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ZPRACOVÁNÍ KAMENE
Toto místo bylo vždy nazýváno „O VETONINA“

Kameník
I když činností kameníků bylo zejména zpracování kamene a jeho 
sestavování do celků a činností zedníků bylo budování hrubých sta-
veb, tato řemesla se prolínala a mnohdy nebylo mezi nimi rozdílu.  
Vždyť první zděné stavby byly zhotoveny z kamene.

Lamač kamene
Dobýval stavební kámen. Lamařská práce má u nás velmi starou tradi-
ci. Kámen se dobýval ručně klínováním, které se při získání kvalitních 
kamenů udrželo dodnes. Do vysekaných otvorů se zarážely dřevěné 
klíny, které se zalévaly vodou. Tím nabývaly na objemu a trhaly hor-
ninu. Lomy se nezakládaly v úzkých údolích či brázdách, kde býval 
kámen zvětralý, ale na čelních svazích. Přihlíželo se k tomu, aby byl 
lom obrácen k severu, protože v takovém držel kámen déle lomovou 
vlhkost a snadněji se lámal a opracovával. Těžkou ruční práci při do-
bývání kamene později usnadnilo používání trhavin. Stavební kámen 
se těžil na mnoha místech zpravidla jen pro potřeby majitelů panství, 
či místních obyvatel.

Lamač vápník
Další profesí, která má přímou souvislost nejen s vápenictvím, bylo 
dobývání vápence. Pokud tuto činnost prováděl někdo jako svoji živ-
nost, nazýval se lamač nebo skalník. Lamařská práce má u nás velmi 
starou tradici.

Cestář
Opravoval cesty a silnice. Většinou roztloukal kamení a díry vysypával 
směsí kamení a jílu rozmíchaném ve vodě.

Dlaždič
Řemeslník zabývající se dlážděním cest a kladením podlahových dlaž-
dic.

Dlažič
Specialista dlaždič zabývající se jen kladením podlahových dlaždic.

Skalník
Řemeslník lámající kámen.

Tesák kamene
Upravoval kámen pro potřeby staveb a dláždění. Časem toto řemeslo 
splynulo s kameníky.

Kuléř
Specialista kameník, který z kamene tesal koule pro praky a děla.

Malíř do kamene
Řídce se vyskytující specialista, malíř zhotovující mozaikové obrazy.

Kámen je materiál, který prověřil čas. Jeho místo je všude tam, kde chceme zdůraznit hodnotu, sílu, někdy mohutnost, 
krásu a pravdivost přírodního materiálu . Víte, kdo s ním pracuje? Znáte je?

Pokračujte na 
STANOVIŠTĚ 3 - 100 m

Rozhlédněte se kolem 
a zaskákejte si panáka.

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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