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• územie Slovenska  - v minulosti bohaté na lesy, 

poskytovali rôzne vhodné dreviny

• drevo sa stalo dôležitým stavebným materiálom

• ďalej sa používalo na výrobu nábytku, dreveného 

riadu, obalov, dopravných prostriedkov, 

pracovných nástrojov a pomôcok a pod. 



• Na Slovensku boli tri hlavné drevárske oblasti: 

• 1. severozápadné Slovensko (údolie Váhu od 

Trenčína k Tatrám), kde sa  na splavovanie dreva  

využívala rieka Váh

• 2. stredné Slovensko (Pohronie a oblasť Slovenského 

Rudohoria) tu sa využívalo drevo hlavne pre bane 

a huty, splavovalo sa po rieke Hron 

• 3. severovýchodné Slovensko (severný Šariš 

a severný Zemplín)  tu sa ťažba rozvinula od konca 

19. storočia keď sa vybudovali železnice. 



• Drevorubačstvo bolo sezónnym zamestnaním,  zo 

slovenského roľníka  sa často stával v zime 

drevorubač.

• Muži chodili v zime vypomáhať pri rúbaní dreva 

a vyvážaní dreva. Pre niektorých obyvateľov, hlavne 

horských oblastí Slovenska sa stalo hlavným 

zamestnaním. 

• Pracovné skupiny bývali menšie, 2 – 4 ľudia. Po 1.  

svetovej vojne sa postupne upúšťalo od holorubu

a prešlo sa k výberovej a uvoľňovacej ťažbe, čím sa 

zmenila i organizácia práce lesných robotníkov. 

Pracovali vo väčších skupinách po 2 – 12 ľuďoch  

v úkole. 



• Drevorubačská sekera - nárazový nástroj s jedným 

ostrím. 

• používala sa na podtínanie a odvetvovanie stromov, 

resp. na štiepanie a kálanie  dreva na mieste ťažby. 

• rozlišujeme sekery na stínanie, odvetvovanie, 

štiepanie a kálanie, resp. sekery univerzálne. 

• najbohatšie sú zastúpené regióny stredného 

Slovenska, kde bola práca s drevom veľmi častým 

zamestnaním



Drevorubačská sekera. Leštiny (okres Dolný Kubín),  

okolo r. 1900.



Drevorubačská sekera. Senohrad (okres Banská Štiavnica), 

posledná tretina 19. st.



Sekera „kresačka“. Horné Plachtince (okres 

Lučenec), prelom 19. a 20. storočia



• Drevorubačská píla - nástroj s ozubeným, 
kovovým listom, ktorý sa pohybuje ťahom 
a tlakom rúk z jednej, prevažne z oboch strán 
a podrezáva stromy, alebo prerezáva postínané 
kmene

• na spilovanie a prepiľovanie tenších konárov sa 
používali oblúkové píly. 

• ozubenie píl bývalo jednosmerné alebo 
dvojsmerné (zuby rezacie a zuby hobľovacie). 

• geografické zastúpenie mapuje podobnú situáciu 
ako pri drevorubačských sekerách



Drevorubačská píla,  Vyšný Kubín (okres 

Dolný Kubín), začiatok 20. storočia



Pílka. Švošov (okres Ružomberok), 30. roky 20. 

storočia



• Drevorubačský klin - pomôcka na uľahčenie 

spiľovania a zvalenia stromu do požadovaného 

smeru, prepiľovania kmeňa ako aj na štiepanie 

guľatiny pomocou sekery alebo kyjanice na mieste 

ťažby

• rozoznávame ťažobné, rezové a štiepacie kliny. 

• kovové kliny vyrábali kováči, drevené si strúhali 

i samotní drevorubači. 



Drevorubačský klin. Oravský Podzámok (okres Dolný 

Kubín), prelom 19. a 20. storočia



Drevorubačský klin. Oravský Podzámok (okres Dolný 

Kubín), prelom 19. a 20. storočia



Drevorubačský klin. Lesnica (okres Poprad), druhá 

polovica 20. storočia



Drevorubačský klin. Oravský Podzámok (okres Dolný 

Kubín), začiatok 20. storočia



• Kyjanica – väčšinou valcovitého tvaru s násadou 

• na vtĺkanie klina, či sekery do rezu pri spiľovaní 

kmeňov, prepiľovaní guľatiny alebo pri štiepaní 

klátov 

• bývajú drevené s kovovými obrúčkami alebo bez 

nich, používali sa i celokovové k dreveným 

poriskom. 



Kyjanica. Biely Potok (okres Ružomberok), prelom 

19. a 20. storočia



Kyjanica. Čierny Balog (okres Brezno), začiatok 20. 

storočia



Kyjanica. Myslava (okres. Košice), 30. roky 20. 

storočia



• Tlačná vidlica  - drevorubačský nástroj, pomocou 

ktorého sa pri spiľovaní nakláňa tenký strom do 

požadovaného smeru, alebo slúži na zachytávanie 

dreva pri lúpaní kôry 



• Štipák – drevorubačský nástroj, ktorý používali na 

princípe páky pri nadvihovaní napílených kmeňov 

alebo inej manipulácii s drevom 



Štipák. Kaľamenová (okres Martin), 30. - 40. roky 20. storočia



• Sapina - drevorubačský nástroj na obracanie, 

dvíhanie, váľanie, poťahovanie a ukladanie guľatiny, 

prípadne ďalej manipulácie s drevom

• tvorí ju kovové rameno s hrotom na konci, ktorý je 

ohnutý smerom k drevenej násade

• zabezpečovala manipuláciu s drevom, čím bola rúčka 

dlhšia, tým bola manipulácia ľahšia.



Sapina. Vyšná Boca (okres Liptovský Mikuláš), 

okolo roku 1923



• Obracače - slúžili na otáčanie guľatiny 

• používali sa dva druhy : obracač na násade a obracač 

s kruhmi

• prvý pozostáva z háku na objímke a kovania konca 

násady s hrotom

• druhý s voľne nasúvací na žŕďku - tvorí ho hák 

s hrotom a naň pripojené kruhy



Obracač. Kláštor pod Znievom (okres Martin) okolo roku 1920



Hák na drevo - obracač. Oravský Podzámok (okres Dolný Kubín),

1. tretina 20 storočia



• Pomocné drevorubačské nástroje na odkôrovanie

odvetveného kmeňa stromu tlakom alebo ťahom

• rozoznávame tlakové škrabáky: skladajú sa z noža, 

tuľajky a násady a ťahové škrabáky pozostávajú zo 

škrabacieho noža pripojeného nitmi, krku, tuľajky 

a násady

• lupáky - rozoznávame čepeľ s ostrohou, krk 

s tuľajkou a násadu

• na páranie kôry sa používali párače s krátkou palicou 

vyrobenou z tvrdého dreva so zaostreným plochým 

koncom, úzky ostrý koniec mohol byť okovaný 

• oberučný nôž na odkôrovanie pozostáva z čepele 

medzi dvomi ramenami s drevených rukovätí na 

tŕňoch.



Škrabák. Oravský Podzámok (okres Dolný Kubín), začiatok 20. storočia



Lupák. Javorina (okres Poprad), 1. tretina 20. storočia



Lupák. Drieňovo (okres Zvolen), 40. – 60. roky 19. storočia



Oberučný nôž, Švedlár (okres Spišská nová Ves), 1. polovica 20. storočia

Oberučný nôž. Diviaky (okres Martin), 30. roky 20. storočia.



Škrabák. Čierna Lehota (okres Rožňava), okolo roku 1910



Lupák. Hrušov (okres Veľký Krtíš), okolo roku 1910 



• viacúčelovým nástrojom  bol lesný čakan s funkciou 

motyky i sekery

• motyková časť sa používala na čistene okolia stromu 

od drobného porastu

• sekerovitá na čistenie kmeňa od kôry pred 

spiľovaním, pri vyrážaní napílených zásekov, 

vyberaní koreňov a pod.



• na vysekávanie porastu okolo stromu pred 

spiľovaním, prípadne okolo zvaleného stromu pri 

jeho ďalšom opracovávaní sa používali i lesné sekáče

• mali dlhú, zvyčajne na konci zahnutú a obojstranne 

zabrúsenú čepeľ a na tŕni krátku drevenú rukoväť 

s uškom na zavesenie.



• Na meranie dĺžky a priemeru kmeňov stromov alebo 

popíleného, naštiepaného dreva sa používali rôzne 

lesné meradlá: tzv. metrovky, kružidlá a cólovnice

(nazývané i klupne).



Cólovnica. Vyšná Boca (okres Liptovský Mikuláš), okolo roku 1890



Uhlomer. Zázrivá (okres Dolný Kubín), 1. tretina 20. storočia



Uhlomer. Východná (okres Liptovský Mikuláš), okolo roku 1930



• Háky na drevo - s drevenou násadou

• používali sa na lámanie a sťahovanie konárov zo 

stromu 

• kovové háky  na ťahanie guľatiny v lese - zhotovené 

miestnymi kováčmi 



Hák. Kláštor pod Znievom (okres Martin), koniec 19. storočia



Hák na drevo. Myslava (okres Košice), 1. polovica 20. storočia.



Hák. Kláštor pod Znievom (okres Martin) okolo roku 1925



• Ostatné drevorubačské náradie - vrtáky, drevené kladivá, 

dláta, kolenice z remeňa na ochranu kolien pri pílení dreva za 

chladného počasia

• kramle, ukuté zo železa, používali sa na upevnenie guľatiny

• papuča na kmeň stromu v tvare polvalca, na jednom konci 

zaoblená aby sa ľahko šmýkala a na druhom vyhĺbená na 

položenie dreva. Používala sa na spúšťanie guľatiny 

v bahnitom teréne.

• zaujímavým predmetom je tzv. stupačka „drapák“

zhotovená z kovu, priväzovala sa na šnúrkou na topánky pri 

škriabaní sa na strom

• súčasťou vybavenia lesných robotníkov býval i značkovač, 

pracovný nástroj s dlhou rúčkou a dvojdielnou kovovou 

kruhovou hlavicou opatrenou po obvode číslicami, ktoré sa 

mechanicky vtláčali do dreva

• zdvihák na dvíhanie brvien a klátov je taktiež súčasťou fondu 

mapujúceho lesnú prácu



Kramľa. Kláštor pod Znievom (okres Martin), okolo roku 1948



Posuvák na drevo. Kláštor pod Znievom (okres Martin), okolo roku 1920.



Dláto. Štiavnik (okres Bytča), 1. polovica 20. storočia.



Vrták. Hriňová (okres Detva), 

1. polovica 20. storočia.

Vrták. Kláštor pod Znievom 

(okres Martin), okolo roku 1925.



Papuča na kmeň stromu. Predajná (okres Brezno), 1. tretina 20. storočia.



Koník na pílenie dreva. Novoť (okres Dolný Kubín) okolo roku 

1958



Značkovač na drevo. Martin (okres Martin), 1. polovica 20. storočia



• Prezentácia v SNM v Martine:

• Expozícia Človek a materiál, kde je drevo

predstavené ako základný výrobný materiál (ukážky

drevených výrobkov od samorastov a jednoduchého

opracovania, až po predmety, ktoré vznikli strúhaním, 

štiepaním, dlabaním, vŕtaním, točením na tokárni a 

iné)

• Expozícia Múzea slovenskej dediny

• Výstavy



Expozícia „Človek a materiál“ v SNM v Martine











Ďakujem za pozornosť



Výstava Roľník a jeho svet (Agrárna

kultúra Slovenska ako predmet

etnografického záujmu)



Výstava Roľník a jeho svet




