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V Rokytnici v Orlických horách bude opět vypáleno dřevěné uhlí
Již ve středověku vznikaly díky neustále rostoucí spotřebě dřeva mnohé horské obce a
osady, jako například Rokytnice v Orlických horách, a dřevěné uhlí často patřilo k
hlavním produktům jejich výroby. Ve své době měli uhlíři významné postavení a jedná
se vlastně o jedno z nejstarších řemesel.
V sobotu 8. prosince 2018 bude v 16 hodin slavnostně zapálen milíř stojící před budovou
Sýpky – Muzea Orlických hor. Pod dohledem bude hořet nepřežitě tři dny.
„Během oslav 700 let od založení města Rokytnice v Orlických horách jsme s kolegy postavili
před budovou Sýpky plně funkční milíř na vypálení dřevěného uhlí. Tehdy jsme však kvůli
velkému suchu nemohli uhlí vypálit. Nyní je situace výrazně lepší a budou-li nám živly
nakloněny, dřevěné uhlí v Rokytnici bude znovu vypáleno,“ říká na úvod ředitel Muzea a
galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Mgr. Tomáš Zelenka. Po zapálení bude milíř
pod stálým dohledem pracovníků muzea hořet až do úterý 11. prosince 2018, kdy bude po 16
hodině slavnostně rozebrán. Zájemci si pak budou moci odnést pravé rokytnické dřevěné uhlí.
Milíř jako takový je znám pro výrobu dřevěného uhlí již od pravěku. Zajišťuje pomalé hoření
za minimálního přístupu vzduchu, čímž dochází ke karbonizaci dřeva. „Hranice dřeva, kterou
milíř v podstatě je, musí být zvenku utěsněna hlínou a drny. Jen díky tomu dochází k
pomalému hoření a pyrolýze dřeva. Na počátku je v tomto „hliněném obalu“ ponecháno
několik otvorů kvůli sání vzduchu při rozhořívání ohně. Ty jsou ale po chvíli utěsněny a milíř
tak několik desítek hodin doutná za vysokých teplot a minima přístupu vzduchu. Tím právě
dochází k vzniku dřevného uhlí“ vysvětluje T. Zelenka.
Jak bylo napsáno v úvodu, uhlířství je jedno z nejstarších řemesel. Svůj původ má již v době
počátku zpracování mědi a bronzu. Spotřeba dřevěného uhlí ve středověku byla obrovská.
Bylo využíváno pro zpracování kovů a skla a jeho výroba se významně podílela na
odlesňování krajiny. V 15. a 16. století se uhlíři těšili velice dobrému postavení v tehdejší
společnosti a organizovali se do cechů, avšak o tři století později jsou bráni spíše jako chudí a
podivínští lidé z lesa. K úplnému úpadku uhlířství dochází na konci 19. století, a to i v
Orlických horách.
K oživení tradice dochází v této oblasti po několika desítkách let. Případní zájemci o uhlířství
můžou v době hoření milíř kdykoliv navštívit. Pracovníci muzea všem rádi sdělí podrobnosti
k výrobě dřevěného uhlí a samotnému uhlířství, a to ve dne i v noci. „Naši „hlídku“ u milíře
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budeme držet opravdu nepřetržitě celých 72 hodin. Určitě se ale vyhneme spánku na
samotném milíři, čímž se v minulosti uhlíři často zahřívali. Mnohdy se totiž stávalo, že se v
milíři vytvořila dutina, do níž mohl uhlíř propadnout a uhořet,“ doplňuje Tomáš Zelenka.
Dřevěné uhlí v milíři bude vypalováno před Sýpkou – Muzeem Orlických hor od soboty
8. prosince do úterý 11. prosince 2018 do 16 hodin, kdy dojde k jeho rozebrání a
rozdávání dřevěného uhlí.
Kontakt pro další informace:
Mgr. Tomáš Zelenka, ředitel MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel. +420 494 534 450, +420
721 261 666
Mgr. Martina Marxová, muzejní pedagog, tel. +420 494 534 450, +420 739 961 768
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