
Řemeslo kovářské bylo vždy velmi vážené. Kovářská práce byla fyzicky značně náročná a žádala si patřičný fyzický fond osoby kováře. Řemeslo
také vyžadovalo určité zázemí kovárny. Tradiční podobu kovárny představovala kovářská výheň, vybavená charakteristickým rozměrným
komínem a zařízením k přivádění čerstvého vzduchu do ohně.

Dmýchání vzduchu do ohně bývalo kdysi zajišťováno kovářskými měchy. Účelem bylo docílení potřebné vysoké teploty ohně, nezbytné
k rozžhavení tvářeného železa pro jeho další zpracování následným kováním. Pro dosažení vysoké teploty potřebné pro tváření bylo používáno
dřevěné uhlí, připravované uhlíři „pálením“ v milířích.

V kovárně zaručeně nesměla chybět také co největší kovadlina, jako hlavní prostředek veškeré kovářské práce. Samozřejmě v každé správné
kovárně bylo po stěnách kolem výhně rozvěšeno množství nejrůznějších kovářských kleští a řada kladiv všech velikostí a tvarů. Potřebné byly i
další tvářecí nástroje jako „utínky, durchšloky či zápustky“.

Kovářské řemeslo bylo také obestřeno mystikou tajuplnosti. Zkušení kováři oplývali téměř nadpřirozenými schopnostmi. Podle barvy a tvarů
jisker odlétávajících z kovu dokázali rozpoznat druh a kvalitu železa. Byli schopní kvalitu železa ovlivnit, tzn. železo „zlepšit“. Dokázali jej vytvrdit
zakalením, nebo naopak učinit houževnatým, pomocí tzv. „popouštění“, určitým postupem pomalého ochlazení, nebo „výdrží na teplotě“.

Byli schopni železo vyzdobit, i zabarvit, do modra, do hněda, nebo provést tzv. „černění“.

Zvláštní odnož řemesla tvoří odbornost „kovář - podkovář“. Zahrnuje v sobě nejen znalosti a zručnost kováře, ale i schopnost a porozumění práci
s koňmi. Spočívá v umění kovat koně. Tedy přizpůsobit k jakémukoliv kopytu vhodnou podkovu, včetně předchozí úpravy tvaru kopyta rašplí a
pevnému přibití podkovy kovářským hřeby. Naštěstí koně jsou chytrá zvířata a vědí, že s podkovami je to lepší než bez nich, tak proceduru
zvládají většinou v klidu. Koně se kovali venku před kovárnou, případně pod přístřeškem.

Kováři bývali váženými osobnostmi, setkávali se často s příchozími z jiných krajů a také se dobře vyznali v koních. Vesničané za nimi také často
chodívali na radu s různými životními záležitostmi. (B.S.)

KOVÁŘ

KOVÁŘ
1 Živnost celkem Dvorská č.p. 14/24 1713-1908

rodina Daňkovských, majitelé 1818-1908
Bobek… nájemce 1896-1908

2 Statek, Brandejs A. Dvorská č.p. 1/3 1890-????
3 Pokorný Jan K Roztokům č.p. 114 1924-????
4 Kotěra Vilém Budyňská č.p. 156 1939-????

Zdroj: Obecní kronika, SOkA Praha-západ, pamětníci.

Počátky zpracování železa spadají do 3. tis. př. n. l. a setkáváme se s ním u Chetitů. V halštatském (7. stol. př. n. l. – 450 př. n. l.) období nastal relativně prudký rozvoj používání železa, a s tím i kovářství. Byl využíván i bronz. V době

laténské, tedy v mladší době železné, byli zručnými kováři Keltové. Kovářství se oddělilo od hutníků, což znamenalo především rozšíření výroby mečů. S nárůstem potřeby ocelových předmětů získávali kováři výjimečné společenské

postavení a byli považování i za znalce magie, protože ovládali oheň. Kovářskou techniku převzaly od Keltů postupně germánské kmeny a následně tyto znalosti ovlivnily i slovanské kovářství. Již v 10. až 12. stol. lze nalézt kováře mezi

dvorskými výrobci, ve 13. stol. se kováři vyskytovali ve městech a kovali různé předměty a nástroje pro domácnosti i řemesla. V 15. stol. patřila do běžného kovářského sortimentu výroba různých výrobků - seker, kladiv, pil, motyk,

kleští, hřebíků i křesadel do kuchyní. Dále kování dveří a vrat atd. Toto se nazývalo „kovářským dílem bílým“. Naopak „kovářským dílem černým“ se nazývalo kování vozů a koní. Někdy se jednalo i o specifické druhy výrobků - v roce

1429 k obraně města zhotovil kovář Petr tři kopy šípů. Ve 14. století bylo v Evropě objeveno lití železa, které ale nepatří do kovářské práce. Obecně platilo, že kovářství zahrnovalo práce, které se v uměleckém kovářství objevují

dodnes. Tímto vývojem prošla různou rychlostí téměř celá Evropa. Kovářská rukodělná výroba si v menších městech a na vesnicích zachovala charakter tvořivého řemesla. Kovářství zůstávalo dlouho oborem, ve kterém byl soubor

výrobků podmíněn potřebami daného prostředí. Kované dílo bylo spojením praktického účelu s výraznou estetickou působností, což bylo výsledkem pochopení vlastností a struktury zpracovávaného materiálu. Kováři a kovářky byli

také ranhojiči a zvěrolékaři (tahali zuby koním). S některými kovářskými výrobky byly spojeny i pověry - podkovy se přibíjely nade dveře atd.

Vesnické kovářství bylo novými proudy téměř nezasaženo. Poněkud stranou stáli zbrojíři, kteří sice nespadali pod kovářský cech, přesto se jejich techniky často potkávaly a ovlivňovaly. V mnoha ohledech však měli zbrojíři blíže k

zámečníkům než kovářům. Po druhé světové válce nastal celkový útlum kovářství, zejména v době socialismu. Teprve v 70. letech nastala renesance uměleckého kovářství, kdy znovu začala být ceněna ruční práce. [2] [3] (H.B.)

Kovář Daňkovský, práce kováře, rok 1863.

(Zdroj: Národní archiv, fond Emauzského kláštera, statek Suchdol) [1]
Kovář Daňkovský, kvitance, rok 1854. 
(Zdroj: Národní archiv fond Emauzského kláštera) [1].

Zdroj:
[1] historiesuchdola.cz
[2]    poznejte-remesla.cz
[3]    M. Janotka, K. Linhart: Řemesla našich předků, 1987

Kovárna ve Dvorské ulici, č. p. 14/24

Přibližně ve stejnou dobu, kdy byla pravděpodobně postavena hospoda Na Chumberku, byla postavena
kovárna ve Dvorské ulici č.p. 14.

Patřila ke dvoru a její držitel byl často držitelem i protější hospody.

Jako první majitel se uvádí v roce 1713 Václav Trautman.

V roce 1818 přišla ze Žalova na kovárnu rodina Daňkovských. Pro tuto kovárnu bylo tragické, když si v roce
1890 nájemce dvora, Alexandr Brandejs zřídil svou vlastní kovárnu. Tehdejší majitel František Daňkovský tím
ztratil většinu práce, a proto spáchal sebevraždu.

Roku 1896 pronajala paní Daňkovská kovárnu p. Bobkovi ze Sedlce. Ten ji měl v nájmu do roku 1908, kdy
zanikla. Tehdejší majitel František Daňkovský ml. ji dal zbořit. [1]

Kresba V. Puchty v obecní kronice, 1958. [1]
Vpravo objekt bývalé kovárny, 1975.
(Foto poskytl P. Hejl).
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Kovárna ve Dvorské ulici, č. p. 1/3, areál Brandejsova statku

V roce 1890 dal Alexandr Brandejs zřídit ve statku kovárnu.
Vedle brány Brandejsova statku, směrem od suchdolské návsi, bývala v provozu kovárna ještě do 60. let min. století. Podlouhlá budova podél
návsi tvoří vnější ohraničení areálu celého statku. Je nanejvýš pravděpodobné, že se jedná o autentické umístění, kde v roce 1890 nechal
kovárnu zřídit Alexander Brandejs. Je však pozoruhodné, že budova je zakreslena na tomto místě již na katastrálních mapách z roku 1847.
Objekt ale mohl být předtím, do 90. let 19. stol., využíván k jiným účelům.
Od 2. poloviny 20. stol. začalo být zemědělství více mechanizováno. Kovárna ještě nějaký čas sloužila, spíše k opravám zemědělských strojů.
Později již nebyla využívána vůbec a objekt byl adaptován k bydlení. V současné době se objekt nachází v havarijním stavu.
Podle dnešního stavu stavebních konstrukcí je zřejmé, že od doby Alexandra Brandejse vlastníci nečinili potřebné kroky k zachování způsobilosti
objektu k účelnému využití. (B.S.)
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Současný stav budovy.
(Foto H. Bínová) [1]

Bývalá kovárna ve statku, 1971.
(Archiv ČZU) [1]

Práce kováře Jaroslava Rývory ze Suchdola z konce 20. stol.,
mistra uměleckého kovářství v Praze 5 - Smíchově.

(Zdroj: Výstava Učitel a žáci, 2002, reprofoto B. Sommer.)
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