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Staré dobré jasanky
Na jasankách se v Orlických horách jezdilo odpradávna. Jejich výrobu oprášil v Dobrém Zdeněk 
Kozel Fryml s kamarádem Michalem Frďasem Martinkem na strojích svého dědečka a tatínka. 

Přišli na to, že tyhle lyže a všechno, co se k nim váže, jsou velká zábava a vášeň. 
TEXT  ŠÁRKA DRBOHLAVOVÁ   FOTO VÁCLAV VALNÝ

HOBLOVÁNÍ  
Povrch lyží, a hlavně 
různé projmutí žeber 

na jejich vrchní straně 
hobluje Zdeněk 

v různých fázích 
výroby. Hoblinami pak 

napěchuje kamna, 
a v dílně to zavoní 

nadvakrát.

NA BĚŽKY V KROJI „Hoši z Hovrchu, z.s., řešili, v čem lyžovat, a tak mají na svědomí orlický kroj, na který 
dostali příspěvek od EU. Před dílnou stojí Zdeněk Kozel Fryml a jeho strýc Josef Jasan Kubíček.
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„Na jasankách si nevynutíte zatáčku, je to kompromis, co zvládne lyže a co 
chcete vy. Jedete přibližným směrem, jak vám dovolí terén,“ říká Kozel. 

asankám, které vznikají v dílně v Dobrém, by 
se mělo říkat spíš kozlovky. Zdeňkovi Frymlovi 
totiž v podhůří Orlických hor kamarádi odjakživa 

neřeknou jinak než Kozel. Jeden Nor ho dokonce pozval 
do Norska a koupil mu na tohle krásné české jméno 
letenku… Zdeněk Kozel Fryml dělá jasanky hlavně pro 
kamarády společně s Michalem Frďasem Martinkem, 
kterého si v kroji můžete prohlédnout v následujícím 
článku. Kozel si první lyže vyrobil ještě před vojnou. 

JAK TO BYLO DŘÍV
Jasanky sloužily místním lidem jako dopravní prostředek. 
Jezdili na lyžích do školy, do práce, všude. V kraji 
jsou táhlé kopečky, žádné srázy, lyže nebo taky ski tak 
nahrazovaly sněžnice nebo běžky. „Naše lyže a vybavení 
se vrací do 30. let, Rakušáci i Norové byli potom v jejich 
vývoji rychlejší, přešli na hrany a kandahár, kdežto nám 
dřevěné lyže bez hran a s vázáním s volnou patou vydržely 
o něco déle,“ říká Zdeněk Kozel Fryml. „Zpočátku jsme 
se snažili kombinovat staré lyže s moderními,“ vzpomíná 
na první pokusy, „a nebylo to úplně dobře. Teď už víme, 
kde jsou slepé uličky.“ Vyrobené lyže si hned otestují, stačí 
v zimě vyjít přímo z dílny na kopec. Začátky ale nebyly 
jednoduché. „První dílnu, kterou jsem podědil po dědovi, 
mi vzala voda, když mi bylo 17, zachránil jsem jen ponk,“ 
vzpomíná Zdeněk, který dělá drobné truhlářské práce po 
okolních chaloupkách a výroba lyží je pro něj jen koníček. 
Dědu sice nepamatuje, ale zdědil po něm stejně jako 
jeho táta talent na řemeslo. Z vyprávění ví, že měl dílnu 
na druhé straně vesnice a od jara do podzimu tam s ním 
bydlely vlaštovky a koukaly mu pod ruku. „Máme i fotku, 

kde stojí děda před tímhle strojem v truhlářské zástěře, ale 
tady v dílně mám jen fotku z tátova dětství,“ ukazuje.

DŘEVO A FORTELNÁ PRÁCE
Nejlepší stromy na výrobu jasanek si Zdeněk vybírá 
v okolních lesích. Má je buď zamluvené, nebo 
předplacené. Protože na ně potřebuje husté dříví, vybírá 
jasany, které mají špatné podmínky k životu. „Nejlepší 
jsou ty na skále, čím hustší léta, tím lepší,“ vysvětluje. 
Když mají dost živin, dřevo je moc měkké. Nejvhodnější 
bývají stromy, které se musí pnout za světlem, takže 
udělají dlouhý kmen. „Na pile se pak dřevo nařeže, nejdřív 
na fošny a z nich na prkýnka, z mých požadavků jsou 
tam vždycky celí šediví,“ směje se. Zbytek jde do odpadu. 
Prkna pak nechá Zdeněk schnout venku před domem dva 
až tři roky, než si je vezme s Michalem do parády. Některé 
operace, jako řezání a frézování, musí často dělat ve dvou.  
Zdeněk Kozel nám ukazuje, jak lyže vyrábějí, a nejvíc 
je pyšný na originální stroj po svém dědovi Břetislavovi 
Frymlovi. „Motor je vzadu, má vodorovnou řemenici, 
svislou hřídel a 90stupňový převod zajišťuje kožený 
řemen. Je to geniálně vymyšlené,“ sklání se nad ním. Jsou 
to vlastně dva stroje v jednom – fréza a pásová pila. Když 
používám jeden, musím druhý vyřadit. „A teď pozor!“  
volá na nás a těší se, co my na to. „Budou lítat 
hoblovačky!“ A taky že jo! Jen škoda že papír neunese 
zvuky, slyšeli byste řev a táhlé kvílení téhle krásné staré 
mašiny. „To je jasan železňák, je to neuvěřitelně tuhé 
dříví,“ hladí Kozel bok lyže po opracování frézou. 

Tady nedělají lyže dopředu, vždycky pro někoho, skoro 
každý lyžař tak má své speciální. „Tvar je daný, ten 
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1/ ŠABLONA „Frézuji lyže přes šablonu,“ 
říká Zdeněk u druhé menší frézy, která 
patřila jeho tatínkovi Zdeňkovi, „to je 
můj moderní výdobytek.“  2/ STROJ 
PO DĚDOVI Zdeněk vyřezává na pásové 
pile profil vykrojení lyže a tvar špičky. 
Na strojích se musí udělat všechno, 
co už nepůjde na lyžích s ohnutou 
špičkou, pak už přichází na řadu jen 
ruční práce.  3/ RÝSOVÁNÍ Žebra se 
tvarují podle výšky a váhy lyžaře. 
Tužkou se musí přesně určit místo, 
kde bude vázání. 4/ KOTOUČE Některé 
patří ještě ke staré výbavě dílny. 
Zdeňkův děda vyráběl na strojích 
hlavně nábytek, manželské postele 
s čely i skříně se zakulacenými dveřmi, 
lyže pak hlavně v sezoně.  5/ HOBLÍKY 
Díky nim vznikají nové lyže, ale slouží 
i k jejich obnově, třeba repasování 
skluznic, které se pak ještě lakují. 
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Originál po dědovi 

Břéťovi z roku 1927 

od Augustina 

Hejčla

Stroj

☛
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jsme vychytali, aby to všem lyžovalo.“ Vzniká na kopírce 
a pak se lyže opracovává podle postavy lyžaře a toho, 
na co se budou lyže používat. Když jsou vytvarované 
a opracované hoblíkem, jdou na kamna do hrnce s párou. 
Volné otvory se musí ucpat, aby pára neunikala a dřevo 
se pořádně napařilo a změklo. „Nebojte se, nerozvaří se, “ 
rozptyluje Kozel naše obavy, ale může se zničit skluznice. 
Nahřáté změklé špičky lyží Zdeněk po určité době 
zkušeně ohne, aby dřevo zvenku ohybu neprasklo, a upne 
do speciálního svěráku, kde uschnou v zaobleném tvaru. 
A jak se ošetřuje povrch jasanek? „Lyže musí být natřené. 
Se starým a porušeným nátěrem vlhnou, a proto tupnou, 
nejsou tak pružné, špatně se na nich jezdí,“ vysvětluje. 
„Používáme olejové barvy, aby bylo dřevo mastné 
a nepřijímalo vodu, na skluznice lak. Oježděné lyže 
a osekané vázáním se musí přetírat pravidelně. Zkoušel 
jsem celé lyže lakovat, ale špatně se udržují.“

Jezdí se buď s hůlkami, které Zdeněk taky vyrábí, nebo 
s jednou velkou holí. V dílně má krásnou javorovou jako 
pro obra z pohádky, ale takhle velká být prý musí. „Když 
ostatní chodí na houby, já koukám po klackách, protože 
musí mít správnou šířku,“ vysvětluje nám ještě. „Klacek si 
vyhlídnu a uříznu ho třeba až za dva roky.“

NEJEN LYŽE, ALE I KROJ
„Z nových lyží, co jsem udělal, jsou zničené jen dvoje. 
Jedny zlomil kamarád, když na nich skočil na závodech 
11 m a dopadl na ledovou sjezdovku. Druhé měly stejný 
příběh. To je důkaz, že vydrží strašně moc,“ zdůrazňuje 
Zdeněk Kozel. „Děláme lyže i pro moderní lyžaře,“ 
ukazuje. Pro kluky, kteří učí lyžovat ve Švýcarsku, 
vyrobil prototyp širokých lyží do prašanu na přezkáče 
s moderním vázáním. „Prostě výrobu pořád rozvíjíme dál, 
neustrnuli jsme u lyží, které vyráběl můj děda,“ vysvětluje 
Zdeněk. My ještě přemýšlíme, co vyfotit. Zdeněk zvedá 
telefon: „Pepo, co děláš?“ „Ležím na kanapi,“ ozývá se. 
„Obleč se do kroje a přijeď co nejdřív!“ Brzy se ve dveřích 
objevuje Kozlův strýček v dlouhém kabátě a širokém 
klobouku, ve kterém se tu lyžuje, slaví narozeniny, chodí 
na svatby. A do kroje se pro nás oblékl i sám Kozel.

1/ JASANOVÁ KOUPEL Zdeněk jí říká 
polívka nebo vývar. Špičky lyží naloží 
do speciálního kastrolu, kde v páře 
změknou. Délka napařování je výrobní 
tajemství.  2/ TVAROVÁNÍ ŠPIČEK Ohne 
je, upne přes kopyto a nechá v ohnutém 
tvaru uschnout.  3/ VÁZÁNÍ „Jsem už po 
okolí vyhlášený, takže perka mi sem lidi 
nosí,“ říká Zdeněk. Tohle je Bildstein, typ 
vázání, který se u nás hodně používal. 
Kandahár vypadá jinak, má napínací 
klapku před botou a ze strany háčky.  
4/ KOVOVÝ ZNAK KOZLÍKA Zdeněk 
ho rozpálí nad plamenem vařiče na 
správnou teplotu, při vypalování jdou 
okolo barevné čmoudíky. Když by jej 
rozpálil moc, vznikne černé kolečko, 
když málo, nevypálí nic. Pak kozlíka 
přebrousí.  5/ PŘÍPRAVA MATERIÁLU Jak 
nařezat fošny a pak prkýnka, je docela 
věda.  6/ ZDEŇKŮV TATÍNEK V dědově dílně 
na štokrleti, podle kterého si Zdeněk 
vyrobil svoje. Babička byla švadlena,  
od ní má táta truhlářskou zástěru. 
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ODZNAKY ZE ZÁVODŮ Jasanky absolvovaly 
už mnohé závody, Ota Krásný a Vítězslav 

Marhold na nich dokonce vyhráli 
mistrovství světa v historickém lyžování. 

Z každého závodu mají lyžaři odznak.

Když lyže neleží 
desetiletí na 

půdě, kde je od 
–20 do +40 ̊ C, 

nezkřehnou 
a vydrží všechno. 

Více o historii lyžování u nás se dozvíte na: www.jasanky.com
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