
Dřevník 
Obchodník s dřívím.
Drvoštěp
Námezdní pracovník, který štípal dříví na topení. Na vysočině, kde se 
rozprostíraly od pradávna hluboké lesy, byla obživou obyvatel práce 
v lese. Lesy káceli nejen drvoštěpové, ale v zimním období se touto       
činností zabývalo i mnoho sedláků. Dřevo se používalo jednak na 
topení, jednak k dalšímu zpracování.
Korábník
Loupal a zpracovával kůru stromů.
Pilař
Výrobce řeziva, majitel nebo nájemce pily a obchodník s prkny.
Řezáč dřeva
Námezdní pracovník najímaný k řezání dřeva na otop.
Sekerník
Řemeslník pracující sekerou. Specialista na stavbu srubů, trámových 
staveb a mlýnů.
Šindelář
Dřevař, který vybíral v lesích vhodné stromy, ty porážel a řezal na 
špalky, ze kterých potom štípáním vyráběl šindele – střešní krytinu. 
Tesař
Nejstarší dřevařské řemeslo. K budování různých konstrukcí tesaři      
používali neopracovaných kmenů (kuláčů) nebo kmenů otesaných 
(trámů). Na zastřešování a zastropování objektů, k podlahám, k bedně-
ní a k hotovení tesařského nábytku používali štípaných fošen, desek, 
šindelů a dřenic. K nástrojům, které používali, patřily sekery (hlavatka, 
širočina, pobíječka, dlabatka, teslice, křížovka), poříz rovný a křivý,   
různě dimenzovaná dláta, palička, různé nebozezy, různé druhy pil, 
hoblíky, úhelník, měřidlo, olovnice, páka, kladka, kružidlo, skoby atd. Je 
víc než pravděpodobné, že tesaři byli v naší obci již od jejího samého 
založení a postupem času budovali dřevěná stavení. Vyráběli také na-
příklad i vojenské praky. Postupně, když se začaly domy stavět z cihel, 
tesařů ubývalo.
Plavec dřev
Námezdní pracovník zabývající se splavováním dřeva po vodě. 
Valič dřev
Připravoval a přibližoval dřevo pro plavení nebo svoz.
Prknař
Vyráběl šindele řezáním.
Vorař
Specialista na svážení klád vodní cestou. Uměl zhotovit z klád vor a ten 
plavit po řece.
Struhař
Řemeslník, který řezal, strouhal a hladil prkna pro truhláře.
Tálník 
Nádeník u pilaře na pile.

Dřevo je jedním z nejstarších materiálů, které se člověk naučil využívat ke stavbě obydlí, výrobě pracovních nástrojů, výrobků i jako zdroj energie.

Víte, kdo s ním pracuje? Znáte je?
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Orientační body a délka řemeslné stezky: 2,8 km
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Zdroje informací a obrázků: Ježek Brtnický, Wikipedia

Pokračujte na 
STANOVIŠTĚ 6 - 430 m

 
Toto místo bylo vždy nazýváno „VLČÍ DŮL“

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov


