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Abstrakt
PACHTOVÁ, Pavla: Putování za tradicemi českých řemesel. Bakalářská práce. Vysoká
škola polytechnická Jihlava. Katedra cestovního ruchu. Vedoucí práce Mgr. Eva
Horňáková. Stupeň odborné kvalifikace: bakalář. Jihlava 2012. 101 stran.

Cílem bakalářské práce „Putování za tradicemi českých řemesel“ je zmapovat vybraná
česká řemesla na území České republiky a poukázat na možnost jejich využití pro
vytváření dalších produktů v cestovním ruchu. První teoretická část se zabývá historií
mnoha českých řemesel, např.: sklářství, košíkářství. Mapuje nejen místa, kde řemesla
vznikala, ale zabývá se i tím, jak vznikala. Ve druhé rozsáhlejší praktické části je
uvedeno, kde se řemesla udržela nebo se aktivně provádějí i v dnešní době. Důraz je
kladen na řemeslná muzea a provozovny udržující tato řemesla. Cílem práce je
navrhnout, jak řemesla oživit a udržovat do budoucnosti. Druhá část zároveň obsahuje
dotazníkový výzkum o oblíbenosti řemesel.

Klíčová slova: česká řemesla, historie řemesel, místa vzniku řemesel, řemeslná muzea,
bakalářská práce

13

Abstract
PACHTOVÁ, Pavla: Following the traditions of the Czech crafts. Bachelor thesis.
College of Polytechnics Jihlava. Tourism Department. Thesis supervisor Mgr. Eva
Horňáková. Degree of professional qualification: bachelor. Jihlava 2012. 101 pages.

The aim of the bachelor thesis „Following the traditions of the Czech crafts“ is to
analyse some of the Czech crafts within the Czech Republic and focus on the posibility
of their usage for creating further products in the area of travel and tourism.
The first, theoretical part centres around the history of many Czech crafts, for example
glass-makers, basket- makers. It not only shows its places, where the crafts appeared for
the first time, but also reveals how they came into being.
The second extended part is centered around at places where the crafts are still
continued today. The focus is given on craft museums and factories showing traditional
crafts.
The goal of this thesis is to suggest the best way to boost and keep the crafts alive now
and in the future. The second part contains research about the popularity of the Czech
crafts as well.

Keywords: the Czech crafts, the history of the Czech crafts, the places where the crafts
appeared for the first time, the craft museums, bachelor thesis
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Úvod
Cílem bakalářské práce je přiblížit místa historického vzniku mnoha českých řemesel a
poukázat na místa, kde se dodnes výroba udržela. Zároveň je analyzováno, zda se
udržuje ruční výroba jako v minulosti, zda byla nahrazena výrobou strojovou nebo zda
se výroba vůbec nějakým způsobem udržuje. V práci jsou stručně uvedeny i úspěchy
českých mistrů výrobců v některých řemeslech.
V přílohách na konci práce je k vidění soubor fotografií zobrazujících jednotlivá
řemesla a současně i mapy České republiky, na kterých jsou vyznačena místa
nejčastějšího výskytu řemesel. Mapy poukazují na střediska, kde se činnosti provádí
v současné době, nikoliv místa jejich historického výskytu. Na mnoha místech řemesla
již zanikla, a tak je zachycena jen stávající situace.
Dotazníkové šetření ukáže, co vlastně česká řemesla znamenají pro člověka v dnešní
době, a na základě zjištěných výsledků jsou navrhnuta nová řešení z hlediska propagace
a cestovního ruchu. Průzkum je proveden v rámci celé České republiky, ale primární
zaměření se vztahuje na kraj Vysočina.
Na základě dotazníků bylo zjištěno, kolik lidí navštěvuje řemeslné akce (festivaly,
jarmarky, řemeslné trhy), jestli by se chtěli sami aktivně nějakému řemeslu věnovat a
zda se nějakému řemeslu věnují, aby podpořili jejich udržení a zachování i pro budoucí
generace.
V historii lidé kladli na tradice větší důraz než my dnes. V současné době už nejde ani
tak o tradice, jako spíš o ekonomickou stránku věci. Vše se řídí předpověďmi ekonomů
a politiků. Tímto přístupem jsme a nejspíš i budeme ochuzováni o kouzlo tradičních
způsobů výroby.
Smyslem práce je zmapování míst, kde se řemesla udržují, aby mohla být aplikována do
programů cestovních kanceláří a tím oživována a podporována. V praktické části je
uvedeno mnoho příkladů škol či sdružení, která řemesla provádí a nabízí kurzy pro
širokou veřejnost. Dnes vše vychází z aktivit lidí, a tak se tradičním řemeslům ve větší
míře věnují jen skupinky nadšenců nebo individuální osoby.
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Práce se zabývá problematikou lidových řemesel a tvořivosti. Za tímto účelem bylo
navštíveno několik akcí v rámci Festivalu řemesel a vyznání na Greenway (více
informací o festivalu je uvedeno v kapitole 13 Propagace), dále byla navštívena
brusičská dílna v Mrzkovicích (nedaleko Světlé nad Sázavou, kraj Vysočina) a sklářská
huť při Sklářské škole ve Světlé nad Sázavou.
Podobným tématem se přede mnou ještě nikdo nezabýval: v knihovně Vysoké školy
polytechnické Jihlava jsou pouze bakalářské práce týkající se folklóru, a to většinou
v oblasti Moravy. Pro zpracování teoretické části jsou využity hlavně publikace týkající
se jednotlivých řemesel z nakladatelství Grada Publishing.
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Teoretická část
1 Historický vývoj řemesel
Tradiční česká řemesla mají na našem území dlouhou a v některých případech
zajímavou historii. Nesmazatelnou roli v šíření a rozvoji řemesel má člověk. Právě
pracující lidé vytvářeli harmonii mezi potřebami běžného lidského bytí a stálým
zdokonalováním výroby. Nezřídka se obyvatelé museli za lepšími životními
podmínkami stěhovat.
Postupně budou uvedena jednotlivá řemesla a etapy jejich vývoje. Největší prostor bude
věnován historii sklářství, protože si myslím, že je jedním z nejdůležitějších oborů
tradiční výroby na území České republiky.

1.2 Sklářství
Sklářství patří mezi tradiční řemesla a na našem území se provozuje již několik staletí.
Je to průmyslové odvětví zabývající se výrobou a zpracováním skla. Jelikož k objevu
skla došlo již kolem roku 3 000 před naším letopočtem, patří sklářství k jednomu
z nejstarších řemesel. Nejstarší nálezy skla na našem území jsou z doby Keltů a
pravděpodobně se jednalo o sklo dovážené. Písemné doklady o znalosti tohoto řemesla
pak pocházejí z 12. století, konkrétně z roku 1162. [Vondruška. 2002. str. 15]
Za doby Keltů zde byly nalezeny skleněné perličky, náramky a korálky. Odborníci se
domnívají, že sem byly zaneseny obchodníky z Blízkého východu v rámci výměnného
ochodu. Některé druhy korálků z doby Velkomoravské by mohly být i domácího
původu. [1]
V 9. století se výroba skla stala doménou církve a hlavně mnichů Benediktýnů. Ti
vyráběli sklo do oken kostelů a klášterů.
První světské sklárny na našem území objevili archeologové v pohraničních horách a
jejich vznik datují do druhé poloviny 13. století a první poloviny 14. století. Jejich
existenci dokazují přímé doklady, např.: kupní smlouvy, a v neposlední řadě i názvy
některých měst a vesnic, např.: Skelná huť, Stará huť.
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Velice důležitou podmínkou pro výrobu skla ve středověku byl dostatek dřeva pro
ohřev pecí a výrobu potaše. Potaš je základní surovinou pro výrobu skla. Důležitý byl i
přístup k vodě a dalším surovinám potřebným k výrobě skla, tj. např.: křemenný písek,
vápenec, živec, soda, může se přidávat i borax, kazivec, kryolit, znělec, atd. Tyto
podmínky poskytovaly zejména pohraniční oblasti, a proto se sem začaly stěhovat
sklářské rodiny. V případě, že jim docházely suroviny, byly nuceny se stěhovat dál do
hor. Právě v této době docházelo k nebývalému rozvoji výroby. [2]
Nejvýznamnější a nejstarší jsou sklárny v Lužických horách, v Krušných horách,
v Orlických horách, v Jablonci, Krkonoších a na Šumavě. Další důležité lokality jsou
Jizerské hory a Jeseníky. [Vondruška. 2002. str. 175 - 196]
Od poloviny 14. století se vyrábělo čiré, někdy slabě do žluta nebo zelena zabarvené
sklo, ze kterého se zhotovovala malovaná kostelní okna, číše a poháry. Uvádí se, že
v roce 1370 byla v dnes již neznámé sklárně utavena sklovina pro mozaiku na Zlaté
bráně svatovítské katedrály na Pražském hradě. S výrobou údajně pomáhali specialisté
z Benátek. Mozaika má chemické složení shodné s tehdejším dutým sklem. [1]
Hutě zpočátku vyráběly jen jednoduché výplně do oken a později perličky i duté sklo.
Během let se vystavělo velké množství skláren témě v celém pásmu pohraničních hor.
Využívalo se jak bohatství lesů, tak české společnosti. Kombinace těchto dvou
podmínek zaručovala dobrý odbyt výrobků. Ve 14. století bylo sklo poměrně drahé, a
tak si ho ve svých domácnostech mohli dovolit jen členové šlechty a někteří měšťané.
Ve středověku se objevovala sklovina bezbarvá, slabě žlutá, hnědá nebo zelená. Někdy
se vyskytovala i sklovina modrá. Středověcí skláři nebyli jen vynikající řemeslníci, ale
zároveň i geniální návrháři a výtvarníci. Skláři měli jedinečnou možnost se realizovat za
vlády císaře Rudolfa II. Ten zval do Prahy věhlasné umělce a učence, mezi nimiž byli i
řezači drahokamů a rytec skla Caspar Lehmann. Ten se proslavil tím, že jako první
vytvořil poháry ze skla dekorované bohatou rytinou. V 16. století se vyrábělo ve více
než 34 hutích jak luxusní, tak levné sklo (většinou nazelenalé barvy), dále se vyráběla
skla do oken nebo skleněné perly (ty se vyráběly hlavně na Šumavě). Poněvadž velkou
část Evropy zásobovalo kvalitní benátské sklo, snažili se čeští skláři kvalitou skla co
nejvíce přiblížit jejich vzoru. V praxi to znamenalo, že zdokonalovali konstrukce pecí,
místo drahé sody, která se musela dovážet, využívali salajku (neboli potaš). Právě
pomocí poslední jmenované suroviny vyvíjeli sklo odolné vůči žáru i chemickým
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vlivům. Vyvíjet sklo odolné vůči chemickým vlivům bylo obzvláště v dobách
Rudolfa II. velmi prozíravé, protože jak je známo, tento panovník byl velice nakloněn
různým vědeckým pokusům. [1]
Velmi významné postavení ve vývoji sklářství měly sklářské rody. Ty ovlivňovaly
technologický vývoj v celé střední Evropě. Tradice byla důležitým a klíčovým faktorem
pro uchování a další rozvoj, protože umění tavit sklo bylo tajemstvím a předávalo se
z otce na nejstaršího syna. Často se stávalo, že otec prozradil tajemství výroby až na
svém smrtelném loži, protože postup výroby byl největších bohatstvím sklářských rodů.
[Vondruška. 2002. str. 15]
Nejvýznamnější přínos měli čeští skláři:
 Rodina Schürerů (severní Čechy, 16. století) : tavba modrého kobaltového skla
 Müllerova sklárna (Šumava, 17. století): objev českého křišťálu
 B. Egermann (první polovina 19. století): objev lazur a hyalitového skla

Na přelomu 16. a 17. století bylo poměrně vzácné modré sklo (barvené krušnohorským
kobaltem), fialové sklo (barvené příměsí manganu) nebo sklo v barvě pečetního vosku.
[2]
Na přelomu 17. a 18. století dosáhli čeští skláři takové dokonalosti, že zastínili kvalitou
svých výrobků i bezkonkurenční benátské sklo. Svým stylem malby ovlivňovali čeští
skláři země na sever od Alp. Jednalo se o techniky, kdy do čiré skloviny zatavovali
barevné tyčinky a nitky. Sklo bylo zdobeno diamantovým hrotem, malbou
pryskyřičnými nebo olejovými barvami (to vše za studena) a později i vypalovanými
smalty. [1]
Ale již gotické sklo v sobě neslo prvky, které pak po staletí charakterizovaly českou
produkci. Sklo bylo technologicky čisté a vytvářelo svérázný a osobitý umělecký styl,
který začala odborná literatura nazývat „české sklo“.

České gotické sklo bylo

zhotovované z nazelenalé skloviny. Díky své barvě bylo označováno jako lesní sklo.
V německých zemích byla zelená spíše tmavší, kdežto v Čechách byla světlejší. Barva
se tak blížila pozdějšímu křišťálu. Ve své době to bylo módní, a proto se české gotické
sklo vyváželo ve značných objemech do Německa, ale i Francie. Nejstarší písemný
doklad o obchodování je z roku 1376: smlouva mezi Mikulášem Queysserem
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z Vysokého a Hanušem z Hlohova týkající se dvaatřiceti set skel. Charakteristickými
rysy českého skla byly tvary štíhlých fléten, baňatějších číší a především perličkové
nálepy. Tato dekorační technika vznikla na Předním východě a do střední Evropy se
rozšířila ve 13. století v souvislosti s křižáckými válkami. V dokumentu vydaném v roce
1500 ve Štrasburku doporučil Hieronymus Brunswig české destilační křivule a baňky
lékařům, lékárníků a alchymistům.
Po vzoru benátských sklářů se i u nás objevuje technika emailové malby skla.
Nejhojněji byla tato technika zaznamenána v Novohradských horách. Avšak pro
benátské sklo je typický jemný dekorační styl, kdežto v českých zemích se objevují
motivy s erby, figurální výjevy z prostředí běžného života nebo zobrazení panovníků.
V období baroka se pak objevují nápisy, darovací texty, jména či monogramy a data.
Emailová malba se stala oblíbenou nejen pro své krásné zdobící vlastnosti, ale
v neposlední řadě i proto, že dokázala skrýt drobné vady na skle. Sklárny tak zvládly
bez ztrát prodávat i sklo druhé kvality. [Vondruška. 2002. str. 105 - 119]
Zlomovým okamžikem pro české země bylo období po třicetileté válce (1618 – 1648).
V českých zemích se začalo tavit průzračně čisté sklo označované jako český křišťál.
Český křišťál se stal speciálním a typickým výrobkem naší země a ve světě tak
žádaným, že se v první polovině 18. století české země staly nejvýznamnějším
exportérem skla ve světě. V této době začaly na území Čech vznikat obchodní
společnosti, tzv. sklářské kompanie, které měly své pobočky, tzv. faktorie, i v četných
velkých přístavech nejen v Evropě, ale i v Asii a Jižní Americe.
Technickou vyspělost českého skla v 18. století dokazují různé menší výrobny. Ty
neměly možnost ovlivnit styl doby, ale za povšimnutí stojí jejich mistrovské provedení
jednotlivých produktů, např.: tzv. dvojstěnek: vyráběly se zhotovením dvou nádobek,
které musely být stejného tvaru precizně vybroušené tak, aby do sebe přesně zapadly.
Mezi stěny se vkládala barevná fólie (nejčastěji zlatá), která vytvářela zajímavý dekor.
Teoreticky byly popsány již v dřívějších dobách a v jednoduché podobě i zhotovovány,
ale teprve v neznámé severočeské sklárně byla jejich produkce dovedena k dokonalosti.
[Vondruška. 2002. str. 121 - 133]
V první polovině 19. století žil a působil v severočeském Novém Boru „mág“ sklářské
výroby – Bedřich Egermann. Celá Evropa se tou dobou snažila napodobovat anglické
broušení, zatímco Egermann začal experimentovat s barevnými sklovinami (vynálezce
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žluté a červené lazury). Jeho techniky byly tak unikátní, že přinesly nový umělecký styl
a otevřely nový pohled na sklo. Podařilo se mu překovat po staletí zažitý názor o
sklářské produkci vycházející z průzračného skla. Jeho vyvrcholením byla klasicistní
tvorba známá například z Novosvětské sklárny v Harrachově. Egermann začal
s výrobou opakních barevných sklovin, tj. s opály, opalíny, lithyaliny, hayality aj.
Z jeho nápadu čerpala inspiraci nejen tvorba druhé poloviny 19. století, ale především
secese i moderní výtvarné proudy 20. století. [Vondruška. 2002. str. 145]
Ve třicátých letech 19. století došlo k další významné události, když na Sázavě utavil
František Kavalír první chemicky odolné sklo na světě.
Na konci 19. století se sklo hodně exportovalo, protože bylo ve světě velice žádané.
Vzniká i určitá vlastenecká oblast výroby specializující se na sklo v historizujícím stylu.
Dekor zdůrazňoval tradici, národní svébytnost a vyzdvihoval přednosti venkovské
lidové kultury. I když se jednalo jen o malou část produkce se specifickým účelem,
české umělecké řemeslo tím bylo výrazně ovlivněno a stalo se základem autorské
tvorby. [Vondruška. 2002. str. 157]
Dále si české země připsaly prvenství v zavedení prvních Owensových automatů na
výrobu lahví a podařilo se zavést stojní výrobu plochého skla (ta se začala poprvé
využívat v Mühligově sklárně v Hostomicích roku 1919). [Vondruška. 2002. str. 158 172]
Výrobky na vysoké úrovni dále vyráběly Moserovy sklárny v Karlových Varech.
Ludwig Moser začal vyrábět hranované číšky s dvojstěnným dnem a malovanými
květy. Nový způsob přípravy povrchu před nanášením barev přihlásil jako svůj patent.
Na pařížské výstavě úspěšně vystavoval svou kolekci „Karlsbader Secession“.
Moserovy sklárny vyráběly nápojové sklo, které se dodávalo panovníkům, příslušníkům
aristokracie a politikům po celém světě. [2]
Jiné význačné sklárny patřily Josefovi Riedlovi z Polubného. Specializovaly se na
výrobu barevného skla – měly až 600 barevných odstínů, devět základních barev a osm
druhů sklovin. Barevné sklo bylo na své vrcholné úrovni i ve světové konkurenci a
jablonecká bižuterie se stala bezkonkurenčním výrobkem na světových trzích.
Významným brusičem skla byl pan Ladislav Prostředník z Dobrušky, který použil na
olovnatém křišťálu vlastní vzor 500PK. Zasloužil se o vznik dodnes nejprodávanějšího
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českého broušeného skla. [1] Na Vysočině výrobky z olovnatého křišťálu distribuují
například Jihlavské sklárny Bohemia.
V období světových válek se objevuje umělecký styl Art Deco (asi ve dvacátých letech
20. století). Je to styl, který je výrazem spontánní potřeby moderního člověka zkrášlit a
ozvláštnit své prostředí. Je inspirován minulými epochami, ale i vzdálenými exotickými
kulturami. Název Art Deco vznikl v roce 1966 v pařížském Muzeu dekorativních
umění, kde byla uspořádána velká restrospektivní výstava „Les Anées 25“ (= Léta 25),
jejímž podtitulem byl termín Art Deco.
České Art Deco má v podstatě tři základní směry:
a) první směr se rozvíjel hlavně na Uměleckoprůmyslové škole v Praze; je
charakteristický svými ornamentálními prvky a ovlivněn francouzskou vlnou
dekorativismu; tento směr se úspěšně prezentoval na Mezinárodní výstavě v Paříži roku
1925
b) druhý směr je neoklasicistní; okrajově se projevuje ornamentalistika
c) posledním směrem jsou dekorativní uměleckořemeslné či uměleckoprůmyslové
výrobky ze skla, keramiky, šperky, bižuterie atd.; nejsilnější postavení mělo sklo
severočeských sklářů a výtvarníků.
Pro české Art Deco je typická náročnost a perfektní zpracování s nedostižnou
rukodělnou dovedností. [2]
Umělecký styl Art Deco se začal postupně vytrácet, až zmizel úplně. Po druhé světové
válce jsou čeští skláři vychováváni na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a Vysoké
škole chemicko-technologické v Praze, na Střední průmyslové škole sklářské
v Kamenickém Šenově, v Novém Boru, v Železném Brodě (vznikaly zde první tavené
skleněné plastiky) a na odborných učilištích. [Vondruška. 2002. str. 165 - 174]
Skutečností zůstává, že skláři v minulosti dokázali v primitivních podmínkách a bez
jakéhokoliv vybavení vyrábět sklo kvalitou se rovnající dnešnímu sklu. [Vondruška.
2002. str. 16]
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1.3 Košíkářství
Košíkářství se řadí mezi nejstarší řemesla na světě a jako jedno z mála se dochovalo,
téměř v nezměněné podobě, až do dnes. Největší změna byla zaznamenána v množství
používaných materiálů. Ty se liší nejen druhem, ale i barvami. Zároveň se jedná o
odvětví, kde je potřeba zachovat ruční výrobu, kterou nelze úplně zmechanizovat.
Techniky výroby se v průběhu tisíciletí moc nezměnily a předávaly se z generace na
generaci. Bohužel není k dispozici příliš mnoho ukázek košů, protože podléhaly rychlé
zkáze a opotřebení. Rychlá zkáza byla jedním z důvodů, proč se moc nevyráběly a proč
byla keramika oblíbenější a více používaná. Koše, které se z minulosti dochovaly, se
zhruba během posledních dvou století dostaly do muzeí, takže i současnosti můžeme
obdivovat um našich předků. Evropské sbírky ale nejsou tak rozsáhlé, jako sbírky košů
z Asie nebo sbírky ze Spojených států amerických (ty obsahují především koše
severoamerických indiánů).
První koše se objevily již ve starověku. Nejstarší archeologické vykopávky pochází
z Egypta, dále pak z Ameriky, Turecka, Izraele a Blízkého východu. V České republice
jsou nejstaršími dochovanými částmi košů zbytky rybářských vrší z období Velké
Moravy, které byly nalezeny v Mikulčicích. Pro tuto oblast jsou charakteristická velká
lovecká sídliště (např.: Dolní Věstonice, Pavlov).
V Pavlově proběhla v roce 1996 analýza vedená Olgou Sofferovou z Illinoiské
univerzity a ta odkryla nečekané objevy – byly nalezeny otisky nejstaršího textilu na
světě. Na některých úlomcích objevila zvláštní pravidelné otisky čar. Podle odborníka
na staré textilní technologie, archeologa Jamese Adovasia, se jednalo o otištěná
rostlinná vlákna. Ta byla místy propletená a naznačovala, že již v době ledové byli lidé
schopni plést koše. Na dalších úlomcích byly objeveny otisky svazování vláken pomocí
uzlíků. Tato metoda se používala pro vytváření sítí s pevnými oky.
V 19. století u nás bylo košíkářství na vrcholu. Košíkáři se řádně svému řemeslu
vyučovali a košíky vyráběli buď k prodeji na trhu, nebo na objednávku pro konečného
klienta. Tehdejší košíky byly bohatě dekorovány a většinou měly víko. Obyvatelé je
používali převážně na nákupy.
Velmi zajímavé koše se používaly v Litoměřicích. Tam se s největší pravděpodobností
dostaly z Německa. Unikátní byly proto, že byly potaženy kůží zdobenou pavím perem.
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Koše potažené barvenou kůží nebo jemnými koženými pásky pochází z Norimberka,
kde se původně používaly na vajíčka. Koše se údajně hodně zdobily, protože byly
součástí výbavy dívek.

Kvalita výbavy vypovídala o šikovnosti dívky, a to jak

z hlediska připravenosti na manželství, tak přijímaní do služby. [Marková. 2005. str. 13,
21]

1.4 Pivovarnictví
Pivovarnictví je bezesporu opravdu vyhledávaným řemeslem a to nejen v České
republice, ale po celém světě. Tento nápoj je nejprodávanější alkoholický nápoj na
světě, vyrobí se ho přibližně 1 500 000 000 hl a jeho výroba každoročně stoupá. V roce
2003 byla naše země dokonce bezkonkurenčně první co se týče konzumace piva na
osobu za rok. Množství vypitého piva na osobu tehdy činilo 160 litrů.
Uvádí se, že výroba piva je tak stará jako dějiny civilizovaného lidstva. Někteří historici
dokonce uvádějí, že se jedná o nejstarší nápoj vyrobený lidmi. [Chládek. 2007. str. 9]
Na našem území má výroba piva dlouhou historii. Historici se domnívají, že chmel na
naše území přinesli Slovani na začátku 6. století. Ti také pravděpodobně jako první na
světě uměli uvařit chmelená piva. Společně s nimi toto umění údajně ovládali i Keltové
původně usazení na našem území (asi do poloviny 1. století našeho letopočtu) a pak
germánské kmeny Markomani a Kvádové.
Vaření piva byla naprosto běžná domácí práce a to až do konce 9. století. Práci mohl
vykonávat kdokoliv, kdo měl potřebné znalosti a přístup k surovinám. Koncem 9. století
přestalo být pivo domácím produktem a začalo se s ním obchodovat. To vedlo k tomu,
že se část svobodných lidí stala poddanými vrchnosti, která jediná mohla pivo vařit.
Mezi povinnosti poddaných patřilo toto pivo kupovat. Ani stávající nepříjemná situace
nevedla k vymizení domácí výroby piva. Pivo se i nadále podomácku vařilo, zejména
v těžkých obdobích, jakým byla například válka.
Do 10. století byla výroba piva velmi primitivní. Ke zdokonalení výroby došlo nejspíš
se zakládáním klášterů. Lze se domnívat, že nejstarší klášterní pivovar na našem území
byl založen v roce 970. Kláštery měly nejen vlastní výrobu piva, ale například i
pekárny.
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Ve středověku se jedním z nejdůležitějších práv stalo právo várečné. V královských
městech směly pivo vyrábět a prodávat jen určité osoby (většinou stačilo být vlastníkem
domu uvnitř městských hradeb). Právo várečné se vztahovalo například na Prahu, Plzeň,
na Vysočině pak na Jihlavu či Havlíčkův Brod. [18]
Druhý nejstarší klášter u nás je mužský klášter v Břevnově založený knížetem
Boleslavem II. v roce 993. Třetí nejstarší klášter byl založen opět knížetem
Boleslavem II. v roce 999. Oba kláštery byly benediktinské a o vaření piva v nich
nejsou velké pochyby.
Již v této době se pití rozmohlo tak, že měl pražský biskup svatý Vojtěch problémy, aby
udržel muže žijící v klášteře vést řádný život. Proto si údajně vynutil na papeži zákaz
jeho výroby i konzumace pro celé Čechy. Někteří historici vynucený zákaz konzumace
považují za nepotvrzený. Zákaz výroby a konzumace měl trvat do 12. století. Po zrušení
zákazu mohlo být pivo vařeno v plném rozsahu a tak došlo k rozmachu pivovarnictví
nejen v klášterech, ale i u šlechticů, měšťanů a ostatního obyvatelstva. Kláštery se staly
centry kultury a v rámci výměny zkušeností si jednotlivé kláštery předávaly své recepty
a tím se stále zlepšovaly. V průběhu let docházelo k vylepšení používané techniky i ke
změnám receptů. [Chládek. 2007. str. 31, 32]

1.5 Řezbářství
Historie řezbářství spadá až do dávných dob. Mezi nejzajímavější díla patří ta
z afrického kontinentu. Zejména se jedná o díla ze starověkého Egypta a černošské
umění. Díla jsou originální a svým zpracováním se liší od tvorby ostatních národů.
Přispívají k bohatství řezbářské historie.
Přestože není dřevo příliš trvalým materiálem, zachoval se dostatek řezbářsky
zpracovaných děl. Jedná se o sochy, figurky, reliéfy, různé druhy nábytku, předměty
denní potřeby, u indiánů totemy a masky, výrobky používané k vybavení domů,
objevovaly se i loutky. Řezbářství bylo tradičně mužskou prací.
V Evropě se pravěkých řezbářských děl moc nezachovalo a ty, co se zachovaly, byly
nalezeny většinou v rašelině, kde organický materiál přetrval po dlouhou dobu. Ve
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větším množství byly zachovány nástroje, které byly pravděpodobně používány
k opracování dřeva. [Minář. 2005. str. 40]
Za dob Římanů bylo dřevo považováno za podřadný materiál, a proto se moc
nepoužívalo. Během 11. století se řezbářství šířilo díky stavbě klášterů. V této době se
ale dřevěné sochy používaly pouze jako podklad pod tepaný zlatý nebo stříbrný plech.
Svým vzhledem připomínala kamenné nebo slonovinové sochy. Kromě soch se začal
vyřezávat i jednoduchý nábytek, často s motivy románské architektury. [Minář. 2005.
str. 43]
Po románském období přichází období renesance. Renesance symbolizuje obnovení
zájmu o antiku a rozumové poznání, což mělo za následek odklonění od řezby ve dřevě
a návrat k mramoru a bronzu. Co se týče nábytku, začínají vznikat nové druhy,
například tzv. kredence.
Po renesanci nastupuje baroko, které je považováno za vrchol řezbářství. Značné
množství kvalitních řezeb bylo vytvořeno na základě velkého počtu zakázek nejen
církve, ale i vrchnosti. Rozvíjí se figurální řezbářství díky místní tradici hlavně ve
Španělsku, Německu, Rakousku a v Čechách. Sochaři pracovali buď jako jednotlivci
nebo patřili do velkých řezbářských rodin (např.: J. Šlanzovský).
Ke konci baroka se začíná prosazovat rokoko, pro které je typická hravost.
V nábytkovém umění se rokoko projevuje drobnějšími rozměry, jemnými tvary a
asymetričností.
V období klasicismu dochází k úpadku řezbářství. Nejvýznamnější zadavatelé
řezbářských děl, katolická církev a šlechta, ztrácí se společnosti svůj vliv, a proto klesá
počet zakázek. [Minář. 2005. str. 48 - 56]
Postupem času se technika výroby nábytku změnila. Vyráběl se jen základní korpus na
strojích a vyřezávané ornamenty se na něj lepily. Došlo ke spojení ruční výroby se
strojovou výrobou. [Minář. 2005. str. 61]
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1.6 Jablonecká bižuterie
Počátky jablonecké bižuterie je možné datovat do 18. století, kdy se jednalo zejména o
imitace drahých kamenů a později i imitace perlí (perle je označení pro imitaci perly),
knoflíků, kovové bižuterie a náramků. Zrod tohoto odvětví pan Nový výstižně popisuje
ve své knize: „Jen na jediném místě světa se zhotovovaly všechny typy skleněné a
kovové bižuterie – v Jizerských horách (Jablonecko, Tanvaldsko) a na sousedním
Železnobrodsku. Není divu, že tento sortiment dostal jméno podle Jablonce nad Nisou,
logického středu rozlehlé továrny pod širým nebem – jablonecké zboží (německy
Gablonzer Ware). V tomto městě se též nachází Muzeum skla a bižuterie, ustavené v této
podobě roku 1961, v současné době (od roku 2003) zřizované díky jedinečnosti svého
sbírkového fondu Ministerstvem kultury České republiky.“ [Nový. 2008. str. 9]
V Čechách se s výrobou imitací drahých kamenů začalo, jak již bylo řečeno, na začátku
18. století v Turnově. Údajně první imitaci diamantu zde vyrobili bratři Václav a Jan
Fišerové v roce 1711. Během pár let se mistři tohoto řemesla usadili po celém území
našeho státu a začaly vznikat první palírny. Nejstarší je doložena z roku 1749
v Tatobitech. V roce 1720 se turnovští obchodníci pokusili navázat svůj první vlastní
obchodní kontakt se zahraničím. Obchodníci Jan Pacovský a Samuel Subitan si jako cíl
svých cest vybrali Vídeň, Budapešť, Benátky a Miláno. Česká bižuterie nazývaná též
Turnovské kameny či České brilianty se prodávala i do Francie a Anglie. [Nový. 2008.
str. 16 - 21]
Svého vrcholu dosáhla jablonecká bižuterie na sklonku 19. století, kdy získala
převládající postavení na světových trzích. V této době přicházelo do „skleněných hor“
mnoho objednávek. Své významné postavení a oblíbenost si ale dochovala dodnes.
S výrobou imitací se začalo v dávných dobách, protože krásné drahokamy a perly si
kvůli jejich ceně a omezené dostupnosti nemohl téměř nikdo dovolit. Nejlepším
materiálem pro imitace bylo od samého počátku sklo. Údajně nejstarším skleněným
předmětem je perle nalezená v Thébách v Egyptě. Dalšími nalezenými imitacemi jsou
skleněné korálky z Mezopotámie, Středozemí nebo Indie. V prvopočátcích byla
sklářská výroba výsadou kněží (konkrétně v Egyptě) a jejich výrobky byly dostupné
pouze těm nejbohatším. Tento stav trval až do 18. století. Poté došlo k technologickému
vylepšení výroby, jejímu rozšíření a následnému zlevnění konečné produkce, takže se

30

bižuterie stala cenově dostupná téměř pro každého. Nezastupitelnou roli během tohoto
období hráli obyvatelé české kotliny – Turnova a Jablonecka.
Mezi významná místa u nás patřily Němčice nad Hanou, kde se provozovaly Laténské
sklárny (2. až 3. století před naším letopočtem). Archeologové zde objevili dosud
největší počet skleněných korálků v Evropě a druhý největší soubor náramků. Jiná
významná místa jsou oppida (opevněná sídla) ve Stradonicích u Berouna a ve Starém
Hradisku. Významnou osobou je Johann Josef Kittel, který působil ve sklárně
v Chřibské na Českolipsku. Předtím pracoval v Jizerských horách, kde vytvářel imitace
českých granátů a různobarevné kameny a perličky. [Nový. 2008. str. 12 - 15]
Druhým významným jménem je řezáč rubínů a drahokamů Kaspar Müller. Z jeho rodu
pochází i slavný řezáč drahokamů Josef Müller. Müllerova rodina působila
v Hodkovicích.
Hlavní postavou z počátku výroby jablonecké bižuterie je brusič drahokamů a
obchodník Johann Wenzel Hübner. Ten již ve třicátých letech 18. století dodával zboží
pražským a vídeňským zlatnictvím.
V Jizerských horách byl pravděpodobně pány Ungerem a Riedlem objeven způsob, jak
vyrábět tyče, tyčinky a trubičky potřebné ke zhotovování běžné skleněné bižuterie.
[Nový. 2008. str. 22, 23]
Na začátku 19. století dolehla na české země odbytová krize v dutém skle, což mělo za
následek, že se podnikatelé z Jizerských hor začali věnovat výrobě bižuterie. Právě
během těchto let se z oblasti stává bižuterní velmoc. Z kde jaké malé chalupy v horách
se stává domácí dílna. Po pár letech se z této oblasti expedovalo více než 100 druhů
bižuterního a jiného drobného skleněného zboží. Rozvoj oboru dokládá fakt, že v roce
1822 byly čtyři provozy (palírny kompozice – ty tavily sklo potřebné k výrobě
bižuterie) a jen o 14 let později jich fungovalo 16, z toho 9 jich bylo v Jablonci. Úspěch
slavilo i město Turnov a to zejména v době, kdy v něm pracoval Antonín Paclt.
Vyráběly se tu pravé broušené i kompoziční kameny. Svého největšího úspěchu dosáhly
na výstavách ve Vídni, Mnichově a New Yorku v letech 1853 až 1854, dále na
světových výstavách v roce 1851 v Londýně a v roce 1855 v Paříži. Exportéři
pravidelně navštěvovali evropské trhy, z nichž nejdůležitější byl veletrh v Lipsku
konající se na jaře a na podzim.
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Údaje o tom, kolik zboží bylo celkem produkováno, nejsou bohužel vůbec přesné.
Značně se liší podle jednotlivých autorů historických knih. Jisté je, že se objem výroby
a prodeje značně zvedl do první poloviny 19. století, protože byly zaváděny nové typy
výroby (např.: skleněné knoflíky), docházelo k jejímu zrychlování a tím se zvyšovala
možnost uspokojit potřeby více zákazníků. Mimo jiné byla zvyšována i kvalita
vyráběného zboží. Výsadní postavení v exportu v oblasti Jizery měli vývozci
z Hodkovic nad Mohelkou a dále vývozci z pomyslného trojúhelníku – Jablonec,
Josefův Důl a Zásada. Velkou část odběratelů tvořila zahraniční klientela – např.:
Německo, Itálie, Francie, Anglie, Nizozemsko, Rusko, Polsko a přes partnerské firmy
české zboží putovalo až do Severní a Jižní Ameriky (např.: New York, Mexiko,
Brazílie, Kolumbie), Asie (např.: Indie), Afriky (převážně severní a východní), dokonce
i na Haiti. [Nový. 2008. str. 26- 30]
Největší krize dolehla na Jabloneckou bižuterii v letech 1874 až 1877. V devadesátých
letech potom došlo k situaci, kdy měla honba za co největším ziskem za důsledek
snižování kvality vyráběného zboží a produkce byla větší než bylo na trhu žádáno.
V roce 1890 krize vyvrcholila tzv. Lučanskou pozdvižkou. Proti davu nespokojených
sekáčů perliček museli zasahovat tehdejší četníci a o život přišli dva dělníci. Bylo to
naštěstí naposledy, kdy se v Jizerských horách musely problémy řešit střelbou. [Nový.
2008. str. 35, 36]
Během světových válek byla tradiční produkce malých výrobců vytlačována tovární
výrobou. Po válečných letech přišel velký boom a poptávka ze strany severoamerických
zákazníků vyprázdnila tamější sklady. Po vzniku Československa neměly hlavní roli ve
výrobě jen Jizerské hory, ale též Železnobrodsko. Důležitou úlohu hrál export – více
než 60 % jablonecké bižuterie se vyváželo. Výrobu velice ovlivnil krach na burze
v New Yorku v říjnu roku 1929, jejímž důsledkem byla rekordní nezaměstnanost
na Jablonecku a Železnobrodsku – dosáhla až 80 %. Díky zásahům vlády, se situace
poměrně brzy urovnala. [Nový. 2008. str. 41, 42]
I v dnešních dnech je jablonecká bižuterie jedinečná a stále žádaná. Bižuternímu
průmyslu dominují dvě velké akciové společnosti – Preciosa a Jablonex Group.
Jablonex Group vznikla v roce 2005 sloučením velkých podniků Ornela, Bižuterie
Česká mincovna, Jablonex, Železnobrodské sklo a Bohemian Jewelry spol. s r. o.
[Nový. 2008. str. 49]
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1.7 Pletení ze slámy
Ze slámy se pletlo mnoho předmětů využívaných především v zemědělství. Předměty ze
slámy dále využívali horníci, ale třeba i hasiči. Největší rozkvět zaznamenalo odvětví na
přelomu 19. a 20. století. Poptávka klesla v období válek a poté už výroba nebyla
obnovena v plném rozsahu. V padesátých letech 20. století zaniká výroba téměř úplně.
Velkou většinu výrobků si vesničtí obyvatelé zhotovovali sami, protože materiál byl
lehce přístupný většinou z vlastní produkce. O historii tohoto odvětví není moc
záznamů, protože co bylo vyrobeno, sloužilo jen pro domácí potřebu a nebylo
provozováno jako obchod. Pletení ze slámy se obyvatelé věnovali hlavně v zimě,
poněvadž nebylo nutné pracovat na poli. V každé vesnici se nacházel alespoň jeden
člověk, který uměl ze slámy vyrábět.

Obr. č. 1: Ošatka ze slámy

V minulosti se hojně vyráběly předměty používané jen na jednu příležitost, (např.:
dožínky) a dále už nebyly potřebné. Poté se umísťovaly na tzv. zvyková místa, např.:
nad stůl nebo nad dveře.
Během 19. století se velice rozšířilo pletení užitkových předmětů a stalo se oborem
domácí výroby. V domácnostech se vše vyrábělo nejen sezónně nebo celoročně, ale i do
zásoby. To znamená, že se neprodukovalo jen to, co bylo objednáno. Jedna vesnice byla
zpravidla centrem hromadné výroby pro okolí. Důvodů, proč se pletení ze slámy
v některých vesnicích tak rozšířilo, je obvykle několik – např.: podnikavost místního
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obyvatelstva, nedostatek práce, poloha vesnice umožňující přístup k materiálům
potřebným k výrobě, blízká poloha zemědělské oblasti (v těch se obvykle výrobky ze
slámy využívaly).
V první polovině 20. století byl doložen určitý náznak obchodu: chudší obyvatelé
příležitostně vyráběli pro své sousedy užitkové předměty ze slámy. Ponejvíce se jednalo
o ošatky sloužící se kynutí chleba. Zaplaceno dostávali převážně v naturáliích, penězi
skoro vůbec. Takto se živící obyvatelé bývali nazýváni příležitostní domácí výrobci.
Poptávka po ošatkách v polovině 20. století značně poklesla díky rušení malých
řemeslných pekáren, které je využívaly. [Šenfeldová. 2004. str. 14, 15]

1.8 Krajkářství a paličkování
V dnešní době už není přesně známé jak, kdy a kde se paličkovat začalo. Důvodem je i
to, že textilie podléhají snadno zkáze. Podle nejnovějších poznatků vzniklo krajkářství
již v době byzantské (ve 4. stol. n. letopočtu). Dokazují to nálezy asi 200 kusů
kostěných paliček z Kypru. Avšak za kolébku krajkářství se považuje Itálie. Z Itálie se
krajkářské umění rychle šířilo po celé Evropě. V Čechách se dostávalo nejdříve do
západní části. První zmínky pochází z poloviny 16. století. Krajkářství bylo téměř 300
let hlavní obživou v horských a podhorských oblastech.
Nejstarší krajkářskou oblastí u nás jsou Krušné hory, kde bylo toto řemeslo
provozováno od roku 1561. V Krušných horách se těžilo stříbro a to přinášelo oblasti
značné bohatství. Vývoj je spojen se jménem Barbory Uthmannové (1514 – 1575),
která bývá mylně označováno jako zakladatelka paličkování. Ona jako první žena začala
v tomto oboru cíleně podnikat, aby uživila svých dvanáct dětí po smrti manžela.
Zaměstnávala několik dalších žen v době, kdy bylo hornictví v úpadku a hrozilo, že se
rodiny horníků neuživí. Středisky tvorby se stala hornická města – např.: Vejprty,
Jáchymov, Kovářská.
Lidé se kdysi scházeli v jedné chalupě při tzv. přástvách. Uprostřed místnosti stál stojan
s loučí a u něho byla koule naplněná vodou (lupa), jejímž úkolem bylo házet tzv. šajn
neboli paprsek. Starší krajkářky seděly světlu nejblíže, mládež a děti seděly vzadu. Při
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těchto setkání se vyprávěly pohádky, příběhy, ale i různé noviny ze života. [Malátová.
2005. str. 8]
Ženy znaly různé způsoby úpravy tkanin již od středověku. Paličkování se u nás
poměrně rychle rozvíjelo, protože české země měly dobré kontakty se severní Itálií a
tehdejší společnost byla na vysoké kulturní a hospodářské úrovni. V tehdejší době
vycházelo poměrně hodně naučných knih, ze kterých ženy čerpaly náměty pro svá díla.
Velký význam spatřovali obyvatelé v rozdílném odívání podle společenských tříd.
Tomuto trendu se přizpůsobovala veškerá produkce. Později zašla situace tak daleko, že
se zakazovalo prostému lidu napodobovat krajky, jaké nosívala šlechta. [Vondrušková,
Prošková. 2004. str. 61]
V 19. století se krajkářství označovalo jako Nationalhausindustrie, což znamená národní
domácký průmysl. Tradiční krajkářství začalo upadat společně s vynálezem
paličkovacího stroje v Anglii na počátku 19. století. Z původního počtu 80 000
krajkářek jich u nás zůstalo necelých 20 000. Krajkářství i u nás pomalu upadalo a
jediné místo, kde se udrželo, byly Orlické hory a továrny se strojovou výrobou v Aši,
Kraslicích, Nejdku, Perninku a Bystřici. [Vondrušková, Prošková. 2004. str. 63, 64]
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Praktická část
2 Sklářství
Sklářství má na našem území dlouholetou tradici. První známky skláren se objevují již
zhruba v 9. století. Produkce ze skla probíhala hlavně v pohraničních oblastech a centra
výroby se nacházela téměř ve všech našich pohořích. Konkrétně se nalézala v Krušných
horách, Lužických horách, Jizerských horách, v Krkonoších, v Jeseníkách a
v neposlední řadě i na Šumavě a v Novohradských horách. Sklárny byly postupem času
založeny i ve vnitrozemí státu, např.: v Praze a Brně. Další významné sklárny se
nacházely např.: v Jablonci, v Novém Boru, Karlových Varech v Harrachově nebo
v Dobrušce.

2.1 Střediska výroby
České sklárny prošly dlouhým vývojem, kdy se střídala období úspěchů, ale i pádů.
Téměř všechny sklárny prošly privatizací, slučovaly se a v průběhu let měnily své
firemní názvy i majitele. Teprve v budoucnu uvidíme, jak silná je tradice českého
sklářství navzdory velkému rušení skláren v nedávné době.
Nyní bude následovat výčet některých skláren.
Karlovy Vary: sklárny založil rytec skla Ludwig Moser (1833 – 1916) roku 1857. O pár
let později se název podniku změnil na Ludwig Moser & Sohn. Firma Moser získala
roku 1922 sklárny ve Vimperku a přejmenovala se na firmu Meyr’s Crystal Glassworks
Ludwig Moser & Sons and Meyr’s Neffe Ltd. Krize ve 30. letech způsobila zavření
sklárny ve Vimperku a návrat k názvu Ludwig Moser & Sohn. Následovala privatizace
a název skláren se ještě několikrát změnil (stejně jako majitel), až se nakonec ustálil na
názvu Sklárna Moser, a. s. Během let byly ve sklárnách objeveny nové techniky výroby
a zdobení skla, které se rozšířily po celém světě, a některé z nich se používají dodnes.
Velkou pozornost si získala kolekce vystavovaná v Paříži roku 1925 nebo výstavní
kolekce na světové výstavě EXPO v Montrealu v roce 1967.
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Nový Bor: po staletí středisko sklářské výroby v Severních Čechách. V roce 1945 došlo
ke znárodnění a postupnému budování monopolu Crystalex, v němž se sklárny Nový
Bor staly největším závodem.
Doksy u Máchova jezera: sklárny byly založeny panem Vlastimilem Vondruškou a jeho
ženou Alenou poměrně nedávno – v roce 1997. Sklářský ateliér byl pojmenován
Královská huť a specializuje se na výrobu replik historického skla od dob antiky až do
dob Art Deco. Mezi nejvýznamnější počiny patří účast na světovém EXPU 2000
v Hannoveru. Ateliér spolupracuje s řadou českých i zahraničních muzeí.
Poděbrady: výrobna byla založena v roce 1862. Stejně jako u ostatních skláren, i zde se
několikrát měnil název a majitel. Název se ustálil na Sklárny Bohemia, s. r. o., které
byly předním výrobcem broušeného olovnatého křišťálu.
Železný Brod: fungovala zde velice úspěšná firma Železnobrodské sklo, a. s. (ŽBS).
Firma se věnovala hlavně výrobě materiálů pro bižuterie. Sklárny byly bohužel zrušeny.
Zůstaly zde sklářské školy.
Antonínův Důl (též zvaný Antonínodol): sklárny byly založeny v roce 1845. O sto let
později se staly součástí podniku Sklárny Bohemia. Od roku 1993 jsou součástí podniku
Jihlavské sklárny Bohemia. Specializují se na výrobu stolního a dekoračního skla.
Dobronín: sklárny fungují od roku 1876 a kdysi patřily k největším. Později byly
součástí Skláren Bohemia v Josefodole a stejně jako sklárny Antonínův Důl jsou dnes
součástí Jihlavských skláren. Jsou specializované na výrobu nápojového skla.
Harrachov: s těmito sklárnami spolupracoval Antonín Mucha. Významná byla výroba
náročného ručně foukaného nápojového skla. Nyní je součástí firmy Sklárna Novosad a
syn, jež je nejstarší sklárnou u nás.
Jihlava: podnik Jihlavské sklárny BOHEMIA, a. s. – od roku 2002 v konkurzu.
Pobočky se nalézají v Jihlavě, Praze, Liberci. Více informací o firmě na stránkách:
www.jsb.cz.
Chlum u Třeboně: sklárny byly součást podniku Crystalex Nový Bor. Zaměřeny byly na
výrobu stolního, nápojového a dekoračního skla zdobeného moderním lehkým brusem.
Od roku 2004 je vlastníkem sklárny společnost Česko sklo a porcelán SF, s. r. o. – člen
skupiny STASEK.
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Květná: sklárny byly součástí Crystalex Nový Bor. Poté mělo dojít k jejich zrušení, ale
v roce 2001 je odkoupilo sdružení zaměstnanců. Dnes se vyrábí nápojové ručně foukané
sklo, sklárny spolupracují s předními českými designéry a od roku 2004 je majoritním
vlastníkem společnost Synex CZ a. s.
Světlá nad Sázavou: v roce 1967 výstavba továrny Bohemia. Sklárny patřily do skupiny
sklářských podniků Porcela Plus, a. s. a od roku 2009 je majitelem firma Crystalite
Bohemia, s. r. o.
Desná v Jizerských horách: jejím zakladatelem byl slavný rod Riedelů.
Nižbor: zakladatelé pochází ze starého sklářského rodu Rücklů. Dnes firma Rückl
Crystal, a. s.
Josefodol: součást firmy Caesar Crystal Bohemiae, a. s.
Chřibská: součást skláren Chřibská, Black & spol., s. r. o.
Kamenický Šenov: zvláštní částí skláren je část podniku zaměřená na výrobu
osvětlovacího skla – Lustry Kamenický Šenov.
Škrdlovice: zabývají se výrobou skleněných květin, realistického ovoce a zeleniny.
Mezi jejich další produkci patří hutní figurky koček, ryb a ptáčků.
Lindava: sklárny Ajeto Bohemia, s. r. o. Vyrábí produkty navržené Bořkem Šípkem.
Karolinka a Vrbno pod Pradědem: součást firmy Crystalex Nový Bor, a. s.
Libochovice: zabývá se výrobou replik historických originálů.
Další střediska: např.: Košťany, Karlov, Heřmanova Huť, Dubí u Teplic, atd.
[Vondruška. 2002. str. 186 – 196]

2.2 Rušení skláren v České republice
První zprávy o problémech českých skláren se objevily v roce 2008, kdy se skupina
Bohemia Crystalex Trading (BCT) a skupina Porcela Plus dostaly do finančních
problémů. Do skupiny BCT spadaly firmy: Sklárny Kavalier Sázava, Crystalex Nový
Bor, Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou, Sklárny Bohemia Poděbrady a Karlovarský
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porcelán. Firma Porcela Plus se dostala do insolvence 19. 9. 2008 (Insolvenční řízení
ochraňuje firmy před nároky věřitelů a dává firmám čas a prostor najít nějaké řešení.
Často se stává, že končí vyhlášením konkurzu).
Jako první byly donuceny omezit případně ukončit svůj provoz sklárny v Poděbradech a
Karlových Varech. Stejně na tom byly i sklárny ve Světlé nad Sázavou (po skončení
výroby dostalo výpověď všech 1 250 zaměstnanců). Jako příčinu úpadku uvedl pan
František Novosad (majitel sklárny v Harrachově) slabý dolar a silnou korunu, jako
další problém se prý projevila asijská konkurence a americká finanční krize. Problém
v pevnosti české koruny vidí i generální ředitel skláren AGC Flat Glass Czech pan
Štěpán Popovič. Ten zároveň uvádí, že zásadní problém způsobuje i neschopnost
zaplatit za energie, které jsou jednou z nejdůležitějších částí výroby. Podle prvních
odhadů se krize měla týkat až 7 000 pracovních míst. Počet nezaměstnaných byl
opravdu alarmující a právem vyvolal obavy u pracovních úřadů.
Závod v Novém Boru na Českolipsku (také patří do BCT) se jako jediný držel a
fungoval bez větších omezení. Důvodem bylo to, že patřil k největším a pracovalo
v něm na 1 300 lidí. Firma prošla restrukturalizací, získala nové zakázky a klienty.
V Karlovarském porcelánu nakonec dospěli k dohodě se společnostmi RWE a ČEZ o
dodávce energií a mohli tak pokračovat ve výrobě. V Karlovarské porcelánce pracovalo
1 800 zaměstnanců. Její zadlužení dosáhlo konečné výše 600 mil. Kč.
O udržení koncernu Bohemia Crystalex Trading se dlouze jednalo. Management
koncernu se snažil vyjednávat se zástupci věřitelských bank, avšak zadlužení BCT bylo
příliš veliké. Svého času patřila BCT k desítce největších sklářských firem na světě,
která zaměstnávala více jak 5 000 lidí a uskutečňovala zakázky za zhruba 5,5 mld. Kč
ročně. Krach koncernu měl vliv i na stát, protože ten byl majitelem přibližně 49 % akcií.
Ve druhém problémovém koncernu Porcela Plus měl stát v držbě 65 % akcií a
zaměstnával 2 000 zaměstnanců.
V roce 2009 obnovují svoji výrobu sklárny v Poděbradech díky tomu, že společnost
Crystal Bohemia odkoupila sklárny od BCT a opět rozjela výrobu.
Taktéž v roce 2009 odkupuje společnost Preciosa část sklářského a bižuterního podniku
Jablonex, konkrétně závody v Desné a Zásadě na Jablonecku. Výrobu obnovují i
sklárny v Karolince na Vsetínsku.
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V roce 2010 rozjíždí pomalu produkci i sklárny Crystalex CZ v Novém Boru na
Českolipsku, které patřily k největším závodům BCT. Dnes vyváží hlavně do Ruska a
Německa a dalších 80 zemí světa. K opětovnému růstu jim pomohl ruský kapitál.
Dne 17. 1. 2012 se objevuje zpráva, že sklárny ve Světlé nad Sázavou zprovoznily
novou, v pořadí již pátou pec a zaměstnání zde našlo dalších 50 lidí. Sklárny získaly i
několik kontraktů ze zahraničí (vyváží do 47 zemí světa: 15 % výroby jde do Egypta,
dále například do Nigérie, Angoly nebo Libye a na Střední východ, do Venezuely a
Panamy) a výrobě se daří. Z původních 600 zaměstnanců jich zde dnes pracuje 560.
Majitelem skláren je od roku 2009 pražský obchodník Lubor Červa. Ředitel skláren
Martin Fait uvedl, že sklárna se nyní zaměřuje na výrobu skleněných předmětů jako
jsou vázy, mísy, dárkové předměty a lisované předměty o hmotnosti od 2 do 6,5 kg.
Takhle velké kusy skla nedělá téměř žádná jiná sklárna v celé Evropě.
Krize ve sklářském průmyslu trvala 2 roky – zhruba od roku 2008 do roku 2010 a její
hlavní příčinou bylo zkrachování skupin BCT a Porcela Plus. V roce 2011 byla výroba
ve všech provozech s výjimkou jednoho obnovena a české sklo a porcelán se začaly
zase hojně exportovat. Ve většině závodů se zavádí strojní výroba, protože je
efektivnější. Avšak ruční výroba zůstane doménou menších ateliérů a velké závody se ji
v menší míře budou snažit zachovat také. [6]

2.3 Exkurze ve sklárnách
Dne 4. 3. 2012 jsem se svou kamarádkou navštívila sklárny ve Světlé nad Sázavou
(Vysočina). Její strýc Luboš Janů nás vzal do hutě při sklářské škole ve Světlé, kde byl
bohužel zákaz focení, ale dal mi DVD, na kterém je zachycena výroba. DVD je součástí
mé práce – je vloženo jako příloha C 3.
Po návštěvě hutě nás vzal do nedaleké vesnice Mrzkovice, kde pracuje jako brusič skla.
Měli jsme štěstí, a tak jsme si broušení mohly samy zkusit. Práce je to hezká, ale
náročná. Pan Janů i jedna brusička nám pověděli, že po několika letech trápí brusiče
problémy s očima, protože se jedná o detailní práci. Na hutích mívají pracovníci zase
tenisové lokty a je pro ně hodně důležité dodržovat pitný režim, obzvláště v letních
měsících. Když jsou příliš velká horka, pracuje se v noci.
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Nejvíce zakázek do brusírny přichází od Rusů a Arabů. Zdobení se provádí podle
předem nakreslených vzorů (ty si vybere sám zadavatel zakázky). Arabové i Rusové si
přejí nejen broušené sklo, ale především výrobky hojně dozdobené zlacením. Několik
zakázek přišlo i na 0,5 až 1 m vysoké zlacené a broušené vázy. Tato krásná díla
Arabové využívají jako odkládací místo na deštníky. Vybrušování velkých výrobků je
velmi náročné a často je prováděno několika lidmi najednou.
Výdělky brusičů bohužel nejsou vysoké. Osobně si myslím, že až příliš nízké ve
srovnání s tím, kolik času stráví vybrušováním. V Mrzkovicích ještě fungují jako
soukromá dílna, a proto pracují i okolo 12 h denně skoro celý týden, většinou i o
svátcích. Paní brusička nám ale pověděla, že ji práce baví, a tak jí nevadí pracovat o
svátcích (kvůli zakázkám je to ostatně stejně potřeba). Při náhledu do objednávek jsme
se samy přesvědčily, že na zhotovení práce mají opravdu málo času.
Zvenku jsme viděly i původní sklářskou továrnu ve Světlé. Výroba zde prý byla
obnovena, ale již se nevyrábí ruční broušené sklo, nýbrž lisované (strojově vyráběné)
sklo. Vedle této původní továrny vznikl nový moderní sklářský podnik. Lisované a
broušené sklo lze od sebe rozlišit podle ceny a dále je to patrné při pohledu na samotné
sklo. Ručně broušené dekory jsou ostřejší, kdežto strojově vyráběné jsou zaoblenější.
Závěrem můžu říci, že jsem z exkurze byla opravdu nadšená! Tradiční ruční výroba skla
je fascinující, a proto věřím, že se zachová i do budoucnosti na co nejvíce místech.
Fotografie z exkurze jsou vložené jako přílohy B.

2.4 Úspěchy českých sklářů
České sklo je unikátem po dlouhá staletí nejen v Evropě. Už v dávné minulosti se ruční
práce českých mistrů sklářů objevovala na dvorech tehdejších panovníků a zdobila
interiéry zámků, hradů a domů nejvyšších a nejváženějších vrstev obyvatelstva. I nyní
se nacházejí v sídlech současných politiků a v luxusních hotelích. Čeští skláři jsou
průkopníky mnoha nových technik ve výrobě i zdobení skla.
Ze všech úspěchů vybírám jen pár následujících příkladů.
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Roku 1851 se konala průmyslová výstava v Londýně, které se zúčastnily harrachovské a
buquoyské sklárny a firma Hoffman z Prahy. Mimo jiné zde vystavovaly dvě vázy
vysoké 1,2 metru vyrobené z alabastrového a zeleného skla. [Vondruška. 2002. str. 149]
Za skutečný triumf je považováno ocenění českého secesního skla na Světové výstavě
v Paříži roku 1900, kde Čechy získaly nejvyšší ocenění – Velkou cenu (Grand Prix) za
kolekci irizovaného skla „Phenomen“ vyrobeného v Klášterském Mlýně světově
proslulou firmou Lötz. Na výstavě uspěly i Moserovy sklárny z Karlových Varů se svou
kolekcí „Karlsbader Secession“ skládající se z květů růží, kosatců, pivoněk, lilií a vlčích
máků – vyhrály stříbrnou medaili. [Vondruška. 2002. str. 158 - 172]; [2]
V roce 1940 na další výstavě v Paříži obdržely Moserovy sklárny diplom, v roce 1960
získali čeští skláři tři zlaté a jednu stříbrnou medaili na trienále v Miláně a v roce 1958
získaly Grand Prix na EXPU v Bruselu. [3]
V Moskvě se roku 1959 konala velká výstava českého skla s důrazem na broušený
olovnatý křišťál a ryté sklo. [Vondruška. 2002. str. 173]
Mezi další ocenění českých sklářů patří např.: Rakow Award for Excellence in the Art
of Glass z roku 1985, Certificate of Excellence Milano a Zlatý Merkur z roku 1974 a
mnoho dalších. Skláři z našich zemí se totiž účastnili každé větší výstavy. [Vondruška.
2002. str. 173]
Mezi novodobější úspěchy českých sklářů patří: prvenství v zavedení prvních
Owensových automatů na výrobu láhví; čeští skláři byli první, kdo začal vyrábět
nekonečná skleněná vlákna, pěnové sklo, netradiční optická skla či ohnivzdorná skla
SIMAX. [1]
Lustry vyráběné v Kamenickém Šenově můžeme obdivovat v operních budovách
v Římě, Miláně, Bruselu stejně jako v luxusních hotelech v USA.
Držiteli několika medailí jsou sklárny Moser z Karlových Varů. Od roku 1870 jich
získaly nepřeberné množství, např.: bronzové medaile ze Světové výstavy v Paříži
v roce 1879 a 1889.
Roku 1901 získal pan Moser titul dvorního dodavatele perského šáha, řád Slunce a lva
3. třídy. O sedm let později získal ještě titul dvorního dodavatele anglického krále
Eduarda VII. [3]
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Úspěchů dosahuje i firma Preciosa, která si podmanila exotické trhy. Zájem mají
především země z Východní Asie, Blízkého východu a Jižní Ameriky. Čeští skláři
vyrábějí pro luxusnější podniky. Po tom, co české sklářství prošlo vážnou krizí, je
opětovný výstup na výsluní víc než žádaný.
Pan Jaroslav Seifrt, ředitel Crystal Bohemia, situaci okomentoval slovy: "Každé
teritorium má svůj styl. Na druhou stranu třeba Dálný východ a Japonsko nechtějí
nějaký design, chtějí český design." [4]
Mezi poměrně mladé patří česká firma Lasvit (založena roku 2007), která se stala díky
svým výrobkům žádaná po celém světě. Působí hlavně v Dubaji a specializuje se na
výrobu luxusních světelných konstrukcí, skleněných instalací a kolekcí světel. Firma již
obdržela opravdu mnoho ocenění. Základní filozofií firmy je Světlo, design a zážitek;
název firmy vznikl spojením slov láska a svit. Její produkty je možné nalézt v Evropě –
Praha, Londýn, Paříž, Moskva, ale i na jiných kontinentech – Los Angeles, Hong Kong,
Singapur a Dubaj. Výrobky si nejčastěji objednávají luxusní hotely. [5]

Obr. č. 2: Produkty Roses firmy Lasvit
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Obr. č. 3: Produkt Sea Flower firmy Lasvit

Firma

Lasvit

určitě

není
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Nezapomenutelné jsou i tradiční české sklárny, které jsem jmenovala v kapitole
2.1 Střediska výroby.

Obr. č. 4: Produkt Whirl Wind firmy Lasvit
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2.5 Muzea
Sklářská muzea jsou rozeseta po celém území České republiky. Většinu jich můžeme
najít ve městech, kde řemeslo vzniklo. Některé sklárny pořádají i exkurze po výrobnách.
Níže je uvedeno pár příkladů muzeí – hlavně v největších střediscích výroby.

2.5.1 Moserovy sklárny v Karlových Varech
Sklárny nabízejí hned několik exkurzí. Jedná se o okruhy muzeum sklárny a sklářská
huť, muzeum sklárny Moser (samostatně), sklářská huť (samostatně) a zároveň nabízí
možnost navštívit firemní prodejnu. Firemní prodejny se nacházejí na všech
kontinentech světa, takže firma má široké zastoupení.

Obr. č. 5: Český křišťál z Moserovy sklárny

Vstupné pro dospělé se pohybuje od 80 do 180 Kč (záleží na okruhu), vstupné pro žáky
a děti je od 50 do 100 Kč a rodinné vstupné pro 2 dospělé a děti je od 180 do 390 Kč.
Vstupenky je možné rezervovat v předstihu. Výklad je poskytován v českém,
anglickém, německém a ruském jazyce. Před návštěvou je dobré zkontrolovat provoz
muzea, který se liší podle dnů v týdnu i jednotlivých provozů. [7]
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2.5.2 Sklářské muzeum Nový Bor
Informace o muzeu jsou dostupné na internetových stránkách www.glassmuseum.eu,
odkud jsem čerpala následující informace.
Vstupné pro dospělé činí 40 Kč; pro školní děti, studenty, důchodce a ZTP 20 Kč;
rodinné vstupné 100 Kč a zdarma mají vstup děti od 0 do 6 let, ZTP/P, sklářské školy a
mateřská a základní škola Nový Bor. Za fotografování je poplatek 20 Kč a návštěvníci
mají možnost navštívit prodejnu se suvenýry. Provozní doba se liší podle jednotlivých
měsíců.

2.5.3 Sklářské muzeum Kamenický Šenov
Muzeum je dostupné na stránkách www.muzeumskla.cz. Otevírací doba je odlišná
podle dnů v týdnu i v různých měsících. Je ale možné se předem domluvit na prohlídce
mimo uvedený čas. Vstupné pro dospělé je 50 Kč; pro děti, studenty a seniory 25 Kč;
rodinné vstupné je 100 Kč a pro školní výpravy platí 15 Kč/osobu. Zdarma mohou děti
do 6 let, studenti sklářských škol nebo držitelé ZTP/P.

2.5.4 Sklárna Novosad a syn v Harrachově
Ve sklárnách v Harrachově je možné navštívit jak muzeum skla (otevírací doba je od
pondělí do neděle od 9 do 17 hodin), tak je možné jít na exkurzi do výroby skláren
(otevírací doba je od pondělí do neděle od 8 do 15 hodin). Výše vstupného se liší podle
typu prohlídky a návštěvníků. [Podhorský, Toušlová, Maršál. 2005. str. 70 – 73]

2.6 Závěr
Během pěti tisíc let, která nás dělí od vzniku prvních skleněných perliček, prošlo
sklářské umění pozoruhodným technologickým, řemeslným i výtvarným vývojem.
České sklo bylo měřítkem pro dobovou módu, ale přinášelo i technické a technologické
zlepšení. Nejvíce bylo sklo poznamenáno epochálními objevy druhé poloviny

46

20. století. Byla zavedena automatizovaná výroba, ale naštěstí nezpochybnila tradici a
životní zkušenosti získané v hutích, kde se ručně tvarovaly, zdobily, brousily, ryly nebo
malovaly různé předměty. Sklo pomohlo vývoji na poli vědy, techniky, ale i
architektury a ovlivňuje život obyvatelstva v civilizovaném světě. Dnes můžeme říci, že
autorské ateliérové sklo se stalo uměním dneška. V současné době je prakticky jisté, že
podstatná část sklářské tvorby bude strojová, ale i přesto zůstane určitě prostor pro
tvorbu děl z rukou sklářů. Právě v rozsáhlé tradici ruční umělecko-řemeslné tvorby je
potenciál českého sklářství pro budoucnost. [1]
Ačkoliv české sklářství prošlo nedávno vážnou krizí a téměř celému odvětví hrozilo
zrušení, jednotlivé závody dnes opět vyrábí. Jejich produkty se vyváží do celého světa
a stejně jako v minulých dobách zdobí nejváženější sídla a jsou vysoce oceňována na
světových výstavách.
Z předchozího textu vyplývá, že je na území ČR dostatečné množství muzeí mapujících
výtvory českých sklářů, proto bych žádnou změnu v této oblasti nenavrhovala. Většina
lidí ale neví, že sklárny opět obnovily svou výrobu. Zaznamenali zprávy o rušení
provozů, ale již ne zprávy o jejich obnově. V tomto ohledu bych zveřejnila informací
více, protože sklářství je stále považováno za tradiční řemeslo. Mapa s vyznačenými
místi výroby je uvedena v příloze A 1.

3 Jablonecká bižuterie
Jablonecká bižuterie je nyní světoznámým fenoménem, avšak poměrně mladým. První
výrobky začaly vznikat v Turnově v 18. století. Během let si vydobyla významné místo
na světových trzích, které si drží dodnes – dochází k její renesanci.
V roce 1950 se ze všech továren v Jizerských horách staly národní podniky. Dominantní
postavení ve vývozu skla a bižuterie měla Československá akciová společnost pro
vývoz skla, později přejmenovaná na Skloexport. Právě ze společnosti Skloexport byla
v roce 1952 vyňata samostatná společnost Jablonex, a. s. sídlící v Jablonci nad Nisou,
která mohla jako jediná prodávat jablonecké zboží (všechny menší firmy musely
prodávat přes Jablonex).
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Jak je již zmíněno výše, v Jablonci nad Nisou se nacházela nejznámější česká firma
prodávající bižuterii – firma Jablonex, a. s.
Před rokem 1948 byl podíl jabloneckého zboží na světových trzích 75 %, do
devadesátých let ale drasticky poklesl na pouhých 5 %. Náhlý pokles byl způsoben
konkurencí z Asie a Evropské unie. Zahraniční státy se snažily zabránit dovozu českých
výrobků do svých států zavedením vysokého dovozního cla. I přesto se roku 1990
vyvezla skleněná a kovová bižuterie v hodnotě 1,3 mld. Kčs. Od roku 1965 se
v Jablonci nad Nisou každoročně konaly úchvatné mezinárodní výstavy bižuterie.
[Nový. 2008. str. 46 - 49]
V posledních letech se situace v Jablonci nad Nisou značně změnila. Firma Jablonex,
a. s. přestala kompletně vyrábět bižuterii a byla přetransformována na realitní
společnost Jablonex Group a. s., která je dostupná na internetových stránkách
www.jbx.cz.

Společnost

se

nyní

zaměřuje

na

vytvoření

nejkvalitnějšího

podnikatelského centra v regionu Jablonecka a nabízí rozsáhlé spektrum budov
k pronájmu či prodeji. Jedná se o budovy kdysi sloužící k výrobě; nyní se nabízí jako
administrativní, skladovací a výrobní prostory s dobrou dopravní dostupností. Výroba
byla definitivně ukončena roku 2009 a ke konečné transformaci došlo v roce 2011.
Majetkem firmy Jablonex Group a. s. jsou tři areály: dva v Jablonci nad Nisou a jeden
v blízkém Železném Brodě. Konkrétně se jedná o:
 Administrativní budovu Palackého – Palác Jablonex (Jablonec nad Nisou)
 Logistické a výrobní centrum Palackého (Jablonec nad Nisou)
 Skladovací, výrobní a administrativní budovu (Železný Brod)
Pozůstatkem dřívější výroby bižuterie je dnes už jen PALACE Made in Jablonec. Jedná
se o novou velkoplošnou prodejnu v Jablonci nad Nisou (Palackého 3145/41),
dostupnou na internetových stránkách www.palace.svbi.cz s přízviskem Největší
prodejna bižuterie a perlí v srdci Evropy. Otevírací doba je od pondělí do pátku od 9 do
17

hodin.

Prodejna,

ať

už

kamenná

či

internetová

(ta

je

dostupná

na

www.jablonex.inshop.cz), se zaměřuje na prodej skleněné bižuterie, štrasové bižuterie,
skleněných perlí, lustrů, granátů a vánočních ozdob.
Dalším výrobcem je společnost Preciosa produkující vysoce kvalitní bižuterní kameny
a komponenty v širokém sortimentu a křišťálovou bižuterii. Společnost je světovým
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producentem broušeného křišťálového skla – vyrábí lustry z českého křišťálu i jiná
moderní osvětlení. Více informací o firmě a jejích výrobcích naleznete na internetových
stránkách společnosti www.preciosa.com.
Krásu českých sklářských a bižuterních výrobků je možné obdivovat v muzeu.
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou nabízí k nahlédnutí sbírky ve třech
budovách: v Hlavní secesní budově, v Galerii Belveder a v chalupě Památník sklářství
v Jizerských horách. Muzeum pořádá několik různých akcí a výstav, a proto je důležité
si vždy předem ověřit otevírací dobu, kalendář akcí i ceny vstupného. Vše je přehledně
uvedené na stránkách muzea www.msb-jablonec.cz.
Ačkoliv byla významná a zakladatelská společnost jablonecké bižuterie zrušena, stále se
na českém trhu nachází její pokračovatel – konkrétně firma Preciosa se sídlem
v Jablonci nad Nisou. Firma dosáhla věhlasu nejen v ČR, ale i v zahraničí (celkem 9
zahraničních prodejen). V ČR se prodejny nachází většinou ve městech, kde byla
tradiční sklářská výroba, tj. Jablonec nad Nisou, Kamenický Šenov, Zásada, Desná
v Jizerských horách, ale i v Praze a Znojmě. Mapa s vyznačením tradiční výroby je
vyobrazena v příloze A 2.
Ačkoliv je firma Preciosa pokračovatelem ve výrobě jablonecké bižuterie (a to dost
úspěšným) do budoucnosti bych doporučila založení ještě dalšího podniku zabývajícího
se výrobou v této oblasti. Uvítala bych také vydání dalších knižních publikací. Já
osobně jsem čerpala z knihy pana Nového, ale další díla vztahující se komplexně
k tomuto tématu nejsou dostupná.

4 Krajkářství a paličkování
V době svého rozvoje se krajkářství stalo jedním z nejdůležitějších odvětví pro obživu
obyvatel a našlo široké uplatnění. Produkce krajek se vždy v určitých historických
obdobích rozšířila, v určitých obdobích prošla úpadkem, ale dodnes nezanikla.
[Vondrušková, Prošková. 2004. str. 7]
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4.1 Střediska výroby a školy
V průběhu 17. až 19. století se hlavními centry staly Krušné hory, Šumava, Český les,
podhůří Orlických hor se střediskem Vamberk či oblast Domažlicka. Menšími středisky
byla města Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Žamberk. [Vondrušková, Prošková. 2004.
str. 8]
V současné doby probíhají snahy o obnovení řemesla zejména v oblastech, kde upadlo
téměř v zapomenutí – např.: České Budějovice, Chomutov, Karlovy Vary. Po světových
válkách byla založena krajkářská škola a Družstvo Vamberecká krajka Vamberka
(1946). Česká krajkářská škola se proslavila i v zahraničí.
První krajkářskou školu v našich zemích založila Marie Terezie roku 1767. Hojně
vznikaly školy v Krušných horách (středisku krajkářského průmyslu) – celkem jich
vzniklo 14, např.: v Jáchymově, Kraslicích nebo obci Měděnec. V dalším středisku
výroby ve Vamberku vzniká roku 1889.
V roce 1919 vznikl Státní ústav školský pro domácí průmysl v Praze a přebírá pod sebe
veškeré školy. Škola vychovává krajkářky, které dosahují špičkové úrovně ve světě.
Později je ústav zrušen a vzniká Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední
umělecká škola textilních řemesel. [Malátová. 2005. str. 11 - 13]

4.2 Úspěchy krajkářek
České krajkářství dosáhlo vrcholu díky Emílii Paličkové, Marii SerbouskovéSedláčkové a Boženě Rothmayerové. Paní Emílie a Marie získaly v roce 1925
významná ocenění na výstavě dekorativního umění v Paříži. Paní Emílie vyhrála
s monumentální šitou krajkou „Sluníčko“.
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Obr. č. 6: Šitá krajka Sluníčko

Mezi další slavné výtvarnice oceněné mnoha medailemi patří: Eva Fialová, Bohumila
Gruškovská, Milča Eremiášová a Marie Vaňková.
V současné době je velice populární a světově proslulá česká oděvní návrhářka Blanka
Matragi (narozena roku 1953 ve Světlé nad Sázavou). Nyní žije a pracuje v Lisabonu.
Zaměřuje se tvorbu večerních a svatebních toalet. Nejprve šila jen pro perské princezny
a svou tvorbou posunula využití krajky na oděvu do centra pozornosti. Její doménou je,
že všechny krajky ručně dotváří (základ je vyroben strojově). Nyní se věnuje i
designerské činnosti například v oblasti šperků a porcelánu. [Matragi. 2011]

4.3 Současnost
V současné době je ve světě krajkářství asi nejznámější občanské sdružení Krajka,
jejímž cílem je sdružovat krajkářky nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Sdružení
si klade za cíl podporovat a rozvíjet krajkářství jako zájmovou činnost, informovat a
vzdělávat své členy, propagovat českou krajku a navazovat kontakty mezi krajkářskými
oblastmi u nás a v zahraničí.
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Sdružení vydává 4x ročně časopis Krajka obsahující zajímavosti o krajkách, aktuální
informace z ČR i zahraničí. V časopise jsou uvedeny i podvinky, tj. vzory na
paličkování, návody, jak krajky zhotovit, a další textilní techniky.
Sdružení je velice aktivní: pořádá různé výstavy a akce (např.: Mezinárodní setkání
krajkářek ve Vamberku či 450 let paličkování v Krušných horách), soutěže, sympozia,
vydává knižní publikace a v neposlední řadě pořádá i kurzy. Zároveň funguje jako
prodejna potřeb pro krajkářky. Sdružení má své sídlo v Praze 4 (Na Rovinách 12),
prodejna sídlí Pod Žvahovem 74, Praha 5. Veškeré podrobnější informace mají uvedené
na svých internetových stránkách www.krajka.com.
Další aktivní osobou v tomto oboru je paní Iva Prošková působící na internetových
stránkách www.palickovani.cz (internetová stránky se mi ale zdají nepřehledné).
Asi nejvýznamnější školou je Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední
umělecká škola textilních řemesel v Praze 1 (U Půjčovny 9), která vychovala ty nejlepší
české krajkářky (získaly několik ocenění na světových výstavách). V dnešní době
pořádá i kurzy pro širokou veřejnost. [8]
Mezi významné akce v tomto oboru bezesporu patří i krajkářský a řemeslný veletrh
konající se ve Valašském Meziříčí.
Jak je patrné krajkářství má v současné době opravdu potenciál se udržet a zůstat na
vysoké úrovni. Sdružení je aktivní a snaží se provázat české krajkářství se zahraničím,
což se daří. Nemalý přínos na udržení řemesla má i textilní škola v Praze. O činnosti
sdružení jsem nevěděla, dokud jsem si nepřečetla odbornou literaturu k tomuto tématu:
doporučila bych proto větší propagaci. Jsem si jistá, že ženy věnující se tomuto oboru
mají o veškerém dění přehled, ale v rámci získání více lidí pro provozování této činnosti
bych se snažila o jejich akcích, výstavách a kurzech více informovat (prostřednictvím
internetu, v regionu/místě konání prostřednictvím propagačních letáků). Mapa
zobrazující místa výroby se nachází v příloze A 3.
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5 Další textilní techniky
Zhotovování krajek a paličkování jsem věnovala předchozí kapitolu, a proto se nyní
zaměřím na ostatní obory textilní výroby. Mezi tradiční textilní techniky se řadí pletení,
vyšívání, drhání, síťování, tkaní, ale i výroba oděvů (např.: krojů), klobouků, obuvi, atd.
Jedním z hojně využívaných materiálů je kůže. Jedná se o přírodní materiál, který
provází lidstvo od počátku jeho existence a pro své vlastnosti byl dlouho dobu
nenahraditelný. Mezi obory, kde se kůže používá, patří koželužství, obuvnictví,
brašnářství, sedlářství, řemenářství, rukavičkářství, kožešnictví a výroba bičů.
[Floriánová. 2005. str. 7]
Mapa s vyobrazením míst výroby je k vidění v příloze A 4.

5.1 Ševcovské řemeslo (obuvnictví)
Potřeba chránit svá chodidla před nepříznivými vlivy (počasí, riziko zranění, špatný
terén) se objevuje už v prehistorické době. Nejstarší nález obuvi pochází z doby před
10 000 lety. V průběhu staletí se podoba obuvi značně měnila a jednotlivý řemeslníci
postupně začali zakládat firmy, až se vyvinul obuvnický průmysl. Období malovýroby
převládalo až do počátku 20. století (existovalo 33 034 obuvnických soukromých
závodů a pouze 91 továren s více než 20 zaměstnanci). Středisky obuvnického průmyslu
se stala například města Chrudim, Heřmanův Městec, Kostelec nad Orlicí, Praha,
Mnichovo Hradiště, Vlašim, Třebíč, Jihlava, Brno, Prostějov a Kroměříž. [Floriánová.
2005. str. 27, 28]

5.1.1 Baťovy závody
Zásadním historickým mezníkem bylo založení Baťových závodů ve Zlíně v roce 1894.
Založeny byly sourozenci Antonínem, Tomášem a Annou Baťovými. Před nimi zde
působil Lukáš Baťa, který se živil ševcovským řemeslem od roku 1667. Baťa byl
úspěšný i přesto, že zde nebyly vhodné podmínky k podnikání (chybělo přímé
železniční spojení a obchodní a průmyslová střediska byla hodně vzdálená).
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Tomáš Baťa odjel v roce 1904 do USA, kde se nechal zaměstnat v obuvnické továrně, a
získané zkušenosti úspěšně aplikoval i v našich podmínkách. Především se jednalo o
modernizaci závodu a organizaci pracovníků.
Roku 1908 umírá Antonín Baťa a Tomáš se stává hlavním majitelem podniku (on sám
zahynul v roce 1932 při tragické nehodě na zlínském letišti, kdy se zřítilo jeho firemní
letadlo a on i pilot zahynuli). Podnik začíná nevídaným způsobem prosperovat v období
válek, kdy je zapotřebí obuvi pro vojáky. Vystavěly se nové provozy, síť vlastních
prodejen, stoupl počet zaměstnanců. Stejně jako na jiná odvětví i na toto dolehla krize
v letech 1921 – 1923, muselo se propouštět a výroba klesala. Baťa učinil zásadní
protikrizová opatření a začal prodávat za nízké ceny, čímž se jeho boty staly hodně
vyhledávané. Závody se opět začaly rozjíždět, nabírali se noví zaměstnanci, zvyšoval se
zisk i investice, vznikaly další nové prodejny a tzv. správkárny obuvi. Dokonce se
zavedla i pásová výroba a začaly se používat modernější elektromotory. Důkazem
rozvoje je fakt, že výroba v jednom roce vzrostla z 8 785 000 na 15 205 000 párů bot.
[Floriánová. 2005. str. 28, 29]
Baťovy závody jsou proslulé i pokrokovým zacházením a péčí o zaměstnance. Ze
zkušeností a nápadů pana Bati se čerpá dodnes. Paní Floriánová situaci popisuje
následovně: „Vedení firmy se zaměřovalo i na maximální využití pracovní energie
dělníků. Byly vypracovány časové a pohybové studie jednotlivých pracovních operací a
jejich výsledků se využilo k odstranění všech neekonomických, neúčelných a zbytečných
pohybů při práci. Baťův dokonale promyšlený a propracovaný výrobní program zaváděl
systém opatření, vedoucí k co nejracionálnějšímu způsobu práce a její organizace,
k ekonomickému a ekonomicky motivovanému jednání zaměstnanců. Tak se při
minimálních nákladech dosahovalo maximálních výsledků.“ [Floriánová. 2005. str. 29,
30]
Současně byly zavedeny systémy účasti na zisku (jako motivace pro zaměstnance), ale
naopak i účasti na ztrátě. Při povýšení nebo při nástupu skládali pracovníci povinnou
kauci pro případ poškození zařízení či odchod zapracovaného zaměstnance.
Zaměstnanci mohli dostat srážky za špatnou práci nebo tzv. pořádkové pokuty. Peníze
se odváděly do Baťova podpůrného fondu a z toho se hradily veřejně prospěšné stavby a
akce či sociální příspěvky. Zaměstnancům se vedlo nadmíru dobře. Jejich průměrná
hrubá denní mzda činila celých 39 Kč, zatímco v ostatních částech Čech se pohybovala
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od 24,30 do 28,10 Kč. Pro své zaměstnance dále Baťa stavěl nadstandardní byty
v rodinných domcích, pro mladé internáty a vznikla celá síť škol (základní školy,
obchodní akademie, gymnázium, průmyslová škola, Škola umění). Mimo jiné vznikla i
nemocnice pro zaměstnance a studijní ústavy a laboratoře pro výzkumnou a vývojovou
činnost.
Baťovi se vyplatila nejen investice do pracovní síly, ale i nemalé investice do dalších
přidružených výrob, např.: energetiky, papíren, tiskáren, dřevovýroby, zakládání
filmových studií, textilních, strojírenských, chemických závodů, odkupu hnědouhelných
dolů a vybudování Baťova vodního kanálu atd. [Floriánová. 2005. str. 30 - 33]
V dnešní době je z firmy mezinárodní průmyslový a obchodní kolos s pobočkami po
celém světě. Negativní stránkou Baťova růstu je likvidace malovýrobců a drobných
živořících živnostníků. Ručnímu zhotovování obuvi se dnes věnuje jen pár nadšenců a ti
vyrábí boty ke zvláštním účelům jako například krojové boty nebo boty k historickým
kostýmům. K obrovským problémům v současné době patří dovoz levných bot z Číny.
Baťa ale i nadále zůstává synonymem kvality, a proto jsou jeho prodejny po celém
světě.
Co se týče muzeí, je možné navštívit Obuvnické muzeum ve Zlíně a Baťovo Muzeum
Obuvi v Torontu. V muzeích se návštěvníci seznámí s historií i současností obouvání,
vývojem obuvi a dějinami ševcovského řemesla. Informace o muzeích jsou dostupné na
http://www.bata.cz/o-nas/batovo-muzeum.html.
Z hlediska propagace či budoucího vývoje nemám žádné výhrady. Pro více informací
doporučuji navštívit firemní stránky pro ČR www.bata.cz, pro informace o prodejnách
ve světě doporučuji http://batastory.net/cs/.

5.2 Rukavičkářství
Jako první se objevují rukavice utkané z vlněné příze, tzv. palčáky. Původně sloužily
k ochraně rukou před nepřízní počasí, později se staly symbolem společenského
postavení. S rukavicemi souvisí slovní obrat „hozená rukavice“/“hodit rukavici“.
Znamenalo to výzvu k souboji. Ze začátku nosili rukavice jen muži. Pro ženy se staly
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módním doplňkem až s příchodem královny Alžběty I. V 17. století se dokonce
parfémovaly, nejčastěji vůněmi z jasmínu a růží.
V našich zemích se řemeslo moc nerozvinulo a počet rukavičníků byl velmi nízký.
Nejvíce působili v Praze, ojediněle pak v Hradci Králové a v Kutné Hoře.
Rukavice dnes slouží jako módní doplněk (např.: na ples) nebo se užívají stejně jako
v minulosti na ochranu rukou před nepříznivým počasím. V posledních desetiletích se
začaly využívat k pracovním účelům a začaly se vyrábět speciální rukavice pro různé
druhy sportů (např.: golf). Rukavice jsou součástí galanterní produkce. [Floriánová.
2005. str. 37, 38]
Výrobou rukavic byly proslulé Rukavičkářské závody Dobříš, a. s., ale ty se bohužel
v roce 2011 dostaly do likvidace. V dnešní době se rukavice vyrábí v textilních
závodech. Již neexistují žádné velké specializované firmy. Střediskem výroby je
například KoRDružstvo, kožešníci – rukavičkáři Praha (U průhonu 1141/2).

5.3 Kožešnictví
Kožešnictví se rozvíjelo především v chladnějších oblastech. Buď se nosily samotné
kožešiny, nebo se jimi podšívalo. V minulosti byly kožešiny dokonce tak vzácné, že se
s nimi i platilo. Později se staly módní dekorací a byly využívány hlavně k lemování
čepic a klobouků. [Floriánová. 2005. str. 39]
Stejně jako rukavičkářství se ani kožešnictví ve své původní podobě u nás neudrželo.
Nikdy neexistovalo žádné velké centrum, ale pouze několik kožešnických výrobců,
kteří zásobovali místní trh. V rámci České republiky si věhlas získal podnik Kara
Trutnov, a. s.. Již od svého založení sídlí v Trutnově (má zde svou centrálu), ale jeho
pobočky je možné najít po celé ČR a na Slovensku. Na internetu je prezentována jako
tradiční český výrobce značkového oblečení z pravé kůže. Výrobky a informace o firmě
jsou dostupné na internetových stránkách www.karatrutnov.cz.
Na Vysočině je známý podnik paní Vlasty Kolmanové sídlící v Brtnici nedaleko
Jihlavy.

Více

informací

o

firmě

http://firma.sluzby.cz/kozesnictvi-jihlava-kolmanova.
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naleznete

na

stránkách

5.4 Sedlářství, brašnářství a řemenářství
Všechny tři obory spolu úzce souvisí a díky tomu v minulosti docházelo ke sporům,
protože cechy si vzájemně přebíraly práci. Obory se prováděly rovnoměrně po celém
našem území, avšak nikdy nepřerostly v průmyslovou velkovýrobu.
Sedlářství je souhrnný název pro výrobu sedel, chomoutů, postrojů na tažná zvířata i pro
potahování rozličných stolic, truhlic a kočárů. Brašnářství se zabývá výrobou kabel,
kabelek, peněženek, aktovek a jiných tašek. Řemenářství se orientuje na výrobu uzd,
ohlávek, popruhů, opratí, pásků k oděvům, řemenů k mečům, drobných náramků a
šperků.
V současné době se většina produktů vyrábí pro individuální zákazníky a na zakázku.
Do sériové výroby vstupují některé druhy pásků či kabelek. Sériovou výrobou koženého
galanterního zboží se zabývá kožedělný průmysl.
Mezi zboží, které se dnes produkuje, patří pouzdra na mobilní telefony, pouzdra na
nože, pouzdra na zbraně a brýle, různé druhy kabelek, speciální westernová nebo
jezdecká sedla. V současné době se poměrně často produkují biče na zakázku (vyráběli
je jak sedláři, tak řemenáři). Jsou zhotovovány pro potřeby rekreačních i závodních
westernových jezdců.
Pro výrobu se používají kožešiny hovězí, vepřové, kozí, ovčí, jelení, beránčí, králičí,
liščí, méně se zpracovávají kůže sobolí, hranostajů, medvědí, bobří či norkové.
[Floriánová. 2005. str. 51 - 63]
V současné době není žádný velký podnik podnikající v těchto oborech, ale je možné
najít spoustu drobných regionálních výrobců po celém území státu. V posledních letech
nastal tzv. boom westernových městeček (např.: Westernové městečko Boskovice,
s. r. o. nebo Westernové městečko Šiklův mlýn, atd.), a proto vypukla velká poptávka
po speciálních sedlech, postrojích na koně a bičích.

Dalšími textilními technikami jsou ruční práce jako například pletení, vyšívání, drhání,
síťování a tkaní. [Staňková, Baran. 2008] V této oblasti jsem sama aktivní, protože se
již několik let věnuji vyšívání a dříve jsem se věnovala drhání.
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Mezi tyto techniky patří i modrotisk (na bílé plátno je nanesena tzv. rezerva, tj. krycí
vzor, který zabrání, aby se plátno na určitých místech obarvilo; látka se poté dá do
barvy a kromě vzorů se vše obarví). Centrem modrotisku je Strážnice na Slovácku a
jako příklad udržování tradic uvádím firmu Danzinger sídlící v Olešnici na Moravě.
Obě střediska jsou vyobrazena v příloze A 11. Firma funguje od roku 1816 a dnes
nabízí prohlídku poslední původní dílny v ČR, ukázku výroby, možnost sám si výrobu
vyzkoušet a prodej výrobků. [29]
Do dnešních dnů se dochovala všechna odvětví textilní výroby, i když některá se
provádí už jen na pár místech. Tradiční postupy výroby byly ve větší míře již nahrazeny
modernějšími technologiemi, ale prostor pro tradiční ruční výrobu zde stále zůstává, ať
už z důvodů zachování tradice nebo protože není možné vše zhotovit strojově.

6 Pivovarnictví
Pokud se zaměříme na toto řemeslo, jsme opravdoví mistři. České pivo je známé a
oblíbené po celém světě a Češi pravidelně obsazují první příčky v jeho konzumaci.
V letech 2004 až 2011 prováděl Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. (Praha) výzkumný
projekt Pivo v české společnosti. Výzkum ukázal, že pivo chutná skoro všem mužům,
ale pouze polovině žen. Množství vypitého piva se pohybuje ve stabilním rozmezí osm
až devět půllitrů týdně na jednoho muže a asi dva půllitry na jednu ženu. [9]
V posledních čtyřech letech konzumace piva mírně klesá, ale jeho spotřeba se stále drží
na hodnotě 158 litrů piva za rok. Konzumace piva velice mírně ustoupila konzumaci
vína. [10]
Díky poměrně velké konzumaci piva u nás se vžil i pojem pivní turistika. Znamená to,
že do naší země jezdí turisté jen za účelem ochutnávání a konzumace piva. Během
svého pobytu se mohou účastnit akcí konajících se v této souvislosti, na Vysočině se
jedná například o Slavnosti piva v Táboře (konaly se od 8. do 11. února 2012) či Třebíči
(od 28. 5. do 30. 5. 2012), v celé ČR jde pak například o Český pivní festival v Praze
(od 17. 5. 2012 do 2. 6. 2012).
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České pivo je ve světě tak oblíbené, že není potřeba vytvářet nějaké speciální programy
podporující už tak vzkvétající pivní turistiku.
Na území České republiky je hned několik velkých pivovarů s dlouhou historií a tradicí.
Mezi nejznámější patří například pivovary:
 Pivovar Budvar v Českých Budějovicích
 Krušovický pivovar
 Prazdroj a Gambrinus v Plzni
 Staropramen v Praze
 Velkopopovický pivovar
 Litovelský pivovar
 Vsetínský pivovar
 Pelhřimovský pivovar Poutník
 Humpolecký pivovar
 Pardubický pivovar
 Jihlavský pivovar
Konkrétní

seznam

všech

větších

pivovarů

u

nás

najedete

na

stránkách

www.pivovary.info. Vyobrazení míst je vyznačeno na mapě v příloze A 5.
Z ČR se nevyváží jen samotný konečný výrobek – pivo, ale také chmel a slad. Detailní
statistiky o vývozu piva, chmele a sladu a jeho výrobě naleznete na stránkách
www.cspas.cz, tj. Český Svaz Pivovarů a Sladoven.

7 Pletení ze slámy a kukuřičného šustí
Řada výrobků ze slámy se dnes používá jako vánoční ozdoby. Z kukuřičného šustí se
vyrábí figurky, které zobrazují činnosti na venkově (vychází to z tradice ze 17. století).
Střediska výroby ze slámy se nachází po celém území Čech a Moravy. Z kukuřičného
šustí se vyrábí hojně tam, kde se kukuřice pěstuje – například na jihovýchodní Moravě.
Výrobky z kukuřičného šustí je možné zakoupit například v internetovém obchodě Luta
www.luta.cz. [11, 25]
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Na Moravě se jednalo například o středisko Zastávka, jež je součástí obce Pěnčín
v severní části Drahanské vysočiny. Osada vznikla teprve ve třicátých letech 19. století
a jako první začala činnost údajně provozovat rodina Vařeků (přistěhovala se do obce
kolem roku 1860). Šenfeldová stávající dobu popisuje: „Jedna z pamětnic výroby kdysi
charakterizovala situaci v obci: „Všechny domy v Zastávce jsou pěkné, výstavné a
všechny byly postaveny na slámě.“ Kronikář obce pak popsal situaci u výrobců: „Pletlo
se jen podomácku a každou volnou chvíli. U „slaměnkářů“ nebylo nikdy uklizeno.
V kuchyni byla stále otep slámy. Stařenky i větší děti pletly (omotávaly) hůlky na dna.“
[Šenfeldová. 2004. str. 17]
Další střediska byla například Věteřov a Uhřice v sousedství Kyjova, jejichž obyvatelé
měli snadný přístup k oplétacím materiálům. U Zlína to byla obec Březové. Obchodní
centra se nalézala na Valašsku v obci Valašská Bystřice, na Slovácku to byly Boršice,
Horní Němčí a Vřesovice. Na severu Drahanské vysočiny to byly obce Suchdol Jednov, Lipová, Brodek u Konice – původně Německý Brodek, Skřipov a další.
[Šenfeldová. 2004. str. 17, 18]. Konkrétní zobrazení oblastí je k vidění na mapě
v příloze A 6.
V současné době se této činnosti věnuje jen pár nadšenců a již neexistují žádná velká
střediska výroby. K podpoře oboru bych nabádala umělecké školy či drobné výrobce.
Ve spolupráci s obcemi by mohli pořádat kurzy pletení – občas se někde konají kurzy
pletení vánočních ozdob, ale pletení z kukuřičného šustí není tolik propagované.

Obr. č. 7: Ozdoby vyrobené ze slámy
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8 Košíkářství, provaznictví, bednářství
V současnosti se pletení košíků stává velice oblíbenou činností, a proto se toto řemeslo
hojně udržuje. V dnešní době je možné najít mnoho firem zabývajících se výrobou a
prodejem košíků, avšak tradiční košíkářské výrobky je možné koupit většinou na trzích.
Pořádá se i velké množství kurzů pletení buď z klasického proutí nebo z pedigu – ten se
v poslední době stal velmi oblíbeným materiálem. Velká střediska košíkářské výroby
jsou ve Zbraslavi, v Mělníku (střední Čechy) a v Morkovicích (Morava). Pletení z lubů
(pružných pásků dřeva naštípnutých z prutů, větví nebo kořenů stromu) je typické pro
jihozápadní Čechy (Šumava) a severovýchodní Moravu. [13]
Střediska jsou zobrazena na mapě v příloze A 7.
Tradiční provaznictví a bednářství už se moc neprovozuje. Výroba je většinou alespoň
zčásti automatizovaná, i když ruční práce se stále zachovala a firmy se snaží tradice
udržovat. Provazníci vyrábí lana, provazy, houpací sítě, sítě na lezení, lana horolezecká,
atd. Bednáři se zabývají produkcí sudů, kádí, věder, ale i opravami sudů a speciálními
zakázkami například při zařizování vinoték. Jako příklad uvádím bednářskou firmu
Keliwood, s. r. o., která sídlí v Praze a stále se věnuje tradiční ruční výrobě. Více
informací v internetového obchodu na www.keliwood.cz.

8.1 Chráněné dílny
Chráněné dílny jsou organizace, kde se uplatní lidé s mentálním nebo fyzickým
postižením, kteří mají problémy v normálním životě najít zaměstnání. V dílnách se učí
samostatně zvládat svou práci a tím získávají sebedůvěru a motivaci. Chráněné dílny
jsou většinou provozovány za pomoci lokálních oblastních charit a z příspěvků. [14]
Chráněné dílny jsou výjimečným počinem a určitě handicapovaným lidem velmi
pomáhají. Zhotovované výrobky jsou navíc unikátem a originálem.
Chráněné dílny se nevěnují jen košíkářství, ale vyrábí i drobné výrobky z keramiky,
textilu, věnují se výrobě svíček, řezbářství, šití, tesařství nebo opravárenské činnosti.
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Na Vysočině fungují například chráněné dílny:
 FOKUS v Pelhřimově, se středisky v Pelhřimově, Havlíčkově Brodě, Chotěboři
a Hlinsku (kontakt: www.fokusvysocina.cz)
 Helples v Bystřici nad Pernštejnem (kontakt: www.cormen.cz)
 MIHAPA, o. s. v Jihlavě (kontakt: www.mihapa.wz.cz)
Já sama chráněné dílny podporuji, protože si každoročně kupuji výrobky chráněné dílny
FOKUS v Pelhřimově.

9 Pekařství
Pekařství je jedním z projevů tradiční lidové kultury. Druhy pečiva se liší jak podle
národů tak i oblastí. Pod obor pekařství se řadí zhotovování pečiva (chléb, rohlíky, atd.),
cukrářství (provozuje se hojně v domácnostech) a perníkářství (provozuje se
v domácnostech hlavně o Vánocích).
Jednou z prvních proslulých českých kuchařek byla Magdalena Dobromila Rettigová
(1785 – 1845), jejíž recepty se využívají buď v originále, nebo v pozměněné podobě
dodnes. [Habustová, Veselská. 2004. str. 9, 10]
Střediska výroby není možné přesně jmenovat, protože pečivo a cukrářské výrobky se
produkují po celém území České republiky. Za středisko výroby perníčků bych mohla
označit Pardubický kraj. Pardubický perník je proslulý v širém okolí.
Z pečiva je takovou místní specialitou tradiční vizovické pečivo (druh dekorativního
pečiva). Vyrábí se na Moravě (především jižní) a mezi nejčastější produkty patří různé
druhy figurek. [12]
Perníkářské středisko a středisko vizovického pečiva je zobrazeno na konci práce na
mapě v příloze A 8.
V dnešní době je pekařství nedílnou součástí života a nabízí mnoho druhů pečiva a
cukrářských výrobků.
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10 Kovářství
Kovářství se dnes provozuje většinou za účelem zkrášlování lidských obydlí či jiných
významných budov. Původně se provozovalo pro potřeby sedláků, když potřebovali
okovat koně, ale dnes už to není tak časté. Památky na starou tvorbu stále zůstávají
patrné většinou na hradech a zámcích v podobě kovaných vstupních bran, klepadel,
klíčů, atd. [Goňa, Révay, Vondruška. 2005]
Technika výroby se téměř vůbec neliší od prastarých dob – stále je nutné využívat
rozpálenou pec. Stejně jako v jiných oborech, i zde se začala rozšiřovat strojová výroba.
Můžeme ale vidět tradiční kovářskou práci na rozličných řemeslných trzích a
slavnostech, kam jsou kováři často zváni. Sama jsem tuto práci viděla nesčetněkrát na
náměstí v Pelhřimově při vánočních trzích. Nedaleko Pelhřimova, v obci Olešná,
vzniklo poměrně nedávno Umělecké kovářství. Kovářské řemeslo se vyučuje například
na Střední škole řemeslné Jaroměř. Škola je velice aktivní – studenti se účastní mnoha
soutěží a pořádají výstavy své práce.
Na Vysočině se proslavil rod Habermannů. Nejznámější je v současné době David
Habermann (narozen 1979), který díky své závěrečné práci na odborném učilišti získal
první cenu na Mezinárodním kovářském symposiu Hefaiston v roce 1996.
V následujícím roce se jeho secesní krbová mříž stala logem. Pan Habermann udržuje
tradiční ruční výrobu ve své kovárně na samotě Klátovec (poblíž Telče). [27] Jeho díla
jsou jedinečná a vždy se dostávají do popředí nejen na českém mezinárodním setkání
uměleckých kovářů Hefaistonu (koná se na hradě Helfštýn), ale i v zahraničí.
V České republice existuje i Společenstvo uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů –
podkovářů Čech, Moravy a Slezska, což je profesní sdružení zastupující zájmy kovářů,
zámečníků a podkovářů. Funguje od roku 2002 a je dostupné na internetových
stránkách www.kovari.org.
Dnes jsou oblíbené kované doplňky do interiérů i exteriérů – například ozdobná kovaná
vrata, ploty, mříže, zábradlí, doplňky ke krbům, osvětlení, atd.
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11 Další řemesla
Mezi další česká řemesla patří řezbářství. Řezbářství je tvorba zaměřující se na výrobu
plastik a různých tvárných materiálů, nejčastěji ze dřeva. V této souvislosti se pořádá
několik kurzů (více informací na www.kurz-rezbarstvi.cz/index.html). Známou
řezbářskou oblastí je Třešť– město je považováno za město betlémů (vyobrazeno na
mapě v příloze A 9). Stálá expozice Spolku a přátel betlémů je k vidění v domě J. A.
Schumpetera a od 25. 12. do 2. 2. je možné navštívit více jak 15 domácností, kde jsou
k vidění díla lidového řezbářství. Město jsem navštívila a mohu potvrdit, že betlémy
jsou zde hodně propagovány. [15]
Tradiční, ale již méně provozované, jsou činnosti: hrnčíř, přadlena, brašnář, písař.
Tyto činnosti je možné vidět už jen na historických slavnostech nebo na hradech a
zámcích. Řemesla provozuje historicko-řemeslně vzdělávací centrum Šelmberk (u obce
Mladá Vožice, okres Tábor, Jihočeský kraj), které nabízí jak ukázku řemesel, tak
možnost jejich praktického vyzkoušení. [16]
Jako další příklad uvádím tkalcovství. Za střediska výroby se považovala Šumava,
Českomoravská vrchovina a okolí Domažlic (oblasti jsou zobrazeny na mapě v příloze
A 10). [17] Dnes je možné navštívit např. Muzeum tkalcovství Strmilov.
Jiné tradiční činnosti jsou například zvonařství, voskařství nebo kamenictví.

12 Dotazníkové šetření
Na základě dotazníkového šetření jsem chtěla zjistit, jaký vztah mají lidé k tradičním
českým řemeslům a tradicím z hlediska cestovního ruchu, jestli navštěvují řemeslné
akce nebo zda řemesla aktivně provádějí. Podle získaných poznatků bych chtěla
navrhnout způsob propagace jednotlivých řemesel a akcí a jejich zařazení do programů
cestovních kanceláří či agentur specializujících se na Českou republiku.
Dotazník je pouze informativní (dotazuje 89 respondentů) a je zaměřen na náš kraj
Vysočinu. Sběr dat probíhal od prosince 2011 osobním nebo elektronickým oslovením
respondentů. Pro své šetření jsem nevybírala specifickou věkovou skupinu, ale mezi
oslovenými převažuje ženská populace.
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12.1 Analýza dotazníků
V následující části rozeberu a vyhodnotím krátký dotazník, který se skládá z 10 otázek.
Konkrétní podoba dotazníku a vyplněné dotazníky jsou k vidění v příloze C 2.

Otázka č. 1: Jaké je Vaše pohlaví?
Jak jsem uvedla výše, celkový počet dotazovaných je 89. Z toho větší část tvoří ženy, a
to konkrétně 80 % (71 respondentek). Mužů je 20 % (18 respondentů).

Otázka č. 2: Jaký je Váš věk?

Počet
respondentů

68

70
60
50
40
30
20

10

8
3

10
0
do 20 let

20 - 40 let

40 - 60 let

60 a více let

Věk respondentů

Graf č. 1: Vyhodnocení otázky č. 2

Graf přehledně zobrazuje věková rozmezí respondentů. Nejvíce odpovídajících je ve
věku 20 – 40 let (tito respondenti odpovídali především elektronicky), následuje
skupina do 20 let a těsně za ní je skupina 40 – 60 let (především ručně vyplněné
dotazníky).
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Otázka č. 3: V jakém kraji žijete?

Počet
respondentů
50

49

45
40
35
30
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15

12
9

10
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3

1

1

0

2

1

2

3
1

1
Ústecký

Olomoucký

Zlínský

Pardubický

Plzeňský

Moravskoslezský

Hlavní město
Praha

Vysočina

Středočeský

Liberecký

Karlovarský

Královehradecký

Jihočeský

Jihomoravský

0

Kraj

Graf č. 2: Vyhodnocení otázky č. 3

Šetření jsem zaměřila na kraj Vysočina, protože zde bydlím a studuji. Počet
respondentů tak značně převyšuje ostatní kraje v České republice. V grafu jsou barevně
sjednocené stejné počty respondentů.
Dvě respondentky pocházely ze Slovenska – konkrétně z kraje Banskobystrického a
Liptova (pozn.: není zahrnuto v grafu).
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Otázka č. 4: Jaké si myslíte, že je/jsou tradiční řemeslo/řemesla v ČR a konkrétně
ve Vašem kraji (v místě Vašeho bydliště)?

truhlářství,
keramika; 8
pivovarnictví,
tkalcovství; 9

bižuterie,
vinařství, ruční
práce, ševcovství;
4

perníkářství,
pekařství,
zednictví; 3
ostatní

košíkářství; 16

sklářství; 54

hrnčířství; 26

kovářství; 44

Graf č. 3: Vyhodnocení otázky č. 4

Graf se vztahuje pouze k první části otázky (řemesla typická pro ČR). Jsou zde
rozlišené i obory hrnčířství (pouze výroba hrníčků) a keramika (výroba rozličných
sošek, ozdob, atd.).
Sklářství a kovářství jsou jednoznačně považovány za tradiční řemesla v České
republice. Odpovědi respondentů jen potvrzují mojí domněnku, že má sklářství v ČR
dlouholetou tradici. Avšak co se týče řemesel typických pro místo bydliště, vévodí
kovářství, následované sklářstvím a košíkářstvím. Do kategorie ostatních řemesel patří
například brašnářství, kartáčnictví, kamnářství, kolářství, výroba hraček a hudebních
nástrojů, knoflíkářství, včelařství, malování kraslic, kartáčnictví, šperkařství, malování
na hedvábí, síťování, provaznictví, pletení pomlázek, výroba svíček, sedlářství a mnoho
dalších.
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Otázka č. 5: Věnujete se nějakému řemeslu (hrnčířství, košíkářství, sklářství,
kovářství,…)?

9

NE
ANO

80

Graf č. 4: Vyhodnocení otázky č. 5

Většina dotazovaných se žádnému řemeslu aktivně nevěnuje. Proč tomu tak je, jsem se
ptala v následující otázce (č. 6), kde jsou důvody detailně uvedeny. Pokud už
dotazovaní nějaké řemeslo provozují, jedná se většinou o drobné ruční práce, jako
vyšívání, pletení, háčkování, paličkování a patchwork. Z tvořivých řemesel je to
hrnčířství a košíkářství. Výše zmíněné činnosti se týkaly ve velké míře ženské části
populace. Muži uvedli, že se věnují tesařině, kutilství a pití piva.
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Otázka č. 6: Proč se žádnému řemeslu nevěnujete?

nemám o to zájem
19
5

46

v mém okolí není žádná
vhodná příležitost (žádná
sdružení ani kroužky)
je to příliš drahý koníček

18
jiná odpověď

Graf č. 5: Vyhodnocení otázky č. 6

Nejvíce respondentů jako odpověď uvedlo nezájem o provozování řemesel. Vzhledem
k této odpovědi by určitě stálo za to provést průzkum, za jakých okolností by se lidé
určitých činnostem začali věnovat. Na základě toho by se daly zařídit kurzy vyučující
řemesla. Mezi jiné důvody neprovozování řemesel patří nedostatek času, dále jsou to
pak problémy s financováním. Poměrně velký počet respondentů odpověděl, že v jejich
okolí není žádná vhodná příležitost. Zde je tedy prostor pro ty, co řemesla aktivně
provádějí, aby pořádali výukové kurzy pro širokou veřejnost. Kurzy se většinou
pořádají ve velkých městech a nejsou pro každého dostupné.
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Otázka č. 7: Konají se ve Vašem okolí události (slavnosti, trhy) související
s tradičními řemesly (košíkáři, kováři, provazníci, tkalci,…)? Pokud ano, jmenujte
jaké.
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Graf č. 6: Vyhodnocení otázky č. 7

U této otázky jsem byla potěšena množstvím kladných odpovědí. Dotazovaní se sice
provozování řemesel sami moc nevěnují, avšak hojně se účastní akcí, kde probíhají
jejich ukázky. Velice navštěvované jsou adventní a vánoční trhy ve městech a poutě.
Na Vysočině se velké oblibě těší Festival řemesel a vyznání na Greenway (více
informací o tomto festivalu naleznete v následující kapitole). Pod festival spadá i
Stanovická pouť, která zde byla několikrát jako odpověď v navštěvovaných akcí. Další
oblíbenou akcí na Vysočině je výstava prací sdružení Fokus v Pelhřimově. Výrobky je
možné koupit nejčastěji o Vánocích na Pelhřimovské radnici. Jako další zde byly
uvedené například akce: Hračkobraní v Kamenici nad Lipou, řemeslný trh v Havlíčkově
Brodě, ukázka lidového umění na Veselém Kopci, tradiční staročeské trhy se
zabijačkou, kovářské slavnosti, vinobraní, tradiční řemesla v Jaroměřici nad Rokytnou,
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slavnosti piva, hradní slavnosti, Botanicus (Nymburk), Rumpálování (dudácký festival
Strakonice), tradiční středočeské trhy Turnov, Hefaiston (kovářství na hradě Helfštýn u
Olomouce), řemeslný jarmark v Jihlavě, jarmarky v Zubrnici u Ústí nad Labem a
mnoho dalších.

Otázka č. 8: Účastníte se těchto akcí jako divák, pořadatel nebo zde sami provádíte
řemeslnou činnosti?
Tato otázka navazuje na otázku předešlou. Z odpovědí vyplývá, že se všichni
respondenti účastní akcí pouze jako diváci. Jako pořadatel akcí se neúčastní nikdo
z dotazovaných, ani nikdo neprovádí žádnou činnost. Může to být způsobeno tím, že
ukázky řemesel na trzích a slavnostech provádí většinou studenti příslušných
učňovských oborů (v tomto případě se jedná hlavně o kováře) a soukromé osoby se na
trzích sami moc neprezentují.

Otázka č. 9: Jaké řemeslo si myslíte, že se bude provádět i v budoucnu?
Podle respondentů má největší perspektivu do budoucna jednoznačně kovářství (36
odpovědí) a sklářství (33 odpovědí). Budoucnost má i košíkářství, hrnčířství a
truhlářství. Vícekrát bylo zmíněno i pivovarnictví, tesařství, perníkářství, pekařství,
ruční práce (vyšívání, háčkování, paličkování), šperkařství, tkalcovství a zednictví.
Někteří respondenti si myslí, že se zachovají všechna řemesla – některé konkrétní
odpovědi: „určitě zůstanou kováři, zlatníci, kadeřníci, tesaři“; „Myslím, že všechna,
která jsem napsala a na která jsem zapomněla.“ „Všichni si budou chtít připomenout
minulost a zlaté ručičky našich předků.“ „A myslím, že se čím dál více budeme vracet
k tradicím, protože z dnešní hektické doby už jsme unaveni.“ „A stroje neumí všechno,
lidská práce je nade vše!“ Mezi dalšími odpověďmi zaznělo, že si lidé začínají vážit
ručně odvedené práce a že stoupá zájem o tradice.
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Otázka č. 10: Jaké řemeslo Vás zaujalo natolik, že byste se mu začal/a sám/a
věnovat? Odůvodněte.
Respondenty zaujalo nejvíce hrnčířství (17 odpovědí): řemeslo se jim zdá jednoduché,
ale především v něm vidí široké uplatnění v používání výrobků a zábavu při výrobě.
Čtvrtina dotazovaných (konkrétně 24) uvedla, že se žádnému řemeslu věnovat nechce,
ať už z důvodů nedostatku času, financí, zájmu či malé zručnosti. K nejoblíbenějším
patří košíkářství (11 odpovědí) z důvodů praktického využití výrobků a možnosti
vytvořit si vlastní dílo.
Za zmínku stojí i kovářství. Je poněkud nákladné (hlavně pomůcky) se tomuto řemeslu
věnovat. Respondenti v kovářství ale vidí zajímavou práci, fascinující výrobky (i
zbraně) a jeden mi dokonce uvedl, že studuje VŠ v příbuzném oboru.
Oblíbenost si získalo i paličkování, truhlářství (kvůli vůni dřeva a náklonosti k práci se
dřevem), sklářství (jako důvod respondent uvedl zájem, jak se dá lehce a různými
způsoby tvarovat sklenice). Další uváděli například šperkařství (snadné naučení postupu
výroby, dobrá využitelnost), výroba dřevěných produktů (dle odpovědi respondenta se
jedná například o misky nebo hračky – výrobky jsou praktické, ne moc složité, ale je
potřeba soustruh), zlatnictví, restaurátorství, pivovarnictví, pálení lihovin, vyšívání,
pletení a patchwork.

Otázka č. 11: Můžete specifikovat nějakou možnost využití tradice řemesel pro
rozvoj domácího cestovního ruchu?
Tato otázka byla položena speciálně v dotaznících, které vyplňovali studenti Vysoké
školy polytechnické Jihlava. V možnosti využít řemesla pro cestovní ruch vidí studenti
velký potenciál. Dotazovaní uvádí, že pokud jsme schopni cestovat za kulturou (v
dotazníku byla jako příklad uvedena vesnice Hoštice, kde se natáčely filmy Slunce seno
od Zdeňka Trošky), tak proč bychom se nemohli jezdit dívat, jak jsou jednotlivá
řemesla náročná na provádění a proč nevyužít možnost, abychom si sami vyzkoušeli
něco nového. Vždy by se zaměřili na činnost, která je pro daný region typická a tu zde
rozvíjeli a následně propagovali nebo by se snažili o zviditelnění řemesel během
různých městských akcí – ty se konají v mnoha městech na území České republiky.
Někteří dotazovaní se domnívají, že tento druh činnosti je velkou atrakcí i pro
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návštěvníky z jiných zemí, měly by se pořádat zájezdy umožňující jak prohlídku
řemesel, tak jejich praktické vyzkoušení s možností odvézt si s sebou domů
vlastnoručně vyrobený suvenýr.

Závěr k dotazníkovému šetření
Z dotazníků vyplývá, že řemesla jako sklářství, kovářství, košíkářství, hrnčířství mají
silnou tradici a je dobrý předpoklad pro jejich udržení do budoucnosti. Z dotazníků je
dále patrné, že se koná velký počet akcí v této souvislosti. Ty by se do budoucnosti
mohly stát lákadlem pro turisty. Cestovní kanceláře a agentury by mohly začít nabízet
speciálně zaměřené, většinou víkendové zájezdy, které by vyzdvihovaly české tradice a
řemesla. Zároveň by mohly zprostředkovávat klientovi možnost dané řemeslo si
vyzkoušet, získat tak neopakovatelný zážitek a ještě si domů odvézt vlastní suvenýr.
Jelikož žádné podobné zájezdy nejsou na trhu k dispozici, je na místě, aby došlo k jejich
propagaci právě přes cestovní kanceláře zaměřující se na domácí cestovní ruch. Tradiční
česká řemesla jsou atraktivní i pro cizince, a proto určitě není nezajímavé nabízet tyto
speciální zájezdy i zahraniční klientele.

13 Propagace
Řemesla jsou většinou prováděna lokálně a také lokálně propagována. K přilákání
turistů je ale nutné vyzdvihnout důležitost určitých míst celorepublikově. O účinnou
propagaci na Vysočině se stará občanské sdružení Na dobrých cestách, které
každoročně pořádá Festival řemesel a vyznání na Greenway. Tento festival navazuje
na Greenways Praha – Vídeň. Vyznačené stezky se táhnou v celkové délce 250 km na
území Vysočiny a Jihočeského kraje. [19]
Festival vždy trvá několik měsíců. V loňském roce proběhl 9. ročník, který byl zahájen
v Počátkách dne 21. května 2011 a skončil 24. září 2011. Během několika měsíců se
konají různorodé akce ve městech na trase festivalu. Sama jsem se několika akcí
zúčastnila: vernisáže výtvarné skupiny NOCE (obrazy inspirované Alfrédem Justicem)
v synagoze v Nové Cerekvi, Hračkobraní v Kamenici nad Lipou a poutě ve Stanovicích.
Ve Stanovicích naše rodina vlastní Pachtův špejchar, který je považován za
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nejvýznamnější památku v celé obci. Před několika lety se rekonstruoval a během prací
byla objevena jeho dnešní výzdoba, která je velkou raritou. Od roku 2004 je špejchar
zařazen do seznamu kulturních památek. [20]

Obr. č. 8: Pachtův špejchar

Program a propagační materiály týkající se festivalu jsou vloženy na konci práce jako
přílohy C 1.
Pro budoucí propagaci řemesel je důležité vybrat si cílovou skupinu potenciálních
cestovatelů. Primárně bych se zaměřila na domácí cestovní ruch. O festivalech, trzích a
slavnostech většinou vědí jen místní, kteří je i se svými příbuznými navštěvují. Tyto
pořádané akce bych zkusila propagovat přes cestovní kanceláře a agentury, které by
mohly nalákat turisty z celé republiky. Pokud by zájezdy na akce prodávala renomovaná
česká cestovní kancelář (například ČEDOK), zkusila bych se zaměřit i na vytipované
trhy v zahraničí.
Města se nemusí propagovat jen s pomocí cestovních kanceláří. Dnes má téměř každá
obec své vlastní internetové stránky, na kterých prezentuje připravované akce pro
širokou veřejnost. V samotné obci a v jejím okolí bývají i vývěsky či barevné plakáty,
které zvou k návštěvě.
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Na Vysočině jsou podle mne z hlediska řemesel důležitá mimo jiné tato města:
 Světlá nad Sázavou (sklářství)
 Kamenice nad Lipou (Hračkobraní)
 Žirovnice (knoflíkářství, Slavnosti žirovnického jednorožce: středověké městské
slavnosti)
 Telč (Tradiční horácký řemeslný jarmark)
 Třešť (vyřezávané betlémy v domácnostech)
 Možděnice (soubor lidových staveb, řemeslná dílna)
 Veselý Kopec (skanzen)
 Havlíčkův Brod (zvonařství)
 Jihlava (jarmarky a trhy řemesel)
 Pelhřimov (vánoční trhy s ukázkou řemesel)
 Nové Město na Moravě (Horácké muzeum)
 Deštná u Jindřichova Hradce (Muzeum provaznictví – jediné muzeum tohoto
druhu v Čechách)
V Třešti nejsou k vidění jen betlémy v domácnostech, ale každoročně se zde v létě koná
akce Dřevořezání v Třešti. V letošním roce to bude ve čtvrtek 5. 7. a pátek 6. 7. 2012.
Akce je zajímavou ukázkou lidového vyřezávání, a proto je příhodné využít tyto dva
dny a zakomponovat je do programů cestovních kanceláří. Nemuselo by se jednat o
samostatný dvoudenní výlet, ale akce by mohla být navštívena v rámci dlouhodobějšího
zájezdu. [28]
V oblasti propagace a rozšiřování řemesel je aktivní například Statek Bernard –
centrum tradičních řemesel v Královském Poříčí nedaleko Karlových Varů. Konají se
zde různé akce a je možné si některá řemesla vyzkoušet (kovářství, výrobu svící,
krejčovství, patchwork nebo platnéřství). Vzhledem k rozmanitým kulturním a
sportovním možnostem by se statek vyjímal v nabídce cestovních kanceláří. Konkrétní
informace o konaných akcích a možnostech rezervace naleznete na internetových
stránkách www.statek-bernard.cz.
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Obr. č. 9: Statek Bernard

V dnešní době se stále oblíbenější stává arteterapie (léčebný postup, při kterém osoby
vyjadřují stav své psychiky pomocí kreslení). V České republice už existuje i Česká
arteterapeutická

asociace (www.arteterapie.cz).

V rámci

arteterapie

je aktivní

vzdělávací institut Serafin (sebevědomí, radost, fantasie, inspirace), který pořádá kurzy
kreslení pravou mozkovou hemisférou. Ze začátku se institut věnoval pouze kreslení
tužkou, pastelkami, uhlem a pastelem. V dnešní době rozšířil své kurzy o malování na
hedvábí, tvorbu vitráží nebo kurzy tvůrčího psaní či hudební kurzy. Zároveň pořádá
specializované kurzy pro děti, pedagogy, firmy a již působí na několika místech v ČR
(například Telč, Kutná Hora, Praha, Liberec, Hradec Králové, atd.). To kde se kurz
koná, záleží vždy na tom, co se bude vyučovat. Internetový kontakt na Serafin je
www.konecnekreslim.cz.
Rozličné kurzy (krátkodobé i dlouhodobé) nabízí Řemeslná dílna Čas z Chabařovic.
V nabídce kurzů je možné nalézt síťování, paličkování, patchwork, malbu na hedvábí a
pletení. Internetové stránky jsou http://www.webareal.cz/cas/5-KURZY.
Mezi další organizace vyučující řemesla patří například Spolek řemesel ručních a
mnoho dalších. Na internetu je možné najít opravdu nepřeberné množství kurzů
nabízejících různá řemesla a někdy nabízí i doprovodné programy a nejen samotné
provádění řemesla.
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14 Závěr
Po detailním prozkoumání více jak desítky řemesel lze konstatovat, že se rozvíjela po
celém území České republiky. Avšak do dnešní doby se v původní podobě udržela
pouze na několika málo místech. Tradiční způsob provádění je v současné době
záležitostí jedinců, případně různých sdružení. Právě sdružení příznivců určitého
řemesla a hlavně sdružení handicapovaných lidí velkou měrou přispívají k jejich
aktivnímu vykonávání. Jejich produkty jsou často prodávány při konání lokálních
vánočních akcí a festivalů. Pro specifickou skupinu lidí by právě toto mohlo být
lákadlem a motivem pro cestování. Cestovní kanceláře a agentury si na základě mojí
práce mohou vytipovat místa, kde jsou řemesla živá i v dnešní době a podle toho
sestavit atraktivní výlety (nejčastěji se bude jednat pravděpodobně o poznávací
zájezdy).
Práce by mohla být určitým přínosem právě pro cestovní kanceláře nabízející zájezdy
po území České republiky, tedy specializující se na domácí cestovní ruch. Nabídka
zájezdů s účastí na řemeslných jarmarcích, trzích, festivalech a výstavách by mohla
přinést určité zpestření a obohacení nabídky cestovních kanceláří a agentur.
V posledních letech stále roste zájem českých i zahraničních turistů o poznání
tradičního způsobu života a provádění tradičních činností. Jejich provádění a udržování
má tedy své opodstatnění.
V nabídce našich cestovních kanceláří a agentur je nepřeberné množství zájezdů
nabízejících různé lokality na území České republiky, například výlety souvisejících
s ochutnáváním vín na Moravě. Morava je bezpochyby velice žádanou a atraktivní
lokalitou, ale byla by škoda nevyužít potenciálu i dalších českých míst, kde se provádí
tradiční řemesla. K pořádání zájezdů má výborné předpoklady mnoho českých měst,
například Třešť (Dřevořezba), statek Bernard u Karlových Varů (mnoho tradičních
řemesel), Olešnice na Moravě (modrotisk), Karlovy Vary (Moserovy sklárny),
Harrachov (sklárny), Jablonec nad Nisou (bižuterie) a další.
Odlišná situace je v Karlových Varech. V tomto městě nemají problém s malou
návštěvností. Díky filmovému festivalu a lázním navštěvuje město mnoho cizinců,
hlavně Rusů. Moserovy sklárny mají tedy o návštěvníky postaráno a několik lidí, kteří
tamní sklárny navštívili, mi potvrdilo, že je většinou nutné provést rezervaci lístků
s poměrně velkým předstihem.
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Cestovní kanceláře a agentury by měly při plánování, vytváření a zprostředkovávání
svých zájezdů myslet na další možnosti rozvoje domácího cestovního ruchu a využít
potenciálu, který nabízí lokality spojené s řemesly. Klienti cestovních kanceláří nemusí
navštěvovat jen kulturní památky, přírodní památky či relaxačně sportovní zařízení
jakou jsou vodní ráje a lyžařská střediska, ale mohou strávit atraktivní dovolenou na
místech, kde si vyzkouší něco nového.
Při vyzkoušení si činností, které prováděli již naši předci, mohou turisté odhalit své
skryté vlohy a být sami překvapeni, co všechno jsou schopni vytvořit a pro co všechno
mají vrozený talent. Každý člověk má potenciál rozvíjet své dosavadní dovednosti a
praktické vyzkoušení řemesel k tomu může jen přispívat. Ne nadarmo se říká, že Češi
mají zlaté ručičky. Úsloví zlaté české ručičky je určitou charakteristikou vztahu Čechů a
řemesel – již od dávných dob jsou české ručně zhotovené výrobky unikáty. Úslovím se
inspiroval i název Veletrh zlaté české ručičky (který se koná pravidelně a jehož cílem je
vystavovat pouze ruční práce od českých výrobců a bojovat tak proti množství výrobků
dovážených z Číny) nebo expozice Zlaté české ručičky v Pelhřimově (vystaveny jsou
různé exponáty vyrobené ze sirek).
V dnešní době neexistuje žádné viditelné spojení řemeslných spolků a cestovních
kanceláří a agentur. Je to škoda a do budoucnosti by se tato situace mohla výrazně
změnit. Právě v této oblasti je tzv. velká díra na trhu, kterou by oba výše uvedené
subjekty měly využít. Cestovní kanceláře a agentury ve spolupráci se spolky mají
možnost vytvořit nové atraktivní nabídky, které prozatím nejsou na českém trhu
k vidění. Subjekty svou spoluprací výrazně posílí domácí cestovní ruch, zlepší svou
ekonomickou stránku a přispějí k uspokojování potřeb obyvatelstva v oblasti rozvoje
osobnosti.
Zájezdy konané ať už za účelem vyzkoušení si řemesla nebo jen za účelem návštěvy
festivalu mají význam primárně právě pro domácí cestovní ruch. V každém kraji v ČR
se konají různé akce, a proto jsou podmínky pro jeho rozvoj velmi vhodné. Cestovní
kanceláře a agentury mají pobočky po celém území státu, a z tohoto důvodu mohou
každá nabízet jedinečný zájezd – v závislosti na tom, co je pro danou oblast typické a
jaké akce se tam konají.
Mimo cestovní kanceláře a agentury mohou být řemesla zprostředkovávána i
zážitkovými agenturami, kterých je v České republice stále více (v nabídce agentur je
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možné najít expozice bednářského řemesla, které jsou součástí zážitků souvisejících
s pivem; samostatná řemesla v nabídce nejsou). Postupem času by se nabídka mohla
dostat i k zahraniční klientele. V posledních letech se pro některé lidi stalo velmi
populární obdivovat krásu zašlých věcí, a tak vyhledávají místa, kde se napodobuje
život dřívějších dob, a udržují se tradiční řemeslné techniky. V této oblasti mají značný
význam skanzeny (například Rožnov pod Radhoštěm, Strážnice, Veselý Kopec na
Vysočině, atd.). Ve skanzenech se zpravidla tradiční řemesla udržují a návštěvníci
mohou jednotlivé činnosti pouze vidět nebo je sami vyzkoušet.
Aby se řemesla udržela co nejdéle, je potřeba k jejich provádění vést zejména mladé
lidi. Zaujmout tradičními řemesly v dnešní počítačové době může být problém a je jen
na agenturách (zážitkových i cestovních) a na cestovních kancelářích, aby vytvořily
dostatečně žádaný program zájezdu. Pravděpodobně bude nutné vhodně zkombinovat
provádění řemesel s doprovodným zábavním programem (např.: diskotéka, večerní
grilování v létě, atd.). Pro starší osoby by vhodným doprovodným programem mohla
být návštěva místních památek (přírodních, historických).
Rozvíjející se cestovní ruch výrazně zvýší atraktivitu jednotlivých lokalit. Ve
střediscích řemesel se zvýší počet návštěvníků a projeví se i ekonomický dopad –
navýšení rozpočtů sdružení, ale i obcí a krajů.
Na trhu je opravdu velké množství organizací nabízejících řemeslné kurzy, a tak by byla
škoda nevyužít jejich potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu. Několik organizací
zprostředkovávajících řemesla jsem kontaktovala a vždy souhlasily, aby byly jejich
kurzy nabízené a propagované pomocí cestovních kanceláří. Vedoucí centra řemesel ze
statku Bernard paní Hana Bašková mi odpověděla, že by spolupráci s cestovními
kancelářemi přivítala a sama podala návrh především na propagaci víkendových
balíčků, které na statku nabízí (nabídka balíčků je uveřejněná na internetových
stránkách statku). Paní Jaroslava Pavlová ze vzdělávacího institutu Serafin mi také
potvrdila, že by formu propagace pomocí cestovních kanceláří uvítala. Jak mi napsala,
velmi důležitou součástí spolupráce by byla komunikace, protože lektory jednotlivých
kurzů domlouvá na půl roku dopředu. Ptala jsem se i na pobočce Čedoku na možnost
spolupráce s organizacemi a také jsem obdržela kladnou odpověď.
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Na závěr mohu konstatovat, že se řemeslné organizace a cestovní kanceláře a agentury
vzájemné spolupráci nebrání. Jsou zde velmi dobré předpoklady, aby byl trh v této
oblasti využit, neboť má velký potenciál.
Tato bakalářská práce může posloužit jako inspirace pro další bakalářské práce věnující
se stejnému tématu, případně může být využita jako základ pro vytvoření zájezdů. Práce
může napomoci i při vytváření nových zájezdů pořádaných Cestovní kanceláří Vysoké
školy polytechnické Jihlava.
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