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VÝROBKY ZE DŘEVA
Toto místo bylo vždy nazýváno „ZA NEALKEM“

Dřevorytec
Specialista, řezbář dřeva zabývající se pouze výrobou dřevorytů, zprvu 
plochých nástěnných obrazů, později předloh pro tisk.

Struhař
Řemeslník, který řezal, strouhal a hladil prkna pro truhláře.

Řezáč dřeva
Řemeslník zhotovující vyřezáváním různé dřevěné plastiky a další řez-
bářské práce ze dřeva lipového, řídce hruškového apod.

Locufilices
Truhlář specializovaný na výrobu rakví.

Lžičník
Soustružník specializovaný na výrobu dřevěných lžic.

Stolečník
Stolař specializovaný na výrobu stolků. Vyráběl stolky bohatě zdobené 
řezbou či vykládáním.

Šiftař
Výrobce pažeb střelných zbraní. Často dobrý řezbář, které své výrobky 
velmi zdobil řezbou nebo vykládáním.

Stoličník
Truhlář specializovaný na výrobu stolic pro různé stroje a lavic na sezení. 

Stolař
Truhlář specializovaný na výrobu stolů a starší označení pro truhlá-
ře vůbec. Stolaři vyráběli kvalitní nábytek, často vyřezávané celé  
nábytkové sestavy.

Marketiér
Řemeslník zdobící povrch dřevěných předmětů perletí, želvovinou, 
bronzem, mědí, cínem a vzácnými dřevy. Zdobení prováděl povětšinou 
vykládáním.

Parketář
Specifickým truhlářstvím bylo parketářství zabývající se kladením par-
ketových podlah a výrobou parketových dílců z různých dřev do rozlič-
ných tvarů a obrazců skládaných.

Truhličník
Truhlář specialista na výrobu malých truhliček na mince, šperky apod.

Truhlář
Řemeslník pracující se zdokonalenými a specielními nástroji. Truh-
láři se od tesařů odloučili ve 12. století. Předměty truhlářské výroby 
byly původně zhotoveny ze štípaných dřevěných dílců nebo trámců.                           
Ve 13. století byli více nazýváni jako stolaři patrně z toho důvodu, že 
jejich hlavní prací bylo hotovení stolů. I když ve městech postupně do-
cházelo ke specializaci, v městečkách i na vesnicích dále truhláři vyrá-
běli jak truhly, tak i židle, lavice či stoly, a později skříně a almary. Neje-
den truhlář byl zároveň řezbářem či soustružníkem.

Jestliže se tvrdí, že dřevo má duši, která přežívá i ve zpracovaném výrobku, pak bychom měli 
nechat takovou „osobnost“ náležitě vyniknout. Víte, kdo je vyrábí? Znáte je?

Pokračujte na 
STANOVIŠTĚ 5 - 500 m

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

Zdroje informací a obrázků: Ježek Brtnický, Wikipedia


