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VÝROBKY Z KOVU

Caykšmid
Řemeslník, který vyráběl z mědi a jiných barevných kovů drobné výrob-
ky jako spony apod.

Podkovář
Ke kovářství patřilo od nejstarších dob nerozlučně podkovářství, kte-
rým rozumíme řemeslo, zabývající se výrobou podkov a jejich přizpů-
sobováním na kopyta nebo paznehty zvířat. Podkovář podkovával koně 
proto, aby jejich kopyta při běhu, při chůzi a hlavně při práci na tvrdých 
cestách netrpěla, aby se kůň v tahu nesmekal a mohl se dobře opírat.

Cínař, ciník
Řemeslník zhotovující litím a tepáním užitné předměty z cínu.

Hřebičník
Kovář, specializující se na výrobu hřebíků, hřebů, skob apod.

Jehelník
Kovář, specializující se na výrobu různých druhů jehel nejen na plátno, 
ale i na kůže a čalounění. Vyráběl také různé nástroje pro obuvníky.

Řetězník
Kovář specializovaný na výrobu různých řetězů.

Drátník
Kovář specializovaný na výrobu drátů. 

Mědilijec
Řemeslník odlévající do různých forem nářadí, ozdoby (polotovary) 
a další výrobky z mědi. 

Mincíř
Řemeslník v mincovně zaměstnaný přípravou a vyklepáváním cánů, je-
jich vystřihováním, srovnáváním a bílením střížků. V užším slova smys-
lu koval v mincovně plechy do určité tloušťky a připravoval je pro ražbu.

Kovolitec
Zhotovoval různé předměty litím kovů (litiny, tvárné litiny, zinku, cínu, 
olova, mosazi, bronzu,...) do forem z různých materiálů (písek, hlína, 
kov, sádra, ...).

Mosazník
Kovář nebo kotlář specializovaný na výrobu mosazných předmětů.

Plotnář
Řemeslník specializovaný na kování a výrobu železných sochorů a lití 
silných plátů kamen apod.

Plíškař
Řemeslník zhotovující malé kovové lesklé plíšky – lamely.

Jilčař
Specialista nožíř, výrobce jílců pro meče, dýky a nože. Býval dobrým 
rytcem a jeho výrobky bývaly vysoce ceněny.

Dnes a denně nám rukama prochází nepřeberné množství druhů kovů v podobě hotových výrobků. Víte, kdo je vyrábí? Znáte je?

Pokračujte na 
STANOVIŠTĚ 9 - 200 m

Orientační body a délka řemeslné stezky: 2,8 km

Vlčí důl Myslivecká chata Šachta ChmelniceLázně Bludov U lepO Vetonina Stanoviště 3 Za nealkem

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov

Toto místo bylo vždy nazýváno „CHMELNICE“
Zdroje informací a obrázků: Ježek Brtnický, Wikipedia


