil meteorologickú stanicu. V botanike
a meteorológii spolupracoval s Gregorom Johannom
Mendelom. 

MATEJ MURÍN
(1860 Námestovo - 1934 Žilina)
lekárnik, obchodný riaditeľ, 
signatár Deklarácie slovenského 
národa
Matej Murín bol lekárnikom v meste
Námestovo, neskôr v Budapešti. 
Pôsobil tiež ako obchodný riaditeľ 
továrne na výrobu celulózy v Žiline.
V roku 1918 patril medzi signatárov 
Deklarácie slovenského národa 
v Martine. Rodina Murínovcov 
zanechala v Námestove svoju 
rodinnú hrobku - kaplnku. 

Obr. 48: Rodinná hrobka rodiny 
Murínovcov, ktorá sa nachádza 
na cintoríne v Námestove. 
Kaplnka v súčasnosti slúži ako 
dom smútku.
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MATÚŠ PAJDUŠŠÁK
(1871 Bobrov - 1950 Smižany)
kňaz, autor niekoľkých prác venovaných dejinám Oravy
Ako kňaz pôsobil na Spiši. Bol autorom početných článkov 
týkajúcich sa dejín Spiša a dejín Oravy, ako Krátky prehľad 
dejín Oravy alebo Nákres k reformácii na Orave.

ANDREJ KAVULJAK
(1885 Ústie - 1952 Dolný Kubín)
inžinier, profesor vysokej školy, 
historik
Andrej Kavuljak bol popredným 
odborníkom v oblasti lesníctva. 
Pôsobil ako lesný radca, prednášal 
na Vysokej škole lesníckej v Košiciach 
a bol autorom učebníc o lesníctve. 

JÁN KOVALÍK 
ÚSTIANSKY
(1861 Ústie - 1950 Žilina)
učiteľ, politik, spisovateľ
Bol profesorom na gymnáziu 
v Trstenej a predsedom Slovenského 
Orla. V rokoch 1918 - 1920 bol 
poslancom Národného zhromaždenia. 
Napísal báseň Báj Tatier, ktorá opisuje 
život plátenníkov na cestách.   

Venoval sa tiež histórii a napísal niekoľko prác venovaných 
dejinám Oravy - Valasi na Slovensku, Hrad Orava a 
Historický miestopis Oravy.

Obr. 49: Andrej Kavuljak.

Obr. 50: J. Kovalík Ústiansky



Slovníček

Brdo - nástroj na prirážanie útku v osnove pri tkaní.
Brezuľka - červené farbivo získané z tzv. brazílskeho dreva.
Česák - nástroj na česanie ľanu, ktorý bol vyrobený z drevenej
dosky, na ktorej boli nabité klince. 
Hamovať - hovorovo brzdiť.
Hauzírovať - podomovo predávať tovar. 
Huňa - vrchný vlnený alebo súkenný odev s rovným strihom bez 
goliera. Mužská huňa sa nosila prehodená cez plecia, ženská sa 
obliekala do rukávov.
Indigo - tmavomodré farbivo získané z rastliny indigovník.
Kolovrátok - nástroj na skrúcanie ľanových vlákien do nití. 
Vreteno upevnené na kolovrátku, na ktoré sa spriadali nite,
bolo poháňané kolesom.
Krpce - nízka obuv z hovädzej alebo bravčovej kože.
Kúdeľ - náradie na upevnenie ľanových vlákien (kyty) pri ich 
následnom ručnom spriadaní na niť.
Lúh - vývar z dreveného popola. Na bielenie bol najúčinnejší 
vraj lúh z vŕbového prútia.
Mangeľ - zariadenie na konečnú úpravu plátna.
Močidlo - prirodzená alebo umelá priehlbina naplnená vodou,
v ktorej sa máčal ľan, aby sa rozložil jeho tvrdý obal. Močidlá 
boli umiestnené pri povrchových zdrojoch vody, aby mali 
zabezpečený prítok a odtok vody. 
Oblegát - tiež obligát, ablegát; poslanec snemu.
Osnova - rovnobežne natiahnuté nite na krosnách, pomedzi ktoré 
sa prevlieka útok, čím sa vytvára tkanina.
Piest (na pranie) - drevený plochý nástroj z rukoväťou, ktorý 
bol určený na vytĺkanie prebytočnej vody a nečistôt z bielizne 
pri ručnom praní.
Pilaster - tiež polostĺp, je reliéfny plastický architektonický 
prvok, ktorý napodobňuje stĺp, ale má iba dekoratívny účel.

 
 - 
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https://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/mocidlo/
https://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/stet/
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https://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/brdo/
https://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/praslica/
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Slovníček

Podomová knižka - knižka o podomovom obchode, osvedčenie 
povoľujúce vykonávať podomový obchod.
Polkus - plátno zavinuté do balu. Plátno v polkuse malo dĺžku 
probližne 32 m.
Porachunek - ročné zúčtovanie plátenníka s kupcom 
(veľkoplátenníkom), od ktorého bral počas roka zo skladov tovar 
na úver, nazývané tiež komput. 
Rajón - územie (stolice, krajiny), v rámci ktorého plátenník 
alebo plátenníci z jednej obce predávali svoj tovar.
Rímsa - previsnutý vodorovný zakončovací architektonický 
prvok, ktorý bráni zatekaniu vody.
Slepá arkáda - rad poloblúkov podopieraných pilastrami, ktorý 
má len dekoratívny účel.
Štuka -  druh reliéfnej výzdoby zo štukovej omietky (vápenná 
omietka s pieskovým plnivom).
Trepačka - náradie na lámanie a oddeľovanie tvrdého obalu ľanu
od vlákna. Skladala sa z dvoch vodorovných dosák a do štrbiny
medzi nimi ako drevený nôž zapadala tretia doska - trlo. Obal 
sa lámal striedavým udieraním trla a poťahovaním ľanu. 
Útok - niť navinutá na člnok, ktorá sa pri tkaní prevlieka cez osnovu.
Vreteno - palička so závažím, ktorá je určená na skrúcanie ľanových
vlákien do nití.
  

https://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/trlica/
https://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/vreteno/
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