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ZPRACOVÁNÍ KOVU

Kovář
Jedním z nejvýznamnějších a nejznámějších řem-
sel bylo bezesporu kovářství, což bezprostřed-
ně souviselo s rozsáhlou zemědělskou činností 
včetně využívání koňských a kravských potahů.  
Původním vybavením kovárny byla kovadlina 
a ruční měch s výhní. Od podkov a různých druhů  
kování na vozy a kola až po hřebíky. Byli typem  
lidových všeumělců, z nichž někteří skutečně doká-
zali zručně vytrhnout bolavé zuby. Kovář byl vždy 
řemeslníkem, který převážně za horka tvaroval  
železo do žádoucí podoby kladivem na kovadlině. 

Cuprifabr
Též kovář mědi, specialista na kování mědi. 

Stříbrník
Rozpouštěl stříbro v tavírnách a zhotovoval urče-
ní slitiny přidáváním různých kovů. 

Tavíř
Specialista na tavení stříbra z rudy. 

Cankář
Specialista kovář vyrábějící ploché kovové pru-
hy - cánky, které sloužily k dalšímu zpracování 
(cány železné a ocelové pro bednáře a koláře), 
nebo se z nich v mincovnách razily mince (cány 
z drahých kovů nebo mědi a slitin). 

Cizelér
Řemeslník dotvářející povrch kovových předmě-
tů a jemně opracovávající kovové odlitky umě-
leckých děl. Kovy nejen brousil a leštil, ale často 
doplňoval i rytinou.

Zámečník
Ke kovářství patřilo od středověku i zámečnictví. 
I když se tyto profese původně vzájemně prolínaly, 
postupem času se oddělily, později i na venkově. 

Zatímco kovář železo žhavil, kul, sekal a probíjel, 
zámečník za studena železo řezal, piloval a vrtal. 
Mezi zámečnickou výrobu můžeme kromě zám-
ků řadit kliky, dveřní závěsy, klepadla, nábytková 
kování na skříně, mříže, kostelní kříže a další vý-
robky. Sortiment se postupně rozšiřoval a časem 
se od nich oddělili zámkaři, specialisté na výrobu 
a opravy zámků a klíčů. 

Hamerník
Řemeslník vyrábějící ze surového železa svářka-
tou ocel vytloukáním na hamrech obvykle s kolem 
na spodní vodu, které pohání kladivo dopadající 
na kovadlinu. 

Šleféř kovářský
Většinou zaměstnanec kováře zabývající se 
broušením kovářských výrobků. Ať již povrchově 
obrušoval okuje a dokončoval práce, nebo brou-
sil ostří nástrojů. 

Tradice zpracování kovu prochází dlouhými dějinami lidstva, patří k jedněm z nejstarších 
a nejdůležitějších oblastí lidské činnosti. Víte, kdo s ním pracuje? Znáte je?

Toto místo bylo vždy nazýváno „U LEP“

Další navazující stezka je geologická, zaměřena na přírodu a nejbližší okolí. 
Toto stanoviště je posledním stanovištěm řemeslné stezky a zároveň prvním stanovištěm geologické stezky.
Jednotlivá stanoviště mají uvedena v pomístním názvosloví – blodovštině, svůj lidový název. Po cestě hledejte symbol zeleného trojúhelníku. Bludovem probíhá hranice dvou geologických jednotek. 
V severní části katastru vystupují starší přeměněné (metaforované) horniny, které patří k tzv. keprnické klenbě. Jsou to hlavně ruly a svoly, v menší míře kvarcity a krystalické vápence.

Orientační body a délka geologické stezky: 2,3 km

Pokračujte na 
STANOVIŠTĚ 2 - 500 m

Na Starym hradě Zámeček - Horní dvůrU lep Ukazatel Nad Schniló skaló

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov

Zdroje informací a obrázků: Ježek Brtnický, Wikipedia


