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ŘEMESLO

PÉČE O TĚLO
Toto místo je nazýváno „LÁZNĚ“

Vítejte na naučné stezce popisující řemesla od dávných dob až po současnost. Jednotlivá stanoviště Vás provedou výběrem těch 
známých, neznámých či zapomenutých. Po cestě hledejte symbol červeného obdélníku. Stanoviště mají uvedena v pomístním názvoslo-
ví – blodovštině, svůj lidový název.

Felčar
Předchůdce dnešního lékaře. Původně polní lazebník a ranhojič či 
obyčejný holič občanský. Lékař v dobách, kdy nebyla jako nyní vyvi-
nuta lidskost a péče pro raněné a nemocné, jediný zdravotnický po-
mocník těchto ubožáků. Stojí na stupni významu ve své době zcela 
nízkém. Teprve na rozhraní 18. a 19. století začínají se felčary usta-
novovat graduovaní lékaři, doktoři a zanikl potom i titul felčar. 

Lazebník, lázeňský
Majitel lázně studené i teplé. Lázeň bývala majetkem obce a prona-
jímala ji lazebníkovi za plat do dědičného držení. V teplé lázni pose-
dávali hosté v horkém vzduchu a páře na lavicích. V mycích lázních 
byli hosté usazeni v oválných dřevěných kádích naplněných vodou 
a zakrytých prkny, aby horkost lázně déle vydržela. Při koupání, ale 
většinou až po něm, bylo hostům podáváno jídlo a pití. Při vlastní láz-
ni byly obyčejně mimo jiné místnosti ještě dvě zvláštní komory. Jedné 
se říkalo „zuvadlna“, kde se návštěvníci zouvali, svlékali a svěřovali 
k opatrování své klenoty a peníze. V druhé provozoval lazebník nebo 
barbíř holení, stříhání a rozmanitější drobné chirurgické operace a tr-
hání zubů. K osazenstvu lázně patřil lazebník a tovaryši specializova-
ní na různé práce jako: holiči, zuvadlníci, puštědlci, topiči a vodáci...

Apatykář, apotéčník
Zabýval se připravováním léků podle určitých předpisů, často dědě-
ných z pokolení na pokolení, z rostlinných, živočišných a minerálních 
látek. Původně připravoval i cukroví.

Bandknecht, paknecht
Lázeňský pomocník. 

Barbíř, bradýř
Lazebník specialista na holení a hojení řezných ran. 

Bába andělíčkářka
Prováděla potraty. Většinou vysloužilá porodní bába nebo kořenářka. 
Jejím úkolem bylo pomáhat ženám od nechtěného outěžku. 

Puštědlník
Lázeňský pomocník pouštějící žilou. 

Zuvač, zuvadlník
Lázeňský pomocník. 

Holič
Specialista na stříhání a úpravu pánských vlasů a vousů. 

Bába porodní
Bez zkoušek a úředního povolení pomáhala při porodu. Často ale 
mnohem lépe než felčar nebo místní ranhojič. Činnost zanikla až  
ve 2. polovině 20. století, kdy již nastávající maminky jezdily rodit 
do porodnice. Po kostelníkovi zaujímala hned první místo a byla v kos-
tele jako doma.

Bába pupkořezná
Jiný místní název pro bábu porodní – většinou zkušenější pomocnice 
lékaře.

Cirolog
Bradýř specializovaný na chirurgické úkony jako bylo pouštění žilou, 
přikládání pijavic či obvazování ran. Často také léčil kožní a pohlavní 
nemoci.

Fysik, lékař
Léčil bez univerzitních zkoušek, měl jen ukončené studium.

Péče o tělo bylo a stále je nezbytnou součástí osobní i duševní hygieny. Víte, kdo se o nás staral? Znáte je?

Pokračujte na 
STANOVIŠTĚ 2 - 320 m

Orientační body a délka řemeslné stezky: 2,8 km
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Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov
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