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Schopnost estetického cítění se utváří už od dětství. Už první hrač
ka probouzí v dítěti smysl pro tvar, barvu, smysl pro materiál a pro
podvědomé oceňování jeho účelnosti a krásy. Estetiku našeho života,
naší kultury, celého našeho životního prostředí tedy nevytváří jen
umělecká tvorba, ale i mimoumělecká výroba předmětů každodenní
potřeby od bydlení až po odívání a stolování. Každé pokolení však
přichází do hotových podmínek materiálního života a teprve až si je
osvojí, je schopno vytvářet nové. Současná snaha o humanizaci
techniky, o přeměnu vědy na bezprostřední výrobní sílu, o pronikání
technických prostředků do různých oblastí duchovního života i o sbli
žování zájmové umělecké činnosti s profesionální uměleckou tvorbou
vytváří předpoklady pro integraci materiální a duchovní kultury.
S růstem vzdělanosti a materiálních jistot vzrůstá i touha lidí po
kráse, po naplnění estetických potřeb našeho života, a tvůrci nového
životního prostředí se nejčastěji obracejí k individuální umělecké
tvorbě jako ke kritériu estetických hodnot i jako k prostředku výchovy
tvůrčí aktivity. Avšak člověk ve svém každodenním životě není jen
abstraktním spotřebitelem, nýbrž usiluje o osobité naplnění svých
estetických ideálů a potřeb v bydlení, odívání, v celém způsobu živo
ta. Proto jedním z inspiračních zdrojů estetična se mu stává i oblast
lidové kultury a její historické i regionální zvláštnosti.
Antonín Václavík, zakladatel katedry národopisu na univerzitě
v Brně, napsal pro časopis Tvar už v roce 1949, že ...... v lidové
kultuře nemusíme nacházet jen „prameny vod
živých", nýbrž něco, čemu se říká poctivá úče
lová práce. Je to možná málo, to málo však
dnes nejvíce potřebujeme". Tento požadavek platí
i dnes a v tomto duchu je také napsána tato knížka. Chce být pří
spěvkem k pochopení skutečných hodnot lidové kultury a obrazem
historie lidové rukodělné výroby na Moravě, i zdrojem inspirace pro
tvořivou činnost vůbec. Přehled o historii a současném vývoji lidové
rukodělné výroby je důležitý i pro výstavbu Muzea vesnice jihový
chodní Moravy ve Strážnici a jeho výchovně vzdělávací působení.
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Tradice lidové rukodělné výroby a lidové kultury vůbec chápeme
dnes jako součást národního kulturního dědictví. Národní kulturní
dědictví přijímáme jako výsledky tvůrčí práce předchozích generací,
zahrnující hodnoty vytvořené všemi třídami předsocialistické epochy,
tedy i hodnoty vytvářené rolnickým a později i dělnickým obyvatel
stvem a souhrnně nazývané lidová kultura. Avšak zatímco ostatní
složky národního kulturního dědictví byly vždy různým způsobem fi
xovány, prvky lidové kultury bylo třeba teprve zachytit, popsat, za
kreslit, aby si je mohla osvojit celá společnost.
V rolnickém prostředí ještě v průběhu 19. století přetrvávala spe
cifická jednota duchovní i materiální kultury. Tato jednota však byla
narušována vlivy průmyslové revoluce, zaváděním povinného vzdělání
a vlivy těch složek kulturního dědictví, které byly do té doby negra
motnému rolnictvu nepřístupné. V rozvoji novodobého národa se ná
rodní kulturní dědictví stávalo postupně významnou kategorií spole
čenského vědomí a přispívalo k vytváření nových tradic kultury a způ
sobu života.
Tradice jako realizace známého v nové společenské situaci ovšem
není mechanické využívání výsledků činnosti předchozích generací,
nýbrž proces osvojování kulturního dědictví na základě aktivního
výběru těch prvků, které pomáhají překonávat lokální omezení a při
spívají k dalšímu rozvoji společnosti. Zachovávání ustrnulých forem
kulturního dědictví brzdí pokrok, vede k netvůrčí pohodlnosti, zatím
co aktualizace prvků tohoto dědictví vytváří podmínky pro jeho aktiv
ní začlenění do života soudobé společnosti. Čím je společnost vy
spělejší, tím větší jsou její potřeby i možnosti poznávat a aktualizo
vat všechny složky národního kulturního dědictví, tedy i lidovou kul
turu. Socialistická společnost chápe osvojování národního kulturní
ho dědictví jako proces spoluúčasti lidových mas na vytváření este
tických i etických norem, ovlivňujících každodenní jednání lidí. Před
pokladem takového přístupu je kritický a aktivní výběr těch prvků
kulturního dědictví, které překonávají lokálnost, jsou inspiračním
zdrojem nové kulturní aktivity a přispívají k všestranné kultivaci tvůr
čích sil člověka naší doby.

Významným rysem naší současné kultury je zájmová umělecká
činnost, jejímž prostřednictvím vstupují do každodenního života lidí
— zejména mládeže — estetické i etické principy, ovlivňující tvorbu
soudobého životního prostředí a vytváření nových kulturních hodnot.
Zdá se, že dosah tohoto působení si mnohdy dostatečně neuvědo
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mujeme. Z těchto hledisek je rozvíjení prvků lidové kultury minulosti
součástí procesu aktivizace celého národního kulturního dědictví.
Výstižně to vyjádřil V. V. Štech: „Historie a minulost mě
ly a mají však význam větší než jenom naukový.
Neboť jestliže vše se mění, zůstávají díla a
hnutí vůle. Trvá myšlenka. Tkví ve tvůrčím pro
storu národa a působí." Chápání lidové kultury jako uza
vřeného systému, napájejícího se ve svém vývoji jen ze svých vlast
ních zdrojů vede ke deformovanému statickému obrazu o způsobu
života lidových vrstev. Proto národopis nemůže zkoumat lidovou kul
turu izolovaně, nýbrž jako proces přeměn, splývání se soudobou kul
turou. Je třeba si upřímně uvědomit, že nic z toho, co kdysi existovalo
jako součást života, se nemůže vzkřísit. Pohyb vpřed bývá neúprosný,
smazává stopy předchozích generací a zanechává vzpomínky na cosi
tajemně krásného, blízkého dávnému mýtu nebo obrázku z vesnic
kého románu. Proto se nesmíme nechat svést na cestu opakování
a sentimentálních vzpomínek, ale také nesmíme ztratit ani jediný
vzácný květ inspirace, obsažený v kultuře našeho lidu: „Čím vý
še roste strom, tím složitější jsou zákony j e.h o
růstu. To znamená, že žádný celek nesmí sta
nout, spokojit se dědictvím po předcích, nýbrž
doplňovat je zas a zas novým přínosem.“ Tato
slova Josefa Hory přesně vystihují i soudobé tendence při využívání
tradic lidové kultury v rozvoji našich národních kultur.
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Kupte si sotůrek. Brumovice kolem 1940
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I.
Význam lidové výroby ve vývoji lidové kultury a společnosti, její
podíl na tvorbě soudobé hmotné kultury a životního prostředí, její
charakteristika v rámci historického vývoje a její současné postavení
ve společnosti a výrobě. Výroba a umění.

Výrobní činnosti, jako jsou splétání slámy a proutí, opracovávání
dřeva, tkaní látek nebo hotovení hliněných nádob, představují zá
klady výrobních technologií lidstva. Vyrábíme-li dnes nejrůznější
předměty ze všech myslitelných surovin jako výraz novodobého pře
pychu, ukázaly nám k tomu cestu stovky generací výrobců. Většina
technických vymožeností moderní civilizace je zatím posledním člán
kem nepřetržitého řetězu dovedností a objevů, sahajících až do nej
starších dob; dodnes se ještě používá značného počtu prastarých
výrobních a výzdobních technik stejným způsobem jako před stale
tími. Výrobky zhotovené ze snadno dosažitelných materiálů a zdo
bené základními ornamentálními prvky naznačují, jak člověk postup
ně hromadil zkušenosti a obohacoval je novými poznatky, v nichž se
minulost neztrácela, nýbrž se proměňovala v úrodnou půdu, ze které
vyrůstala nová díla nových generací, překonávajících i doplňujících
toto dědictví.
Archeologie a národopis prokazují, že od doby, kdy se objevil
Homo sapiens, až do vzniku průmyslových civilizací, všechny výrob
ní činnosti lidí obsahovaly i lyrické prvky, přispívající k estetickému
dotváření každého díla. Ve věcech zhotovovaných pro každodenní
i sváteční potřeby lidí se odrážejí — někdy více, jindy méně — i et
nické, popřípadě regionální specifické znaky. V průběhu lidských
dějin docházelo k rozsáhlým výměnám výrobních poznatků a zkuše
ností, jejichž podnětem vždy byla a je tvůrčí práce. Historie proká
zala už v minulosti velkou šíři interetnických styků výrobců, jejichž
jedním příkladem jsou známé tovaryšské cesty. Morava byla jednou
z významných křižovatek takového ovlivňování už od dob Velké Mo
ravy. Na počátku novověku sem například pronikla významná znalost
výroby majoliky, která však v průběhu druhé poloviny 19. století ve
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své původní podobě na Moravě téměř zanikla. Avšak v první polo
vině 20. století byla znovu obnovena ve zcela zvláštní transformaci
a stala se synonymem pro „malované Slovácko". V 19. století se na
Moravu rozšířila například výroba předmětů z perleti a jiných exo
tických materiálů, z nichž některé výrobky, jako třeba perleťové „ko
tule" spínající přední díly mužských košil nebo ženských rukávců va
lašských krojů, se staly téměř etnografickým znakem tohoto kroje,
podobně jako tištěné červené „turčáky", šátky z německých továren,
na krojích slováckých děvčat. Mnohé výrobní dovednosti a techno
logické principy nelze pokládat za výhradní vlastnictví určitého etni
ka nebo regionu. Často je velmi obtížné a většinou i nemožné určit
původní místo vzniku některé výrobní či výzdobné techniky, protože
mnohé kulturní statky se tak rozšířily, že dnešní výzkum nachází v nej
různějších koutech světa nářadí, nástroje, ale často i domy a sociál
ní instituce i způsoby hospodaření, které jsou si podivuhodně po
dobné.
První stroje v 19. století přinesly nevídanou produktivitu práce
a vyvolaly v životě i rychlost a touhu člověka překonávat hranice času
i prostoru. Pod náporem změněného životního rytmu se rozpadly
staré sociální řády, spočívající na vyhraněných městských a zeměděl
ských tradicích. Města začala pohlcovat venkov a přetvářet rolníky
v proletariát. Tato radikální proměna struktury společnosti se proje
vila i ve změně nazírání na umění, řemeslo a rukodělnou výrobu
vůbec. Mnohé druhy rukodělné výroby — na Moravě především
tkalcovství — byly většinou jen vedlejším zaměstnáním drobných rol
níků a vesnické chudiny, avšak sehrály významnou úlohu při pře
chodu ke strojní velkovýrobě: jen díky tisícům rukou podomáckých
přadláků, dodávajících manufakturám základní polotovar, se mohl
uskutečnit přechod na tovární výrobu textilu. Podstatným prvkem této
přeměny však byl stroj, ketrý nastoupil na místo pouhého nástroje,
jakým byl i ruční tkalcovský stav. Průmysl — neustále zdokonalova
ný novými stroji — od základů proměnil hospodářský a sociální život
národů a prudký rozvoj vědeckých výzkumů i jejich praktická aplika
ce vytvořily kvalitativně vyšší stupeň civilizace, v níž rukodělná vý
roba přestala uspokojovat základní potřeby člověka a stala se po
stupně součástí činnosti zařazované dnes nejčastěji mezi řemesla
a obory užitého umění. Tímto procesem prošlo nejdříve městské ře
meslo a teprve později ostatní městská i venkovská rukodělná vý
roba, která v některých oblastech uspokojovala základní potřeby ži
vota a práce zemědělského obyvatelstva ještě do počátku 20. století.
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Přes úsilí a rozvoj rukodělné výroby, projevující se od období prv
ních průmyslových výstav v druhé polovině 19. století a vycházející
ze zájmů a potřeb hospodářského rozvoje formujících se novodobých
buržoazních národů, byla rukodělná výroba stále méně schopna
vzdorovat rozvoji kapitalistické průmyslové výroby. Řemeslo i lidová
rukodělná práce se v protikladných proudech evropského myšlení
druhé poloviny 19. století, vyvolaných prudkým rozvojem kapitalistic
kých výrobních vztahů, staly nejdříve předmětem obdivu romanticky
zaměřené části vědecké a umělecké inteligence a často i šlechty,
která v zachovávání všech tradic viděla možnost zachování i svých
tradičních výsad, a pak nadlouho předmětem zájmu měšťáckého
sentimentalismu, než byly pochopeny jako doklad vskutku lidových
výrobních tradic a zdroj nových tvůrčích impulsů pro moderní hmot
nou kulturu a zejména jako inspirace pro individuální rozvoj tvoři
vých sil lidí v soudobé společnosti: pro formování novodobé lidové
výrobní tradice.
Pojem tradice je u nás tak všeobecný a mnohoznačný, že je ne
zbytné alespoň stručně vysvětlit jeho obsah, jak se užívá v této práci
a ve vědeckém národopise vůbec. Tradice je vědomým procesem,
jehož úkolem je kromě jiného přispívat k zachovávání kontinuity vý
voje společnosti. Za kapitalismu usilovala buržoazie o vytvoření celo
národní tradice, jež by se opírala o některé části tradice rolnického
lidu a vytvářela tak jakýsi kodex národní kultury. Tradice rolnictva
jako do jisté míry vlastníka výrobního prostředku — půdy — obsaho
valy složky blízké zájmům vládnoucí třídy. Naproti tomu vyšší hodno
ty a normy nastupující dělnické třídy se utvářely v boji proti
vykořisťovatelským třídám a byly pro buržoázni ideologii nepřija
telné. Proklamovaná jednota tradice v různých regionech byla už od
doby formování novodobého buržoazního národa ve skutečnosti jed
notou vztahu k tradici, tvrdě vymáhanou hospodářsky a společen
sky rozhodujícími vrstvami. Při tom tradice v sobě obsahuje dialektic
ký rozpor: na jedné straně přispívá k rozvoji výrobních zkušeností
a poznatků o životě, na druhé straně tím, že vytváří a kodifikuje urči
té normy, omezuje pokrok společnosti. Obsahuje tedy progresivní
i retardační prvky. Tento poznatek je důležitý pro hodnocení různých
jevů lidové kultury a jejich přejímání do současného života.
Soudobé snahy o zachovávání a rozvíjení lidové rukodělné výroby
vycházejí z povědomí moderního člověka o nezbytnosti kontinuity
kulturního vývoje i z uvědomělé sebeobrany před jednotvárnosti prů
myslové civilizace. Dnešní člověk, stále častěji bydlící v panelových
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sídlištích na okrajích městských center, pro něhož základní potřeby
od bydlení po odívání a stravu vyrábí stále dokonaleji soudobý prů
mysl, hledá nejrůznější možnosti rozvíjení tělesného i duševního
zdraví v narůstajícím rozsahu svého volného času. Jednou z těchto
možností je také poznání a ovládnutí některých technologií tradiční
lidové výroby, provázené u určité části společnosti snahou o ozvláštnění životního prostředí a především intimity domova oním lyrismem,
který je nejenom významnou součástí lidové výrobní tradice, nýbrž
tvořivé práce vůbec.
Toto konstatování však nelze ztotožnit s názorem Henryho van de
Velda, který před osmdesáti lety napsal, že bychom se měli naučit
zhotovovat vlastníma rukama všechno, co potřebujeme v životě a pro
život, a že mzdou takového učení by bylo znovuvzkříšení umění. Vývoj
socialistické společnosti a vědeckotechnická revoluce prokázaly
idealismus takového pojetí návratu k rukodělné tradici, která je
v podstatě historicky ukončeným jevem, jehož některé složky se po
dařilo převést do současnosti. V dnešní společnosti ani nejde
o pouhé uchovávání tradičních technologií a výzdoby užitkových
předmětů, nýbrž o tvůrčí využití principů lidové výroby minulosti pro
tvořivé obohacování dnešního života a pro zvýraznění přínosů, jimiž
národy přispívají do společné pokladnice soudobé internacionální
kultury. Podstata účinnosti takto pojaté lidové rukodělné výroby je
v technologické svébytnosti a v projevu specifického lidového este
tického cítění, které jednotlivé výrobky představují nebo mohou před
stavovat. Aktualizace lidové výroby v nových společenských podmín
kách ekonomických i kulturních je možná jen za předpokladu, že
bude harmonickým pojítkem mezi průmyslovými výrobky, jež tvoří
základ současné hmotné kultury, a požadavky individualizace tohoto
základu.
Jak se v průběhu historického vývoje společnosti proměňoval
a rozšiřoval obsah pojmu lid, tak se proměňoval a rozšiřoval i obsah
pojmu lidová výroba, který dnes zahrnuje různé druhy rukodělné vý
robní tradice, vytvořené historickým vývojem. Dnes nepokládáme za
lidovou výrobu jen zhotovování předmětů pro vlastní potřebu země
dělské rodiny, charakteristické pro období předprůmyslových forma
cí, nýbrž všechny její další fáze od počátků kapitalistického způsobu
výroby až po současnou vědeckotechnickou revoluci. V lidové kultuře
hmotné se už v raném období kapitalismu vytvářejí obecné dobové
formy rukodělné výroby, v níž zanikají prvky místní nebo regionální
specifiky. Svědčí o tom skutečnost, že hranice mnoha konkrétních
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jevů lidové hmotné kultury se nekryjí s hranicemi etnografických ob
lastí. Ty lze charakterizovat spíše prvky duchovní kultury. V těchto
souvislostech lze konstatovat, že lidová rukodělná výroba je ve svém
celku pozoruhodným projevem úsilí a schopností prostého člověka
zhotovovat si mnohé základní potřeby sám pro sebe na základě zku
šeností předávaných z generace na generaci, ale i schopností pře
kročit regionální i technologická omezení a specializací práce vy
tvářet nové hodnoty pro širší společenskou potřebu. V tomto vývo
jovém procesu mnohé tradiční formy lidové výroby zanikly a byly
transformovány do zcela nové oblasti: do tvorby soudobé hmotné
kultury:
Lidovou výrobu definuje Vladimír Scheufler v Československé via ;tivědě jako „souhrn rukodělných výrob, proměnli
vých časově, místně, etnicky i ekonomicky, jež
lidové kultuře v t i s k u j í osobité rysy z hlediska
výrobního, výtvarného a společenského a jsou
pro ni v daném období a místě typické.“ Pro
hlubší poznání jednotlivých typů výrob a vývoje jejich ekonomických,
sociálních a společenských souvislostí je nezbytné podrobněji for
mulovat obsah pojmu lidová výroba, aby bylo možné postihnout prá
vě sociální dynamiku jejího vývoje. Za tím účelem dělíme lidovou
výrobu do čtyř základních skupin, které se mohou jak v časové, tak i v
obsahové rovině různě překrývat:

A — Práce pro vlastní potřebu, tj. hotovení základních potřeb pro
život rodiny a provoz hospodářství. Jde o výrobu uskutečňovanou
členy rodiny na základě dovedností děděných z generace na gene
raci a rozvíjených v souladu s rozvojem kultury a způsobu života
místa nebo regionu.

B — Podomácka výroba představuje takový rozsah výroby některých
předmětů ze skupiny výroby pro vlastní potřebu, který umožnil
prodej části této výroby širšímu okruhu spotřebitelů, nebo výrobu pro
jiné podnikatele bez přesných smluvních závazků. Zisk z prodeje byl
důležitým pomocným zdrojem obživy výrobce a zájem o rozšíření vý
roby byl jedním z hlavních podnětů ke změnám technologie a ke
specializaci.

C — Řemeslná výroba — rozumí se jí specializovaná výroba před
mětů pro široký okruh spotřebitelů, která byla hlavním zdrojem obži
vy výrobce a k jejímuž provozování bylo nutné získat odbornou eru
dici a organizační zařazení.
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D — Lidová umelecká výroba je novodobá organizovaná výroba
předmětů tradiční technologií z tradičních materiálu; její formy jsou
podstatně ovlivňovány organizátory této činnosti. Za hlavní krité
rium této výroby je pokládána výtvarná hodnota výrobku.
Mezi těmito výrobními skupinami existoval v předindustriálním ob
dobí neobyčejně rozmanitý komplex kulturně, společensky a ekono
micky rozdílných a často i kontrastně vyhraněných vztahů. Po prů
myslové revoluci, zejména od konce 19. století, začala se však vyhraňovat jediná ostrá hranice: mezi veškerou rukodělnou výrobou
a strojní velkovýrobou.
Vývoj lidové kultury není přímočarý a není ukončen, neboť ne
probíhá v izolovaném prostoru, nýbrž v konkrétních podmínkách vý
voje společnosti. Rolník, hotovící pro sebe, svou rodinu a pro potře
by svého hospodářství, popřípadě pro širší okruh spotřebitelů či na
objednávku podnikatele určité výrobky, nebyl vázán cechovními před
pisy nebo pracovní dobou. Pracoval-li na objednávku, býval v bez
prostředním styku s objednavatelem. Proto byla místní specifičnost,
jejímiž nositeli byli výrobce i objednavatel, bezprostřední. Začala
však mizet, jakmile mezi výrobce a spotřebitele vstoupil prostředník
— obchod organizující výměnu a prodej zboží na poměrně širokém
geografickém prostoru. Obchod se stal novým a od druhé poloviny
19. století stále významnějším činitelem ovlivňujícím tvarosloví všech
výrob. Právě v této souvislosti různí výrobci přijímali rozdílně vnější
vlivy a stávali se v různé míře nositeli změn ve vývoji hmotné kultury
vůbec. Při tom můžeme pozorovat překvapivě rozsáhlou proměnu
jejich výrobků od základních zařizovacích předmětů v minulosti až
po exkluzivní bytové doplňky a oděvní součástky, popřípadě předmě
ty pro reprezentační účely v současnosti. Z těchto hledisek se pak
kategorie lidového a nelidového jeví složitější, stejně jako kritéria
pro proklamaci lidovosti jednotlivých výrobků současné lidové umě
lecké výroby.
Národopis postupně odhaluje mnohé mýty a objasňuje zákonitosti
vývoje lokálních nebo širších jevů kultury a způsobu života lidu.
Zjišťuje, že místní a regionální jevy lidové kultury jsou pomalu ale
soustavně likvidovány zároveň s nevědomostí a zaostalostí prostředí,
v němž vznikaly. Dialektický rozpor mezi tímto hodnocením prostředí
vývoje lidové kultury a obdivem k některým projevům odtud vzešlým
vychází z hodnot lidové kultury, jež nelze vidět jenom v jejích for
málních znacích, ale především v jejich obsahu a funkci. Vztah člo
věka k celému materiálnímu prostředí, jež ho obklopuje, se měnil
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a spolu s tím se měnila i jeho estetická náročnost. Proto napříklaa
neměl pravdu W. Sombart, když hlásal, že do sféry uměleckého zpra
cování nepatří výrobní prostředky. Z lidového prostředí pocházejí do
klady o tom, že rolník umělecky ztvárňoval i výrobní nástroje od
jařma po kolovrátek. Bylo tomu tak proto, že měl úctu k předmětům,
jež mu sloužily jako pracovní nástroje a tedy pomocníci v životě. Měl
důvěrný vztah k předmětům, které ho obklopovaly v každodenním
životě, zejména když byl sám jejich výrobcem. Proto také byly pro
středkem aktivního utváření vztahu člověka k životu. V jiných sou
vislostech tuto skutečnost vystihl Karel Čapek, když napsal, že tra
dice, na kterou se můžeme odvolávat, je tradice prostoty, jadrné
služebnosti a důkladnosti věcí, s kterými žijeme a ze kterých skládá
me svůj domov.

Význam lidové výroby v naší společnosti, otázka jejího podílu na
tvorbě současného životního prostředí i historická podmíněnost je
jích vývojových proměn byla předmětem dlouhé řady prací. Umělec
ký historik V. V. Stech v úvaze o vztahu moderní společnosti k lidové
výrobní tradici uvedl, že „otázka co počít s lidovým vý
tvarným uměním je stará a odpovídá se na ni
už od dob Národopisné výstavy. Avšak podvě
domé návraty k předkům nemohou zadržet zá
nik lidové výrobní tradice, zejména ne opako
váním některých motivů přebujelé a degeneru
jí cí lidové ornamentiky". Přesto však nabádá u příle
žitosti otevření Vzorkových dílen Ústředí lidové umělecké výroby
v Uherském Hradišti, aby se nepřestalo s pokusy o uchování tra
dičních technologií a materiálů jako prostředků k vytváření nových
vztahů člověka ke hmotě a účelu. Stejně jako V. V. Stech, také etno
graf Antonín Václavík odmítá kopírování, přepisování, napodobování
nebo galvanizování odeznělé minulosti a upozorňuje na nutnost za
chovat přirozenou kontinuitu lidové výroby především proto, aby její
přetržení nezpůsobilo příliš náhlou ztrátu estetických měřítek v lido
vém prostředí. K těmto hlasům se přidal i jeden z předních před
stavitelů moderního českého umění Emil Filla, který důrazně prohla
šoval, že k současnému hodnotnému uměleckému dílu nevede po
slouchání mýtu národa a pokračování v lidovém tvarosloví a že jen
zaostalost nebo netvůrčí pohodlnost mohou žádat neměnné kopíro
vání minulosti.
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Mistři halsnkóřského cechu z Kuželová

Tím, že lidový výrobce se podřizoval technicko-výrobním zákonům,
vyhnul se obvykle omýlům, do nichž výrobci upadali, jestliže od dru
hé poloviny 19. století nahrazovali technologickou pravdivost ornamentací. Proto je technologie v lidové výrobě tak významným čini
telem, spoluvytvářejícím estetický charakter výrobků. Sovětský estetik
českého původu I. V. Maca tuto tendenci vyjádřil připomínkou, že
G. Semper a jeho následovníci, kteří prosazovali rukodělnou výrobu
proti průmyslové velkovýrobě, sice nepochopili podstatu historicky
nevyhnutelného procesu nové dělby práce, která vedla v podmín
kách růstu strojní výroby k rozpadu jednolitosti řemesla a rukodělné
výroby, ale poukázali svým dílem na to nejdůležitější: že prazákla
dem uměleckého průmyslu je práce a že prvořadý význam zde má
materiál a technologie. Dnešní vývoj lidové umělecké výroby a umě
leckého řemesla správnost těchto názorů prokazuje i prakticky.
Lidová rukodělná výroba dnes už není prostředkem obživy chu
dého obyvatelstva venkova, nýbrž uvědomělým projevem přebírání
technologických principů lidové výroby minulosti, jejích výtvarných
detailů v materiálu a někdy i v barvě a dekoru na nové organizační
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základně, v níž se lidoví výrobci dostávají do popředí zájmu spole
čenských i výrobních organizací. Předpokladem dalšího technické
ho rozvoje lidové výroby i jejího celospolečenského poslání, zejména
jejího působení na rozvoj dnešní lidové tvůrčí aktivity, je prohlubo
vání poznatků o její historii i o zákonitostech jejích technologických
a výtvarných proměn v současnosti.
Studium zanikajících technologií se stalo ve světě důležitým obo
rem, pro nějž si různé státy vytvářejí studijní centra, jako je například
Mezinárodní společnost pro výzkum zemědělství v Dánsku, Mezinárod
ní centrum pro studium starých textilií v Lyonu, italský Institut pro dě
jiny techniky, francouzské Dokumentační středisko pro dějiny tech
niky a technologie, či clevelandská Společnost pro dějiny technolo
gie se známým časopisem Technology and culture. U nás je stu
dium lidových výrobních technologií soustředěno především v Ústře
dí lidové umělecké výroby a v Ústředí uměleckých řemesel. Hledání
základních prvků tradiční lidové výroby u nás probíhá v různých ro
vinách teoretického i praktického zájmu už řadu desetiletí. První
realisticky zaměřené zmínky o lidové podomácké výrobě na vesni
cích a možnostech jejího využití pocházejí z počátku 19. století z pra
cí tehdejších kameralistů, usilujících v rámci osvícenských názorů
o poznání a z hlediska fiskálních zájmů státu též o určité zlepšení
životní úrovně obyvatelstva na venkově. Osvícenský racionalismus
však jen registroval poznané skutečnosti, ale nebyl s to realizovat
nezbytné praktické kroky k takovému zlepšování. Přesto však už v této
době se rozvíjely různé druhy podomácké výroby, jako bylo napří
klad na Slovácku blatnické rohožkářství, kuželovské halenářství, na
Valašsku výroba dřevěného nářadí, šindele, kelčské křiváčkářství, na
celé severovýchodní a střední Moravě soukenictví a plátenictví,
morkovické košíkářství či výroba z perleti a ze slámy na Českomo
ravské a Drahanské vysočině. Všechny výrobky z těchto oblastí se
začaly objevovat také na prvních průmyslových výstavách v 19. sto
letí, spojovaných často s národopisnými výstavami, na nichž největší
pozornost bývala věnována výšivkám venkovských žen. Avšak tyto vý
stavy zároveň ukazovaly marnou snahu o rozvoj rukodělné řemeslné
i venkovské neřemeslné výroby, jíž neustále rostoucí průmysl konku
roval především lácí své produkce. Vždyť například továrna na suk
no nebo továrna na výrobu bavlněného zboží vyráběla nejenom
rychleji, ale především mnohokrát levněji, než tkadlec na ručním
stavu. A nejinak tomu bylo v řadě dalších oborů. Nově vznikající
velkovýroba začala dodávat na trh levné jednoduché výrobky denní
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potřeby, jež nivelizovaly hmotnou kulturu nejenom ve městě, ale i na
vesnici.
Reakcí značné části vzdělanců na tento proces bylo nejdříve úplné
odmítání „odlidštěné" výroby a úsilí o podporu řemeslné výroby na
úkor rozvíjejícího se průmyslu. Avšak s dalším vývojem průmyslové
revoluce vznikala snaha po kompromisu, který by umožnil ovlivňo
vat estetiku průmyslové výroby inspirací, ba přímým napodobováním
lidové a řemeslné výroby. Tento proces proběhl postupně ve všech
zemích Evropy, jak to dokládají průmyslové výstavy v různých evrop
ských zemích zejména v druhé polovině 19. století. Na nich se vedle
nových továrních výrobků vystavovaly i rukodělné výrobky řemesel
a tradiční lidové práce, uváděné jako „národní umění", „národní
průmysl", jež se často staly podnětem pro vznik uměleckoprůmyslo
vých a národopisných muzeí. Tento proces ovšem probíhal na po
zadí širších společenských a politických souvislostí: s rozvojem vel
kovýroby průmyslového zboží a hledáním nových zdrojů surovin i od
bytu výrobků, při přebytku pracovních sil na vesnici po intenzifikaci
zemědělství a na pozadí politické aktivity v souvislosti s procesy ná
rodního uvědomování, začala buržoazie v Evropě hledat a objevovat
svou „národní" výrobu, jejímž nejvýraznějším znakem se stával orna
ment, uplatňovaný nejrůznějšími technikami na nejrůznějších dru
zích materiálů. Takové výrobky pak začaly být časem zařazovány mezi
díla výtvarného umění s akcentem vlasteneckého smýšlení. Přínosem
tohoto období bylo, že umělci, badatelé i architekti se začali obra
cet k lidu, soustavně dokumentovat jeho kulturu a hledat též inspi
rační zdroje pro svou vlastní uměleckou tvorbu. Na druhé straně
právě tento proces uvedl do společenského slovníku pojem lidové
umění, do nějž se postupně zařazovalo i mnoho jevů, které mají
k umění daleko; například stavby, oděv, pracovní nářadí. Přívlastek
lidový v tomto pojmu je závislý na výkladu historicky proměnné ka
tegorie lidu. Proto se v naší práci neužívá termínu lidové umění,
protože je nepřesný, udržovaný ve společenském i vědeckém slovní
ku do naší doby spíše ze setrvačnosti. Z důvodů větší srozumitel
nosti se zde však užívá termín lidová umělecká výroba, který je stej
ně nepřesný jako termín lidové umění, avšak je právně zakotven
v názvech podniků organizujících lidovou rukodělnou výrobu na stát
ním nebo družstevním základě.
Tím, že lidová rukodělná výroba zabezpečovala podstatnou část
hmotné lidové kultury od zjevně užitkových předmětů pro potřeby
bydlení, odívání a hospodářský provoz až po výrobky, jejichž účelo18

vost byla v magické nebo podobné funkci a které se používaly při
nejrůznějších obyčejích, získala jako celek na mnohovýznamovosti,
v níž se každý výrobek mohl za určitých okolností zařadit do různých
funkčních souvislostí: úzce užitkových, obřadních, magických a na
konec reprezentativních. Proto se také může lišit hodnocení jednotli
vých artefaktů lidové výroby podle toho, kdo zkoumaný artefakt hod
notí: jiné stanovisko zaujme nadšený národopisný diletant, posuzu
jící jen vnější jevy, který zná detail, ale nechápe souvislosti, jiné
školený a vzdělaný etnograf, který do svého hodnocení musí pojmout
nejenom znalost tradičních prvků, jejich vývoje a vývoje jejich tech
nik, ale i duchovní a sociální předpoklady a materiální podmínky,
za nichž takové výrobky vznikaly, popřípadě se dále rozvíjely. Jiné
stanovisko zaujme výtvarník, který připravuje návrhy výrobků, jež bu
dou zhotovovat současní lidoví výrobci ať v Ústředí lidové umělecké
výroby nebo v různých družstvech umělecké výroby. Hlediska etnografů a architektů se v zásadě shodují v tom, že pro další vývoj
a rozvoj lidové rukodělné práce je třeba zachovat i tradiční lidové
technologie jako kulturní dědictví a aktualizovat je v nových kultur
ně společenských a ekonomických podmínkách.
Právě tím, že člověk usiluje o individuální naplňování svých este
tických ideálů a potřeb, hledá zdroje inspirace zcela přirozeně také
v hodnotách lidové kultury minulosti: ve vztahu k materiálu, v úsilí
o jeho účelné zpracování a věcnou pravdivost. Vlastní umělecký
projev — individuální nebo kolektivní — je v lidové kultuře spojen
vždy s nejvýznamnějšími okamžiky života, zejména s obřady zajišťují
cími blaho rodiny, úrodu, šťastný život. Toto umění se projevuje v
plastických výtvorech i v malbě, někdy i ve výšivce nebo ve zvláštních
zvykoslovných předmětech, často určených jen pro krátké využití
v okamžiku obřadu. Tyto umělecké projevy souzní s individuální umě
leckou tvorbou různých věků a často měly vliv i na individuální pro
jevy moderního umění. Proto mnohé prvky lidové kultury se dnes
stávají také prostředkem výchovy ke vkusu a k tvůrčí aktivitě vůbec.
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II.

Historický vývoj lidové výroby no Moravě, hospodářské a sociální
postavení venkovského obyvatelstva a vývoj vztahu vesnice a města
v 19. století, společenské předpoklady vývoje lidové výroby na Mora
vě v 19. století, první snahy o obrodu lidové rukodělné práce do po
čátku 20. století, vznik prvních organizací péče o lidovou výrobu na
Moravě.

Vztah české společnosti k lidové výrobě se vyvíjel prostřednictvím
hnutí, které časem dostalo označení „svéráz" s určitým dodatečným
pejorativním nádechem. První fáze tohoto hnutí zahrnovala období
národního obrození a dobu formování novodobého buržoazního ná
roda v 1. polovině 19. století. Bylo to období výtvarného akademismu,
pasivního romantismu a retrospektivy starých slohů. Městské vrstvy
tehdy chtěly dát vnější výraz vlasteneckému cítění „národním" ša
tem, jak to dokládá i výzva k výtvarným umělcům o zhotovení národ
ního kroje. Tyto tendence byly provázeny například i snahami o za
vedení přadláckých škol, jež měly pomoci rakouskému — tehdy pře
vážně českému a moravskému — tkalcovství v boji s belgickou
a anglickou konkurencí na evropských trzích. Časopis Květy v roce
1846 dokonce vyzval české umělce, aby pro dívky v těchto školách
skládali vlastenecké písně s přadláckými motivy. Zatímco tehdejší
vlastenecká veřejnost chtěla takto podpořit rozvoj jemného ručního
předení, praktický hrabě Egbert Belcredi, zakladatel první takové
školy na jimramovském panství, vypracoval v téže době na žádost
vídeňské vlády posudek, v němž pregnantně vyjádřil skutečnost for
mulací, že „prádelní školy nejsou v souladu se zá
konitým vývojem průmyslu". Lid totiž dával přednost
látkám z méně kvalitní, ale levné strojní příze před látkami z kvalit
nější příze ručně předené, ale drahé. V té době se také objevují
v bytech měšťanů neorenesanční interiéry, kde se na nábytek užívaly
intarzie „národních" ornamentů, na portiéry se našívaly výšivky získa
né od podomních obchodníků nebo přímo na venkově, a to vše mělo
dát českým domácnostem vlastenecký ráz. Tyto snahy se tehdy ještě
nemohly příliš dotknout vesnice, vytvářející si stále ještě hmotnou
kulturu podle svého způsobu života. V tomto ovzduší vyrůstalo dílo
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Boženy Němcové, Josefa Mánesa a dalších umělců, které předzna
menalo a výrazně ovlivnilo názory na význam lidových tradic v české
národní kultuře nové doby.
Z dosavadních pozorování a vědeckých reflexí různých badatelů
je zřejmé, že nejenom do novodobé české národní kultury, ale i do
kultur jiných národů postupně vrůstaly jen některé prvky lidové tra
dice, spíše prvky povahy duchovní než materiální. Profesor národo
pisu na brněnské univerzitě Richard Jeřábek charakterizoval tento
proces poznatkem, že drsná realita lidového prostředí, která ve své
všednosti a každodennosti spíše odpuzovala než přitahovala zájem
nelidových vrstev, byla pozvednuta na jednu z významných kulturních
hodnot prostřednictvím umění. V českém prostředí se dostala do po
předí rolnická práce a venkov právě v období českého literárního
i výtvarného romantismu. Typy českých a moravských venkovanů
zobrazili ve svých dílech i Josef Mánes a Božena Němcová, vesnické
slavnosti zaujaly malíře od Selské svatby Adolfa Kosárka až po Jízdu
králů Joži Úprky. Tímto způsobem vnikaly do povědomí národa
představy o venkově bez ideových a sociálních rozporů a podněco
valy snahy o ochranu této idyly před vnějšími civilizačními vlivy.
Rozvoj evropského trhu v 19. století byl pod vlivem průmyslové re
voluce provázen různými otřesy, při nichž docházelo jednak k rozvoji
nových výrobních odvětví v rozvíjejícím se průmyslovém podnikání,
jednak k různým regionálním i mezinárodním přesunům a k úpadku
těch odvětví, která nebyla schopna konkurence, jako například už
zmiňované české a moravské plátenictví a soukenictví, jehož úpadek
vlivem západoevropské konkurence přinesl do našich zemí bídu
a hlad, a také snahu o nahrazení zanikající výroby výrobou z nových
materiálů, jako byly například perleťové výrobky z mořských škeblí.
Řemeslo a různé druhy lidové rukodělné výroby v průběhu 19. století
často ještě ovlivňovaly formu průmyslově vyráběných předmětů. Ta
však neodpovídala obsahu a rozsahu rozvíjející se strojní velkovýro
by. Tak docházelo k rozporu mezi požadavky společnosti a sériovou
velkovýrobou, kopírující staré tvarosloví. Proto se hledaly cesty k vý
robě předmětů, jež by odpovídaly těmto požadavkům i novému este
tickému cítění, jehož základem byla snaha vytvořit nový vztah člo
věka k předmětům každodenní potřeby. Proto se začaly pomalu a s
mnoha obtížemi vytvářet programy umělecké výchovy, které od po
čátečních přednášek pro nejvzdělanější veřejnost vedly k budování
uměleckoprůmyslových škol a řemeslnických kursů, v nichž se kladl
hlavní důraz na kreslířské dovednosti.
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Při tříbení názorů v druhé polovině 19. století sehrály významnou
úlohu osobnosti z řad architektů, jako byli například Gustav Semper,
Henry van de Velde, odpůrci strojní velkovýroby John Ruskin, jeho
žák William Morris a mnozí další. Utopické odmítání „odlidštěné"
výroby nemohlo vést k úspěchu, avšak jejich význam spočíval přede
vším v tom, že se vší naléhavostí upozornili na nebezpečí, do něhož
se lidstvo vrhá ve své touze po rychlém zbohatnutí. Naději na úspěch
mohl mít však jen kompromis, který by umožnil, aby kapitalističtí vý
robci ve vlastním zájmu usilovali ve výrobě alespoň o určitou míru
vkusu. Především G. Semper hledal spojení mezi průmyslem a umě
leckou tvorbou a dospěl k názoru, že nezbytným předpokladem pro
správný vývoj průmyslové výroby je uměleckoprůmyslové školství a bu
dování uměleckoprůmyslových muzeí, na jejichž exponátech by se
mohla průmyslová výroba poučit. Proto také založil v roce 1852 v ko
lébce průmyslové revoluce — v Anglii — první uměleckoprůmyslovou
školu a uměleckoprůmyslové muzeum.

V druhé polovině 19. století byla v Rakousku-Uhersku zřízena insti
tuce živnostenských inspektorů, kteří měli dohlížet na vývoj řemeslné
a podomácké rukodělné práce a pomáhat ji poznávat. Měli také
správným směrem rozvíjet — v rámci tehdejších záměrů — základy
„národních" průmyslů v Rakousku-Uhersku. Zajímavým výsledkem
práce těchto inspektorů na přelomu 19. a 20. století bylo čtyřsetstránkové dílo Uber die Heimarbeit in Osterreich. Byla v něm zachy
cena všechna hlavní střediska podomácké výroby a významná místa
tradiční lidové práce v celém Rakousku-Uhersku v posledním deseti
letí 19. století Tato výrobní střediska se později stala zá
kladnami nově organizované lidové rukodělné výroby, provo
zované zejména družstvy, zakládanými na počátku 20. století. Mno
zí výrobci v těchto střediscích pracovali jako soukromníci ještě do
konce čtyřicátých let a nejlepší z nich byli po druhé světové válce
získáni pro práci v nově zřízeném Ústředí lidové umělecké výroby, po
případě v některém družstvu lidové umělecké výroby, jako je na
příklad Lidová tvorba Uherský Brod, Lipta v Liptále, Slezská tvorba
v Opavě, Slovač v Uherském Hradišti a řada jiných. Podle zpráv
živnostenských inspektorů, z nichž vycházejí také údaje v mnoha
svazcích Vlastivědy moravské z počátku 20. století, byla ve druhé
polovině 19. století na Moravě tato hlavní střediska podomácké
výroby:
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Výroba nožů

V okrese Valašské Meziříčí v obcích Růždka, Ratiboř, Valašská
Bystřice a v menším rozsahu i dalších obcích, pracovalo přes 1000
lidí na zhotovování asi třiceti druhů nožů, nožíčků a zavíracích kudliček. V zimě vyráběli tyto nože i zámožnější rolníci a ve Vsetíně byla
pro tuto výrobu založena továrna se 150 dělníky. Materiál brali vý
robci převážně od obchodníků, jimž také odváděli hotové dílo. Zprá
va konstatovala, že výrobci nožů si vydělají méně než sezónní děl
níci, kteří chodí na žně.

Výroba dřevěného nářadí a náčiní
Tato výroba se provozovala hlavně v okresech Valašské Meziříčí
a Vizovice. Vyráběli zde dřevěná kola na vozy, šindel, putny, pekař
ské lopaty, lopaty na čištění obilí věním, hrábě, dřevěné vidle na
seno a další výrobky ze dřeva. Nejvíce šindele se dělávalo v Liptále
a okolí, kde jej zhotovovali buď rolníci sami, nebo i s čeledí a na
jatými dělníky. Od konce 19. století převzali prodej šindele překup
níci, kteří obchodní přirážkou zdražovali zboží, aniž by si výrobci víc
vydělali. V okolí Moravského Berouna byla rozšířena podomácká vý
roba krabiček a dřívek na zápalky, jíž se zabývalo 140 lidí.
Pletení košů a práce z proutí
Pletení košů z vrbového proutí bylo nejvíce rozšířeno v Morkovicích, kde před koncem 19. století pracovalo samostatně ještě 30
mistrů. V roce 1860 zde bylo téměř 70 mistrů a v roce 1874 zpráva
uvádí dokonce 82 mistrů a mnoho pomocníků. Podomácky praco
valo v okolí Morkovic na výrobě košů z proutí koncem 19. století ještě
450 lidí. Vrbové proutí se pěstovalo v okolí Morkovic na 250 měřicích
polí a ještě se 50 tun tohoto materiálu dováželo z Haliče a z Uher.
Kromě košů na ovoce se kolem roku 1870 začaly vyrábět ve velkém
měřítku pletené kufry a další druhy košíkářského zboží. Menší množ
ství košíkářských výrobků se vyrábělo podomácku v okresech Brno,
Jihlava, Dačice, Třebíč, pro sklárnu v Kyjově se pletly obaly na sklo
v okolních obcích. Na Olomouckú v Ludeřově a Střížově se zabývalo
pletením košů 500 osob. Tito pletaři nakupovali proutí v Kozlovicích
u Přerova a v Lipníku nad Bečvou. Většina výrobců zde pracovala
pro podnikatele a obchodníky v Olomouci a Prostějově, od nichž
také brala na některé druhy výrobků čínskou trávu a rákos. Téměř
1500 osob v okolí Holešova, Vsetína a Rožnova se zabývalo vyplé-
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táním židlí pro tovární výrobu ohýbaného nábytku. Stejnou práci dě
lalo asi 1000 lidí v Koryčanech a okolí.

Orobinec — materiál z dolnorakouských a moravských rybníků —
se zpracovával nejvíce v Blatnici, kde se výrobou rohožek a kabelí
zabývalo na konci 19. století přes 600 osob. Ročně se zpracovávalo
téměř 200 tun orobince, z něhož se vyrobilo 140 000 rohožek.
Výrobky ze slámy
Na Konicku a zejména v okolí Německého Brodu se na konci 19.
století zabývalo přes 4000 lidí výrobou slaměných šňůr, z nichž se
zhotovovaly brašny, klobouky a další výrobky. Zpráva uvádí, že od té
doby, co začalo upadat tkalcovství, začalo se v rodinách tkalců plést
ze slámy. V zimě pletli šňůry též rolníci. Hotové výrobky i jednotlivé
šňůry skupovalo 16 obchodníků. V Lipové byla dokonce založena fi
liálka pražské Společnosti pro výrobu klobouků.

Výroba perleťových knoflíků
Na jihozápadní Moravě, především v okresech Moravský Krumlov,
Boskovice, Nové Město, Dačice a Velké Meziříčí, se vyráběly perle
ťové knoflíky, jež se podle druhů přišívaly na papírové kartóny. Dělo
se tak podle požadavků obchodníků, kteří dodávali perleťové mušle.
Nejvíce obchodníků s těmito knoflíky bylo v Mikulově, Ivanovicích
a v Brně.

Výroba dýmek

Podle zpráv živnostenských inspektorů se v Kelči u Hranic a v
okolních obcích zabývalo 13 samostatných mistrů a 70 podomáckých
pracovníků vyřezáváním dýmek převážně z březového dřeva. Ročně
jich vyrobili 5000 tuctů.
Výroba kartáčů
Na severní Moravě, zejména v obci Karlově a dále v obcích Čer
vená Voda, Písařov, Bílá Voda a Bukovice, vyrábělo přes 1000 po
domáckých výrobců kartáče všech druhů.

Pletení sítěk
V okolí Mikulova, Hustopeč a zvláště na Novoměstsku se vyrábě
ly různé sítě, zejména síťky na vlasy, jež hotovilo přes 8000 lidí.
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Tkalcovství

Tkalcovství bylo nejvíce rozšířeno v Brně, kde na konci 19. století
více než 40 továren zaměstnávalo přes 900 tkalců, 1500 tkadlen
a přes 5000 dalších pracovníků. Kromě toho bylo v okrese brněnské
ho živnostenského inspektorátu přes 13 000 podomáckých pracovní
ků, od nichž přebíralo práci 172 faktorů. V roce 1895 se ve Vyškově
utvořilo družstvo šedesáti tkalců, kteří chtěli dodávat továrnám práci
bez faktorů. Ti však dosáhli toho, že členové družstva přestali dostá
vat práci a družstvo brzy zaniklo. Mnoho se tkalcovalo na celé zá
padní Moravě, na severní Moravě bylo rozšířeno tkalcovství zejména
v obcích kolem Červené Vody. Zde se vyráběl hlavně kanafas a zefír. V roce 1885 bylo v Červené Vodě a okolí ještě 10 000 podomác
kých tkalců, jejichž počet na přelomu 19. a 20. století klesl na 3000
osob. Na Valašsku v té době obhospodařovalo 20 faktorů z Rožnova
a Tylovic přes 300 tkalců plátna a barchetu. V okresech Šumperk,
Rýmařov a Litovel se tkalo plátno na ubrusy a prádlo do postelí,
hedvábné zboží pak v obcích okresů Šternberk a Prostějov, kde se
také tkalo bavlněné i vlněné zboží. Přes 200 podomáckých pracov
níků zaměstnávala továrna na prýmky v Lipníku. Na Šumpersku se
v souvislosti s hotovením prádla rozšířila výroba nitěných knoflíků.
Nejvíce firem skupujících po vesnicích knoflíky bylo v Žibřidovicích.

V souvislosti s výrobou plátna a látek pro oděvy vznikly v někte
rých místech další výroby, jako například pletařství punčoch a dal
šího zboží v okolí Rožnova pod Radhoštěm a Příbora, při němž tamější firmy zaměstnávaly téměř 1500 podomáckých pracovníků.
V okresech Prostějov a Olomouc, zejména v obcích Skrbeň a Ná
měšť, vyšívaly stovky děvčat ročně přes 50 000 šátků pro sklady ob
chodníků v Olomouci a Prostějově, odkud dívky dostávaly potřebný
materiál. V okrese Prostějov se rozvinulo podomácké šití oděvů,
v okolí Brna podomácké šití prádla. Na Prostějovsko a v okresech
Brno, Boskovice, Břeclav, Mikulov, Jihlava a Třebíč byla v té době
rozšířena výroba koženého zboží, na Zábřežsku a v okolí Loštic pak
krajkářství a bílé vyšívání. Kolem roku 1875 rozkvetlo ve Valašských
Kloboukách a okolí papučářství, které však mělo rychle klesající ten
denci od konce 19. století, kdy začaly papuče vyrábět některé to
várny. V roce 1902 se zde ještě vyrobilo 80 000 párů papučí za rok,
na něž se podomácky v okolních obcích prošívaly podešve.
Přehled o podomácké výrobě na Moravě na přelomu 19. a 20. sto
letí přináší nejenom některé nové pohledy na tehdejší vesnici, ale
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dokresluje také obraz dravého nástupu kapitalistické velkovýroby,
vykořisťující nejenom dělníky v továrnách, ale ještě více chudinu
a drobné dělníky na vesnicích; ti si hledali možnosti výdělku hoto
vých peněz nejrůznější podomáckou prací, již za neobyčejně nízké
mzdy nabízeli městští podnikatelé. „ » D o m á c í průmysl « jest
jen lesklejší výraz pro onu bídu, jež bují ve
všech horských krajinách" — napsaly v roce 1909 Ho
rácké listy, vydávané v Novém Městě na Moravě. Ze snadno dostup
ného materiálu, jako bylo proutí, sláma, dřevo, len, konopí a vlna,
vyráběli ženy i muži desítky druhů výrobků, jejichž prodejem si zlep
šovali své chudobné živobytí. Na luhačovickém Zálesí o tom zpívá
vesnická žena:

Vdala sem sa, vd a I a ,
deň poslední v létě
vzala sem si muža
co ošífky plete.

Jaký je taký je
přeca řemesníček
nech enom vydělá
za týden troníček

Už od 18. století se rozšiřuje na vesnici škála nových materiálů
i nových znalostí, jichž si národopisný výzkum v minulosti většinou
nevšímal. Objevují se zde řemesla, jež byla před tím charakteristic
ká pro městské prostředí: zednické, truhlářské, barvířské a mnoho
dalších. Na tuto skutečnost nepochybně zapůsobilo vydání živnosten
ského zákona v roce 1859, který prohlásil většinu řemesel za svo
bodná povolání, takže po předchozím schválení úřadů bylo od té
doby možné vyrábět zboží nebo vést obchod i bez dokladu o odbor
né způsobilosti, jakým byl například výuční list.
Organizace výroby základních potřeb pro obyvatelstvo byla až
do vydání živnostenského zákona určována Generálními cechovními
artikulemi z 5. ledna 1739. Do roku 1848 se rozlišovaly živnosti po
licejní, podléhající magistrátům měst a vrchnostenským úřadům,
a komerční, řízené přímo dvorským ústředím. Policejní živnosti za
jišťovaly výrobu předmětů pro potřeby obyvatelstva v místě jejich
bydliště nebo v blízkém okolí, vymezovaném různými starobylými prá
vy. Komerční živnosti vyráběly pro širší trh, především zahraniční.
Proto živnostenský řád z 20. prosince 1859 přinesl významné změny,
důležité pro další vývoj podomácké práce na vesnici. Rozvíjející se
průmyslová výroba však přiváděla veškerou rukodělnou výrobu do
stále hlubší krize, i když na přelomu 19. a 20. století nestačila ještě
průmyslová výroba uspokojit potřeby zemědělských usedlostí, popří
padě některých okruhů spotřeby ve městech. Není proto divu, že si
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ještě v té době hotovili rolníci velkou část potřeb pro svá hospodář
ství sami. S intenzifikací zemědělské malovýroby se však i zde uplat
ňovala specializace: například rolníci z bohatšího Pomoraví kupovali
stále častěji zemědělské nářadí ze dřeva od výrobců z podhorských
a horských obcí.
Zdá se, že o této určité specializaci svědčí i inventáře pozůstalostí
poddaných z první poloviny 19. století. Bývalo v nich uvedeno všech
no nářadí nezbytné k polní práci a v kapitole Na domovním nářadí
pak byly uváděny nástroje jako pantoky, sekery, tesařské motyky, pil
ky a pily, dláta, nebozezy a pořízy. Pravidelný výskyt většího počtu
těchto nástrojů například v pozůstalostech hospodářů z obcí v pod
hůří Bílých Karpat a poměrně ojedinělé záznamy o tomto nářadí
v pozůstalostech zemědělců z úrodnějšího Pomoraví potvrzují jen
jiná zjištění, že většina podomácké výroby se soustřeďovala v obcích
s bohatým lesním porostem v blízkém okolí a v obcích ležících mimo
nejúrodnější části Moravy.
K pochopení všech proměn v lidové výrobní tradici je třeba si při
pomenout též některé další skutečnosti vývoje hospodářského života
vesnice. Významným pokrokem, důležitým pro pozdější rozvoj prů
myslového podnikání, bylo zrušení nevolnictví v 18. století, kdy pod
daní získali právo stěhovat se a dávat děti na řemeslo a do škol.
Společenským jádrem vesnice byli i nadále gruntovníci, jejichž počet
byl do té doby poměrně stálý, protože grunty se nesměly dělit. Te
prve v 19. století nastaly změny i v tomto ohledu, avšak dělení gruntů
a zvyšování počtu menších usedlostí jen rozšiřovalo vrstvu drobných
rolníků. Vedle ní vzrůstala dále vrstva chalupníků a hoferů, tj. bezzemků, kteří často bydleli v podnájmu (hoferství) a živili se jednak
nádenickou prací k selskému domu, jednak přivýdělkem z různé po
domácké práce. V zemědělství se nadále udržoval tradiční trojhonný
systém obdělávání polí, při němž se na pozemku v tříletém cyklu
střídaly ozim, jař a úhor. Avšak i v tom přineslo 19. století výrazné
změny: pěstování pícnin na orné půdě, rozšiřování ploch brambor
na úkor úhorů a zejména pěstování cukrovky, jež vyvolalo v život
cukrovarnický průmysl. Chov dobytka, dosud závislý především na
pastvě, se postupně přesouval ke stájovému chovu — kromě zani
kajícího chovu ovcí, který se v druhé polovině 19. století udržel ve
větším rozsahu jen na Valašsku. Zde zůstal dlouho zdrojem surovin
soukenického průmyslu, i když už dávno vlna z domácích ovcí ne
dostačovala potřebám moravské soukenické výroby a dovážela se
z Uher a dalších zemí.
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Muž ze Starého Hrozenkova na Výstavě Slovácka 1937

Na Moravě se vlna vykupovala tak, že si soukeníci rozdělovali ob
lasti chovu ovcí na okrsky, v nichž mohli vykupovat surovinu. Na
příklad vsetínští soukeníci vykupovali vlnu od rolníků v obcích kolem
Vsetína, zejména v samém Vsetíně, Jablůnce a Ratiboři. Poslední
cechmistr soukenického cechu v Brušperku Celestýn Špaček vzpomínával, že měl přidělen okrsek Velké Karlovice, Nový Hrozenkov
a Růžďka. a že každoročně po jarní stříži koncem května vycházel
z Brušperka pěšky s prázdnými žoky na zádech přes Rožnov pod Rad
hoštěm do Velkých Karlovic. Někdy se svezl z Frenštátu pod Rad
hoštěm s formany z Bečev, protože ti vozívali na Frenštátsko šindel
a zpět se vraceli poprázdnu. Když došel do Karlovic, ubytoval se
u fojta a rozhlásil po okolí zprávu, že přišel vykupovat vlnu. Po vý
kupu ho odvezl fojt do Nového Hrozenkova a tak postupoval až do
Růžďky. V Růžďce si najal formana, nakoupil různé druhy „křiváků"
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pro děti a odjel zpět do Brušperka. Celestýn Špaček skončil s ře
meslem v roce 1877 ve věku 35 let a přijal zaměstnání ve Vítkovic
kých železárnách.
Růst továren s výkonnými stroji i intenzifikace zemědělství vedly
ke snižování pracovních příležitostí pro vesnickou chudinu. Omezo
vání postihlo zejména textilní výrobu na vesnicích, i když v mnoha
obcích Moravy se ještě na počátku 20. století získávaly látky a plátna
pro potřeby rodin vlastní výrobou od zpracování Inu a konopí či vlny,
až po ušití oděvů. Avšak ve svém celku se podomácká a vůbec ruko
dělná výroba v 19. století výrazně proměňovala; vesnice byla vtažena
do obecného vývoje výroby zboží a stále více rostla protikladnost
tehdejší strojní a rukodělné práce. To přispívalo také k prohlubování
třídní diferenciace.

Charakteristickým rysem lidové výroby, zejména těch oborů, které
byly prohlášeny už na konci 18. a v polovině 19. století za svobodné
živnosti, byly cesty výrobců za spotřebiteli — především vesnickými.
Na jihovýchodní Moravě se setkáváme v 19. století například se slo
venskými dráteníky a sklenáři, s moravskými a českými „řičičáři“,
kteří přijížděli prodávat a také opravovat řičíce všech druhů, s miškáři z Bojkovická, s kolomazníky a vápeníky z různých částí Moravy,
o nichž se zpívá píseň z Brněnská:
Kolomazník jede, kolomaz veze, vápeník
za ním pospíchá.
Ujížděj, bratře, ujížděj, bratře, ať se nám
to nezmíchá!
Z Valašska nebo ze slováckého Horňácka přijížděli výrobci žebřů,
táček, trakařů, lopat a dalšího zemědělského nářadí. Jejich sociální
postavení vyslovuje posměšně jedna z horňáckých písní:
Jak si miuá vykračuje s Hlotákem na fáru,
ale počkaj, duša moja, až potáhneš káru.
Až pojedeš od Lipová přes Tasov do Lhoty
a budeš tam vykřikovat „kupte si u o p a t y " .

A v průběhu roku se na vesnicích po celé Moravě objevovali další
výrobci i podomní obchodníci: pláteníci z Myjavska, rohožkáři s ro
hožkami a orobincovými kabelami z Blatnice a Brumovic, „varajkári"
s drobným kuchyňským nádobím ze dřeva z Lubiny na moravskoslovenském pomezí, olejkáři z Moravských Kopanie i ze Slovenska, pro
davači „sladkého dřeva“, tj. lékořice, „Líšeňky" — obchodnice z Líšně
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Hotovení dřevěných hrábí

u Brna skupující drůbež a vejce, brusiči nožů a nůžek, korytári i ko
čující cikánské rodiny vyrábějící řetězy či zhotovující a opravující
kotly na vaření. Tento řemeslnicko-obchodnický ruch se snad ještě
více projevoval v dědinách úrodné Hané, na jižní Moravě, a přesa
hoval zemské hranice tehdejšího rakousko-uherského státu.
Konstatujeme-ii na základě dosavadních poznatků, že rozhodující
úlohu při formování tradiční lidové výroby a řemeslné práce a jejich
proměnu v obory užitého umění sehrál především neobyčejný roz
voj průmyslu v době, kdy uspokojování denních životních potřeb li
dí začala přebírat tovární výroba spotřebního zboží, musíme si tím
více uvědomit, že tato změna přinášela i dalekosáhlé změny názorů
na životní styl a také na výtvarné umění jako celek. Průvodním jevem
tohoto procesu pak byly snahy jak o zakládání různých organizací,
zabývajících se péčí o zvelebování rukodělné výroby všeho druhu,
tak o zřizování různých odborných škol. Říšským zákonem ze dne 14.
5. 1869 byla v Rakousku uzákoněna povinná výuka kreslení na všech
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školách. Kreslení se vyučovalo především pro potřeby dřevařského,
textilního a keramického průmyslu. Také novelizace živnostenského
řádu z roku 1883 vytvořila podmínky pro zřizování odborných škol
a učňovských kursů pro výchovu řemeslnického dorostu. Je zajímavé,
že už v roce 1788 — před vydáním zákona o povinné výuce kreslení
— vznikly při triviální škole v Telči a ve Velkém Meziříčí „školy pra
covní", jež lze pokládat za první industriálni vyučování na Moravě.
Stejně pozoruhodným jevem je založení c. k. umělecké školy pro sta
vitelské stolařství, figurální sochařství ve dřevě včetně pozlacování,
v roce 1874 ve Valašském Meziříčí. Avšak teprve po roce 1879, kdy
byl ve Vídni založen Školský ústav pro domácí průmysl s pobočkou
v Praze, začaly růst nejrůznější řemeslnické školy a kursy po celé
Moravě: například v roce 1882 vznikla první česká škola tkalcovská
ve Frenštátě pod Radhoštěm, v Morkovicích se od roku 1884 vyučo
valo ručním pracím, zejména košíkářství, a v roce 1888 zde vznikla
dokonce odborná škola košíkářská. V roce 1890 byl zřízen při c. k.
umělecké škole ve Valašském Meziříčí dívčí čtyřletý kurs pro bílé
i barevné vyšívání, kreslení a měřické rýsování. Do konce století pak
vznikly téměř ve všech živnostenských střediscích průmyslové školy
pokračovací a vznikaly další školy „lidového průmyslu" jako v roce
1906 vyšívačská škola v Rožnově pod Radhoštěm, v roce 1908 ma
lířská škola a dílna v Telči, v roce 1909 vyšívačská škola ve Strážnici
a další, jež však obvykle po krátké době zanikaly. Základní školská
instituce — Školský ústav lidové kultury — vychovával pro domácí
průmysl zejména učitelky krajkářství, které pak zakládaly dílny po
celém území Čech, Moravy, ale i Slovenska. Cesta k této činnosti
byla otevřena tím, že už v roce 1751 bylo krajkářství prohlášeno svo
bodnou živností, obdobně jako už v roce 1740 se stalo svobodnou
živností tkalcovství.
Významnou podporu rozvoji podomácké práce přinášely nejrůz
nější výstavy, na nichž se vedle výrobků městských řemeslníků a nej
různějších podomáckých výrobců objevovaly i výšivky vesnických žen.
Zejména první výstava moravských výšivek v roce 1885 v Olomouci
dala podnět k instalaci těchto výšivek na výstavě pražské umělecko
průmyslové školy v roce 1886 v Rudolfinu a ke zřízení komitétu pro
rozšíření národního vyšívání pod předsednictvím profesora Soběsla
va Pinkase. Na práci tohoto komitétu se podílely zejména Vlasta
Havelková z Olomouce a Renata Tyršová z Prahy. Výstavu výšivek,
obdobnou olomoucké, uspořádal v roce 1888 v Brně spolek Vesna.
Tyto a další výstavy předznamenaly výstavní ruch v letech 1892 až
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1894, který se stal přípravnou fází slavné Národopisné výstavy čes
koslovenské v roce 1895 v Praze. Bylo to v době, kdy vrcholilo dru
hé období svérázového hnutí, jež začalo vlastně s obdobím secese
a některými ohlasy se projevuje téměř do současnosti. Secese vznikla
z obrany proti historismu předchozího období 19. století, brala si
motivy z přírody a usilovala o probuzení lidské přirozenosti. Tyto
snahy v mnoha ohledech souzněly s mnohými prvky lidového umění
minulosti. Tento umělecký sloh je zároveň průvodním jevem nového
období vlasteneckého nadšení na přelomu 19. a 20. století, kdy do
chází k rozhodnému střetávání německého a českého živlu v morav
ských městech o vedení v místních samosprávách a k budování čes
kého školství. Tehdy převažuje v lidové rukodělné výrobě bohatá ornamentace, potlačující technologickou a materiálovou pravdivost,
kroj se stává prostředkem národní reprezentace a sběratelství výši
vek a keramiky módou, stejně jako pořádání národopisných výstav
a zřizování kursů, v nichž se vyučovalo národním ornamentům. K roz
voji tradiční lidové rukodělné práce dala řadu podnětů i Národo
pisná výstava československá v Praze, která byla zároveň politickou
manifestací českého i slovenského národa v tehdejším RakouskuUhersku. Charakter politických záměrů výstavy vystihuje předmluva
F. A. Šuberta ve výstavním katalogu:
Náš národ český
přesevšechny své námahy a boje nedodělal se
dosud ve svazku říše, k níž náleží, ani vlastní
státní organizace,
ani
takového
vlivu
na
společný státní organismus, aby mohl je mu
přikázati plnění toho, co čítá k životním pod
mínkám svého rozvoje a trvání. Proto u národa
našeho více než kdekoli jinde nastupuje své
pomoc a občanská dobrovolná organizace k vy
stihnutí c í I ů v, o jejichž dosažení jinde pečuje
stát..." Při vlastní výstavě a její přípravě se setkáváme nejčastěji
se jmény těch, kdož později pomáhali vytvářet organizační základy
podomácké výroby, jako byl například architekt Dušan Jurkovič: od
roku 1889 pracoval u stavitele Michala Urbánka ve Vsetíně, kde
s ním v roce 1892 instaloval Valašskou jizbu a na Národopisné vý
stavě v Praze pak celou valašskou osadu. Dušan Jurkovič také v roce
1906 pomáhal založit ve Skalici na Slovensku družstvo pro lidovou
výrobu a po vzniku ČSR se stal předsedou komise, jež nově organi
zovala ochranu památek a rozvoj lidové rukodělné výroby na Mora
vě i na Slovensku.
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Avšak přemíra ornamentu a přežitky vlasteneckého romantismu,
spojené často s výrobou nejrůznějšího nevkusu, nemohly na počátku
20. století zůstat bez kritického ohlasu. Není divu, že ostrý kritik této
doby a jedna z předních tvůrčích osobností naší novodobé kultury
Adolf Loos odmítl vlastenčení „v národním ornamentu" a škodolibě
napsal, že zdobivá horečka zachvátila i nádraží a že ušetřeny zů
staly jen lokomotivy a koupací vany. Avšak i toto období přineslo
některé kladné jevy. Výšivky, písně a další projevy lidové kultury při
spěly svou srozumitelností k vzájemnému poznávání a sbližování oby
vatelstva nového státu stejně tak, jako literatura nebo politika. Vý
znamnou úlohu ve vývoji všech druhů nově se rozvíjející rukodělné
výroby na vesnicích měly snahy o její zvelebování v duchu moderních
potřeb společnosti.
Pokusy o novodobou organizaci rukodělné řemeslné i tradiční lidové
práce vycházely jednak z řad výtvarných umělců, jednak z řad samot
ných řemeslníků, obchodníků a s nimi spojené buržoazie, která chtě
la na tomto druhu podnikání především vydělávat. Oba proudy se
různě ovlivňovaly, zpočátku se někdy i vzájemně prolínaly a na dlou
hé cestě svého vývoje pak vykrystalizovaly na jedné straně do mo
hutného proudu uměleckoprůmyslového výtvarnictví s řadou výraz
ných světových úspěchů, na druhé straně do doplňkových forem ru
kodělné výroby s akcentem umělecké tvorby, jak je představována
dnešním Ústředím lidové umělecké výroby a Ústředím uměleckých
řemesel. Část tohoto proudu se postupně soustředila v poněkud jiné
podobě v některých družstvech umělecké výroby.

První takovou organizací, zaměřenou však spíše k účelům umě
leckoprůmyslového výtvarnictví než péče o lidovou výrobu, se stalo
družstvo Artěl, založené v roce 1908. Na vytváření jeho programu se
podílel i historik umění V. V. Štech, který tehdy teoreticky zdůvodňo
val požadavek mladých výtvarníků: netvořit jenom vysoké umění, ale
i umění pro každodenní život. Zakladatelská generace Sdružení vý
tvarných umělců Mánes vytvořila na přelomu 19. a 20. století mnohá
díla užitého umění, jako byly například návrhy plakátů, knižních va
zeb a grafiky od Švabinského, Preislera, Preissiga a dalších umělců,
sdružených kolem časopisu Volné směry. K nim se hlásili i mladí vý
tvarníci z Artělu, mezi něž patřil především nadšenec s mnoha ná
pady a obdivovatel lidové výtvarné kultury V. H. Brunner, keramička
Helena Johnová, malíř, grafik a všestranný umělec František Kysela,
který se proslavil svými návrhy ve sklářském a textilním průmyslu,
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Jaroslav Benda, který mnoho vykonal pro českou knižní grafiku a za
sloužil se též o vysokou úroveň knižní grafiky v moravských tiskárnách
ve Vyškově a v Novém Jičíně, a postupně mnozí další.
Mezi tyto umělce přivedl V. V. Stech v roce 1908 úředníka hypo
teční banky Aloise Dýka, který měl zajistit úřední oprávnění podniku,
pro nějž sám našel ruské slovo pro společnou práci: Artěl. Nový
podnik se představil veřejnosti na výstavě obchodní a živnostenské
komory v roce 1908 vlastním Stánkem s Bendovými predsádkami knih,
květináči Heleny Johnové, perníkem a hračkami podle návrhů V. H.
Brunnera. Avšak zájem o moderní projev v těchto oborech užitého
umění byl malý a obchodní neúspěch na výstavě i později byl vyvá.en jenom hodnotou morální. Teprve pozdější vývoj dovedl totiž
ocenit průkopnický čin Artělu, jehož program byl formulován ve
zvláštním provolání k veřejnosti:
„ A R T É L , atelier pro v ýt v a r n o u prac
Praha,
Kaprová 32. Proti továrn í š a b I o n ě a s u r r o g á tu vzniklo naše sdružení; chcem e vzkřísili
smysl pro výtvarnou práci a vkus v denním ži
votě. Každý užitkový předmět je nám dosti
cen n ým, abychom se snažili n a I é z a t i mu v dob r é m materiálu účelný tvar a krásný. Začali
j s m e věcmi drobnými, dřevěnými hračkami,
š ň u r a m i skleněných korálů, grafickými p r a c e m i , m a I o vánými krabicemi, látkami a keřo
m i k o u a j d e m e k úkolům složitým: nábytek,
vý z d o b a a vazba knihy, úpravai šatu, š P e r k y
a konečně celá z a ř í z e n í domů a bytů v z n i k n o u s p o I e č n o u prací naší dílny ! Artěl z í s k á s i
d úvěru o p r a v d ovostí svých s n a h a p o c t i v o u
á d b u d e důvěrníkem v š u d e, kde bude
P raci,
vyhledáván, a společným ú s i I m s těmi, kdož
porozumějí, pomůže snad umě n v řemeslech,
aby se vznes I o z d n e š n í h o stav u V Praze roku
1908 Jaroši a v B e n d a , V r a t i s I a v H. B ru n n e r,
Jaroslav Dyk, Pavel J,anák, Helena Jahnová,
Jan Konůpek, Marie Teinitzerová, Otakar
V Ondráček."
Na program Artělu navázali v roce 1914 Jan Kotěra a jeho žák
Pavel Janák založením Svazu českého díla, který se výrazně zapsal
do vývoje českého užitého umění, novodobé lidové rukodělné výroby
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i průmyslového výtvarnictví. Samostatná existence Svazu českého díla
trvala od roku 1914 do roku 1948, kdy splynul s Ústředím lidové
a umělecké výroby, zřízeným dekretem prezidenta republiky na pod
zim roku 1945. Ústředí lidové a umělecké výroby převzalo také Dům
uměleckého průmyslu, který postavil na Národní třídě v Praze Svaz
českého díla podle návrhů architekta O. Starého. Jak Artěl, tak Svaz
českého díla, působící na celém území republiky, se odkláněly od
historických slohů i odkvětající secese a hledali nové podněty nikoli
v přebujelé ornamentice svérázového hnutí, nýbrž v téměř gotické
přísnosti a řádu nejstarších dochovaných prvků tradičního lidového
výtvarného projevu.

Eduard Tomešek v Uh. Hradišti
dílny
slováckého
lidového průmyslu,
předměty dřevěné památkové
různých druhů.
Výhradní prodej

selské keramiky ing. V. Slancla z Mařatic.
}

Firemní propagace v časopise Zahrada Moravy z roku 1924

Období první republiky je v oblasti užitého umění a rukodělné vý
roby protkáno protichůdnými uměleckými názory, které umožnily, že
například na předvánoční výstavě v roce 1920 v brněnském umělec
koprůmyslovém muzeu byl zastoupen Artěl hračkami V. H. Brunnera, keramikou H. Johnové a náhrdelníky Fr. Teinitzerové vedle výrob
ků moravských a slovenských keramických dílen, prací krajkářských,
vyšívačských, dřevařských i keramických z rožnovských dílen souro
zenců Jaroňkových, či pracemi členů družstva Moravská ústředna
pro lidový průmysl, založeného v roce 1909. Na výstavě předváděly
svá díla podniky, jako byla Lidová malírna z Telče, malírna Arnolda
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Poláška z Kyjova a Sdružení uměleckého průmyslu z Uherského Hra
diště. Stav tehdejší lidové rukodělné výroby, představované nejrůz
nějšími malírnami, přiváděl upřímné zájemce o rozvoj lidové ruko
dělné práce do rozpaků. Vysvítá to i z článku ředitele pražského
uměleckoprůmyslového muzea Karla Heroina, odmítajícího svérázo
vé napodobování lidového ornamentu. Píše v něm, že lidové umění
má daleko více vnitřní síly a nadání, než si dosud uvědomujeme a že
„v zapadlých krajích, kam městský vliv proniká
jako sluneční paprsek do pralesa, najdeme lid,
jejž sice velmi často musíme zařadit mezi ne
gramotný, ale který zato řeže, modeluje, ma
luje a staví způsobem naprosto osobitým a tak
životným, že cítíme, jak se v těchto projevech
soustřeďuje a vrcholí jeho přirozené nadání
a uspokojuje vnitřní touha po činech, k nimž
mu v jiných oborech chybí často vzdělání".
Počátky novodobého zájmu o lidovou uměleckou výrobu a její zve
lebování měly nejrůznější podoby. Jednou z nich byly už zmiňované
kursy, jako byl například i známý keramický i tkalcovský kurs v Domě
umění v Hodoníně na počátku roku 1914. Zde západoslovenští džbánkáři z Modry učili hrnčíře ze Slovácka vyrábět majolikové zboží. Sou
běžně s touto akcí probíhal i kurs vzorového tkaní, jehož se zúčast
nili tkalci z Horňácka i z okolí Hodonína a při němž se pod vedením
Joži Úprky tkaly textilie hlavně pro potřeby Domu umění. Kursy ne
pochybně souvisely se snahou umělců zřídit při Domě umění v Ho
doníně uměleckoprůmyslovou školu se zaměřením na lidovou výrobu.
Joža Uprka a Bohumil Kafka, kteří byli tehdy vůdčími uměleckými
osobnostmi Svazu výtvarných umělců moravských v Hodoníně, podali
už v roce 1909 požadavek na zřízení takové školy zemskému sněmu
v Brně, ale záměr nebyl přijat. Podobně tomu bylo i s návrhem valné
hromady Sdružení moravských výtvarníků v roce 1909 v Telči na zří
zení umělecké lidové akademie v Brně. Právě v té době zakládali ve
Valašském Meziříčí gobelínové dílny sourozenci Alois, Julie a Bo
humil Jaroňkovi, kteří později tuto výrobu přenesli do Rožnova pod
Radhoštěm, kde s nimi začal spolupracovat i Ferdiš Duša. Jaroňkovi
postupně rozšiřovali své dílny o další obory, ale pro rozdílný postoj
k výrobě keramiky Duša odešel a v roce 1913 přijal nabídku Bedři
cha Konaříka, ředitele abstinentního sanatoria v Kunčicích pod
Ondřejriíkem, aby zde vybudoval dílny na výrobu hraček a keramiky,
v nichž by se pacienti léčili prací. Začátek díla však přerušila první
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světová válka. Po jejím skončení dostal Duša nabídku, aby umělecky
vedl nově zřízené keramické dílny ve Standově cihelně v Uherském
Hradišti. Ale nakonec přes lákavost hradišťského prostředí odmítl
a v roce 1924 se usadil ve Frýdlantě nad Ostravicí, kde se věnoval
především grafice a malbě.
Po první světové válce se dále prohloubily styky českých a morav
ských výtvarných umělců se slovenskými umělci, kteří se podíleli na
obrodě lidové výroby pod vedením Komisariátu pro ochranu pamá
tek, jemuž předsedal Dušan Jurkovič a v němž pracovali Josef Vydra
a Antonín Václavík na úkolech, týkajících se lidového umění, lidové
rukodělné výroby a jejich uchování a rozvoje v nových podmínkách
tehdejší CSR. Zatímco J. Vydra vypracoval koncepci obnovy lidové
rukodělné výroby na Slovensku a na Moravě, A. Václavík budoval
všestrannou dokumentaci lidového života a zejména lidové výtvarné
kultury Slovenska. Jeho práce vyústila ve vybudování sbírek Sloven
ského národního muzea v Martině a v jejich moderním utřídění a in
stalaci. O tom, že moravská a slovenská lidová výroba, způsoby její
organizace a vůbec úzká spolupráce se oboustranně ovlivňovaly,
svědčí bratislavská a brněnská výstava lidových a uměleckoprůmyslo
vých výrobků, o jejímž obsahu jsme se už zmiňovali. V souvislosti
s prací Komitétu pro ochranu památek je třeba uvést, že díky spolu
práci jeho členů se podařilo poměrně rychle přeměnit maďarsky ve
dený spolek Isabela na družstvo lidové umělecké výroby Detva, kte
ré na zmíněných výstavách předvádělo své výrobky spolu s družstvem
Lipa z Martina a s Družstvem pre zpeňažovaní ľudového priemyslu
ze Skalice. Výstavy se zúčastnilo i družstvo Dielňa na hlinený riad
z Modry a samostatně Josef Kostka, který získal vládní podporu na
udržování tradic stupavské majoliky.
Vliv různých umělců na vývoj lidové výroby a její organizaci v první
polovině 20. století byl rozdílný a vývoj lidové rukodělné práce byl
sám o sobě složitý, jak to například ukazuje vývoj malírny ve slovác
kém Radějově u Strážnice, která byla založena nadučitelem Josefem
Boháčem za spolupráce J. Vydry a Arnolda Poláška, který měl po
dobnou dílnu v Kyjově. Vedoucí této malírny usilovali především
o dobrý obchodní efekt, zejména když v této obci vznikla po první
světové válce ještě další konkurenční malírna. Když například měla
být nadějná mladá malířka poslána na náklady Komisariátu pro
ochranu památek na uměleckoprůmyslovou školu, vedení malírny bylo
proti tomu, aby prý si nepokazila „původní uměleckou dovednost.
Zástupci Komisariátu a hodonínského Domu umění neuspěli ani
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tvrzením, že obroda lidového umění je možná jen ve spolupráci s nej
lepšími profesionálními umělci. V tomto duchu podali představitelé
Svazu výtvarných umělců moravských v Hodoníně v roce 1919 nové
vládě ČSR návrh na vybudování uměleckoprůmyslové školy a s ní
spojených dílen. Návrh odráží tehdejší názory na charakter a organi
zaci lidové rukodělné výroby:
Především nutno do
Uměleckého domu v Hodoníně a vůkol něho
soutředit pod uměleckým dozorem a za odbor
ného vedení všecko rozptýlené a porůznu pro
vozované umění lidové, jeho představitele a
výtvarníky v moderní uměleckou školu, která
by umělecky tvořila, továrenský vyráběla a
pra -kit-ý cky obchodně odbývala ve velkém i ma
lém 'výtvory jak čistě lidové tak díla umělců
povolaných — na podkladě lidovém vykouzle
ná. Ať již je to keramika lidová např, dle vzorů
holičských, stupavských, bolerázských, popří
padě i porculán, ať již drobné výrobky dřevě
né, kovové, skleněné, kožené, kamenné i z jiné
hmoty pro potřebu i výzdobu; ...to všecko má
býti zde v Hodoníně vytěženo, zpracováno, uži
to a do světa jako ryze naše rozesíláno..."
Příklad Hodonína a Telče svědčí o snaze části veřejnosti o obrodu
lidové rukodělné práce, ale i o její ekonomické využití, které bohužel
příliš často vedlo k „obchodu s vlastenectvím pomocí sentimentality",
jak vývoj lidové výroby v kapitalistickém období charakterizoval Jan
Kotík. Není pochyb o tom, že příčinou hlubokého poklesu výtvarné
úrovně artefaktů od výšivky po vyřezávané police, vyráběných na
vesnicích podle zakázek různých obchodníků už od druhé poloviny
19. století, byla nezřízená honba za ziskem. Dokládá to i poznámka
uherskohradišťského sběratele a organizátora lidové výroby Františ
ka Kretze, že v okolí Piešťan a Trnavy vyšívání upadlo, neboť tam
bylo nejvíce obchodně využíváno, a že k obnově lidových výrobních
tradic je třeba nalézt oblasti, kde jsou ještě čerstvé síly. Avšak mezi
umělci všech směrů byla v době první republiky dost všeobecně po
ciťována nutnost bránit společnost před výrobou „vlastenecké exoti
ky pro pouti a cizinecký ruch", vydávané za lidové umění. Na správ
nost cesty k obrodě lidové rukodělné práce však existovala široká
škála názorů od nejzaostalejších, podporujících výrobu kýče — na
příklad v malírnách v Radějově a v Telči, kde byla při malírně zřízena
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i malířská škola
až po názory členu Artělu a Svazu českého díla.
O určité sjednocení názoru a postupů při obnově lidové výroby
usilovali především pracovníci Komisariátu pro ochranu památek
v Bratislavě, kde se otázkami organizace lidové umělecké výroby za
býval především Josef Vydra; ten se už jako mladý profesor kreslení
na brněnském gymnáziu seznámil v roce 1909 s Dušanem Jurkovičem, pozdějším předsedou Komisariátu, a zřejmě pod jeho vlivem
se začal soustavně věnovat otázkám lidové výroby. Josef Vydra zalo
žil také jednu z prvních revuí pro užité umění — Náš směr — s obál
kami Bendovými, Brunnerovými, Benešovými a Kyselovými a později
ve svých funkcích v Komisariátu pomáhal usměrňovat vývoj lidové
rukodělné výroby nejenom na Slovensku, ale i na Moravě. Avšak prv
ní republika nebyla s to poskytnout účinnou podporu týmfo'zámě
rům, přestože vzrůstal velký zájem zejména z anglosaských zemí a
Francie o vkusné uměleckořemeslné a tradiční lidové výrobky z Čes
koslovenska. K naplnění tohoto zájmu však scházela taková organi
zace lidové rukodělné výroby, jež by byla schopna velkoryse pomáhat
plánovitému růstu rukodělných výrobků, které by byly krásné i užiteč
né a která by umožnila lidovým výrobcům a dovedným řemeslníkům
vymanit se z vykořisťovatelského skupování jejich výrobků nejrůzněj
šími typy překupníků a kramářů. V době první republiky proto ani
nebylo možné využít významných zkušeností z dobře organizované
lidové rukodělné výroby v severských zemích a různé reformní návrhy
živnostenských a obchodních komor nemohly v té době krizi lidové
rukodělné výroby odvrátit.
Složitý úkol zachovat a rozvíjet lidovou tvůrčí práci nemohlo vy
řešit žádné konzervování tradičních forem, žádná jednorázová akce,
nýbrž jen soustavná, cílevědomá péče, jež by tuto výrobu umožnila
včlenit do současného života. Bylo třeba, aby se nově organizovaná
lidová rukodělná výroba dostala ze zajetí romantismu a svérázové
ornamentiky, jež v době druhé světové války měla mluvit za mlčící
lid, ale stejně se proměnila nakonec v malovýrobní kšeftaření s nevkusem. Mnohé přežitky romantismu se projevily v tzv. slováckých
jizbách, divadelních zařízeních pokojů, kde vedle kukaček z Harzu
a „starobylého" náčiní ke krbu se ukazovaly ornamentálně vyřezá
vané poličky, bohatě malované dřevěné talíře, malovaná manufaktur
ní keramika, kované lustry a podobné „lidové" umění. Obnovu bylo
možné zajistit jenom pod dohledem výtvarníků a národopisců, kteří
by v úzké spolupráci s výrobci mohli přispět ke změnám v této výrobě
i v její organizaci.
41

Těstová kompozice Adama a Evy. Vizovice

42

III.

Rozvoj organizované péče o lidovou výrobu, společenské, ekonomickosprávní a umělecké proměny lidové výroby na Moravě v první
polovině 20. století, dokumentace lidové výrobní tradice, výsledky
práce Ústředí lidové umělecké výroby od jeho vzniku v roce 1945 do
současnosti, podíl lidové rukodělné práce na tvorbě soudobé hmotné
kultury.

Moderní člověk naší doby, ať ve městě, ať na vesnici, už větším
dílem ztratil bezprostřední kontakt s lidovou tradicí, která k němu
přichází nejrůznějšími cestami, v nejrůznějších podobách a v sub
jektivním výběru. K lidové kultuře a k dokladům lidové tvorby minu
losti se dostává jako ke kuriozitě, zábavě, atrakci nebo spotřebnímu
zboží, přizpůsobenému způsobu života a vkusu dnešní doby. Co uči
nit pro to — táže se přední český folklorista Oldřich Sirovátka —
aby dnešní člověk a dnešní společnost co nejhlouběji poznali a pro
žili lidovou kulturu, lidové umění a folklór minulosti jako jedinečné
duchovní dědictví a jako originální kulturní hodnotu?
Současný člověk žije a rozvíjí své znalosti a dovednosti ve složitěj
ších podmínkách, než kdykoli v minulosti. Zmínili jsme se už o tom,
že vztah člověka k celému materiálnímu prostředí, které ho obklopu
je, se prudce mění a tím se proměňuje i jeho estetická náročnost.
V knize Problémy umělecké kultury XX. století připomíná sovětský
akademik I. L. Maca důležitou marxistickou tezi, že výroba vytváří
nejenom předmět spotřeby, nýbrž se aktivně podílí i na formování
vědomí výrobců i spotřebitelů. Tento proces ovšem není automatický.
Rozhodující význam techniky, technologie a funkčního užití výrobku
se neprojevuje bezprostředně, nýbrž zprostředkovaně společenským
charakterem výroby: jinak za kapitalismu, jinak v podmínkách so
cialismu. Všeobecně lze konstatovat, že ani sebedokonalejší techni
kou nevzniká nový druh umění, nýbrž dochází jen k průniků estetic
kých prvků například i do výroby stroju, které byly donedávna mimo
hranice estetických zájmů. S rostoucí estetickou náročností lidí na
životní prostředí by měla růst i náročnost na tvorbu věcí k životu
a pro člověka, věcí každodenní potřeby, o nichž Josef Čapek napsal,
že od věků sloužily prostě a úplně a v tom je jejich hlavní poslání.
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Odsuzuje zároveň měšťácké předstírání hodnot konstatováním, že
„daleko blíže je k nejkrásnější antické váze od
nejprimitivnější hliněné misky než od parádní
vázy, která stojí na kredenci majitele čtyř činza ku .
Tyto skutečnosti si začali už za druhé světové války uvědomovat jak
někteří národopisci, tak i výtvarní umělci a architekti, mezi něž patřili
i někteří učitelé Školy umění ve Zlíně. Na její půdě se setkávaly
a mísily už tehdy se rozlišující proudy moderního výtvarného myšlení,
které i u nás podnítil příklad někdejšího Bauhausu. Tyto proudy
směřovaly jednak k průmyslovému výtvarnictví s prvními návrhy stro
jů sochaře Vincence Makovského ve třicátých letech, jeho žáka
Zdeňka Kováře a později dalších, jednak k lidové umělecké a ře
meslné výrobě, jejíž základy pomáhali vytvářet jiní učitelé této školy,
architekti Vladimír Bouček a Jan Vaněk, zakladatel uměleckoprů
myslových závodů (UP) v Brně. A tak z nejrůznějších podnětů, zku
šeností a představ o poválečném rozvoji republiky vznikaly už v době
druhé světové války základy zcela nové organizace lidové rukodělné
výroby a řemeslné práce, jež byly uzákoněny dekretem prezidenta
republiky ze dne 27. října roku 1945. Tímto dekretem byla otevřeno
cesta k dnešnímu rozvoji lidové umělecké výroby a uměleckých ře
mesel a utvářeny podmínky obnovy lidových tvůrčích sil pro nové
významné úkoly v nově budované společnosti.
Prvním praktickým krokem nově zřízené organizace bylo vybudová
ní vzorkových dílen v Uherském Hradišti, pro něž byly v tomto městě
příznivé podmínky a které také sehrály významnou úlohu ve zvelebovací činnosti pro celou ČSR. Jejich vedoucí — ing. arch. Vladimír
Bouček, bývalý profesor Školy umění ve Zlíně — formuloval z prvních
zkušeností provozu a po rozsáhlém průzkumu tehdejšího stavu lidové
rukodělné výroby na mnoha místech Moravy a Slovenska některé
zásady, které byly přijaty jako teoretický základ pro praktický pro
gram činnosti nově zřízeného Ústředí. Vladimír Bouček poukazoval
na nutnost oprostit dosavadní výrobu od úzce místních vazeb a zá
kladní hodnoty pro obnovu lidové výrobní tradice v současných pod
mínkách viděl především v technologické kázni a materiálové pravdi
vosti. Jenom na těchto základech bylo možné začlenit tradiční prvky
lidové výroby do kontextu soudobé hmotné kultury tak, aby se mohly
uplatnit kulturně i ekonomicky.
Již v době otevření Vzorkových dílen v roce 1947 — ještě před mez
níkem, jaký pro všechny složky našeho života znamenal rok 1948,
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ukazovala se potřeba vnést řád do dosavadní živelnosti v této kultur
ně výrobní oblasti, odromantizovat dosud převládající názory na tuto
činnost a kriticky vyhmátnout především její technické principy, ji
miž jsou podmíněny i její hodnoty estetické. Poukázal na to v zají
mavé zprávě o otevření Vzorkových dílen v Uherském Hradišti i V. V.
Stech, když zdůraznil, že nelze konzervovat tvůrčí sílu, která ztratila
zázemí, na němž výrůstala, že však je nutné udržovat staré doved
nosti, vracet se k nim jako k přirozenému základu každé technické
práce a navazovat původní vztah k materiálu a budit v lidech dří
mající schopnosti. Proto se ihned vedle návrhářské práce začala roz
víjet i práce výzkumná a dokumentační, která umožnila sledovat ně
které zákonitosti vývoje lidové rukodělné výroby v minulosti a po
máhala lépe určovat způsob jejího začleňování do procesu tvorby
soudobé hmotné kultury. Právě rozsáhlé průzkumy a z nich vzniklá
dokumentace pomohly doložit, že nové potřeby společnosti vylučují
mechanické přebírání celku lidové výroby a jejího tvarosloví z minu
losti a že naopak změna společenských podmínek této činnosti si vy
žaduje i její změny funkční a tvaroslovné.
Úspěšnost nové cesty se ukázala být závislá zejména na spolu
práci s dobrými výtvarníky, kteří dovedou chápat i širší historické
souvislosti tohoto oboru činnosti. Nutnost důkladného národopisného
studia už tehdy požadoval zakladatel katedry národopisu na brněnské
univerzitě profesor Antonín Václavík, když napsal, že „dosaže
ní výrazného a kvalitního projevu, spojitostí
odvěkého plynulého života s dneškem nelze do •
sici odskočením do muzea nebo výletem do te
rénu, jenž se nazývá studijní cestou." Na jiném
místě pak Antonín Václavík zdůrazňuje, že vědecký národopis bo
juje proti národopisnému diletantství, které by chtělo pod záminkou
záchrany národních hodnot předpisovat recepty na výrobu ryze ná
rodní kultury: „...Není ovšem naším cílem, jak stá
le zdůrazňuji, kopírování, přepisování, napo
dobování nebo galvanizování odeznělé minu
I o s t i nebo i žijící přítomnosti... odmítáme i
všechno nedůstojné národopisné ochotničení
a krojování pro pouhou zábavu nebo pro a g i toční a výdělečné cíle." Národopisci i výtvarníci nové
organizace se tak vzácně shodovali v cílech, jež umělecké i odbor
né vedení musí prosazovat. První výsledky v každém případě před
čily očekávání, i když změny ve struktuře našeho průmyslu, neoby-
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čejné zrychlení vývoje společnosti o nová orientace celé výrobní čin
nosti poněkud pozměnily původní velkorysé plány. Cesta k úspěchům
v prvních letech výstavby osvobozené republiky byla také v oboru
lidové rukodělné práce dost složitá. Ukázalo se, že její rozsah se
bude nutně zmenšovat podle toho, jak poroste rozsah a kvalita ma
sové výroby spotřebního zboží.
Válečné poměry v době německé okupace Československa vedly
k soustřeďování výrobců do nejrůznějších družstev, která tehdy je
dině mohla získávat bodové účty na textilní a jiný materiál a prodá
vat jej. Příkladem tohoto stavu může být rozvoj družstevního podni
kání na jihovýchodní Moravě, především v Uherském Hradišti. Zde
v roce 1936 vzniklo pro uspořádání Výstavy Slovácka družstvo Slovač, které trvalo i po ukončení výstavy jako správce jmění členů.
Koncem roku 1939 vzniklo v Uherském Hradišti družstvo pro lido
vou uměleckou výrobu a podomáckou práci pod názvem Slovácké
lidové umění — SLUM. Obě družstva brzy začala spolupracovat díky
aktivitě ředitele uherskohradišťské spořitelny a obdivovatele lidové
kultury Vladimíra Červinky i kulturních pracovníků, sdružených ko
lem Slováckého muzea. Postupně se družstvo Slovač stalo výrobním
podnikem, SLUM pak jeho obchodním partnerem. Družstvo Slovač
totiž převzalo od SLUMu jeho bodové účty, stalo se místo SLUMu
členem Hospodářské skupiny průmyslu prádla a skupiny oděvního
průmyslu a zahájilo v roce 1940 výrobu vyšívaných ubrusů a dalších
druhů výrobků. Zákaz vyšívání, který okupanti vydali k 31. červenci
1943, přinutil družstvo Slovač k náhradním výrobám. Vedení SLUM
usilovalo o vytvoření Ústřední kanceláře afilovaných podniků družstva
SLUM, jejímiž členy se stala družstva Slovač, Slovácká výroba z Ho
donína, Javořina z Veselí nad Moravou, Kyjovská umělecko-lidová
tvorba KULT z Kyjova a Lidová tvorba z Uherského Brodu; k pláno
vané účasti družstva Moravská ústředna a s ním spojených firem už
vzhledem k blížícímu se konci války nedošlo. Tendence k této formě
organizace nepochybně vznikla pod vlivem obdobného pražského
družstva DORKA, s jehož vedoucími představiteli se uherskohradišť
ské představenstvo SLUMu sešlo v roce 1944 v Uherském Hradišti
a před tím i v Praze. Proto nepřekvapuje, že se pražské družstvo
DORKA stalo základem obchodního oddělení pozdějšího Ústředí
lidové a umělecké výroby.
Družstva Slovač a SLUM ve spolupráci se Slováckým muzeem, kde
tehdy pracovali národopisec, pozdější univerzitní profesor Antonín
Václavík a jeho žák PhDr. Jaroslav Orel, pozdější pracovník výzku46

Prodejna družstva SLUM v Uh. Hradišti v době 2. světové války
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mu ÚLUV, usilovali od roku 1940 o zřízení odborné školy pro lido
vou uměleckou výrobu v Uherském Hradišti. Povolení provozovat tuto
školu bylo v roce 1941 uděleno, ale na příkaz německých úřadů byla
škola zřízena v Hroznové Lhotě, kde ke konci války zanikla. Obě
družstva také plánovala zřízení uměleckoprůmyslové školy se zamě
ním na lidovou výrobu, která měla být umístěna ve strážnickém
zámku. Škola měla zahájit činnost hned po válce a jejím ředitelem
byl jmenován profesor Školy umění ve Zlíně ing. arch. Vladimír Bou
ček. Ke zřízení této školy však nedošlo. Úzká spolupráce pražského
družstva DORKA, Svazu českého díla a Ústřední kanceláře afilovaných podniků družstva SLUM vedla ke konci druhé světové války
k intenzívní práci na novém komplexním návrhu na obnovu a rozvoj
lidové umělecké výroby, jak jej vyjádřil dekret prezidenta republiky
č. 110 z října 1945 zřízením Ústředí lidové a umělecké výroby. Na
přípravě tohoto dekretu se podílela dlouhá řada pracovníků a po
radců ministerstva průmyslu včetně nadšeného propagátora tohoto
podnikání Theodora Pistoria, autora knížky Lidová a umělecká vý
roba, která obsahuje kromě přehledu o vývoji lidové umělecké vý
roby v Evropě také úplné znění dekretu č. 110.
Členy nově zřízeného Ústředí lidové a umělecké výroby se měla
stát všechna dosavadní družstva a jednotlivci, kteří měli předpokla
dy pro některý obor lidové nebo řemeslné výroby. Ve vývoji takto
pojaté organizace lidové rukodělné práce po druhé světové válce
se odrážely i všechny rozpory poválečného rozvoje republiky a její
cesty k socialistické revoluci. Mezi první úkoly družstev po válce pa
třila obnova výroby a pomoc zajistit zaměstnanost v nejzaostalejších
krajích. Jednou z cest bylo získávání strojů z konfiskovaných továren
po kolaborantech a zrádcích a zřizování výrobních provozů tam, kde
byl nadbytek pracovních sil, jako tomu bylo zejména na Slovácku
a Valašsku. Například Okresní národní výbor v Uherském Hradišti
aktivně podpořil snahu družstva Slovač získat stroje pro výrobu kro
jových látek a soustředit výrobu krojů v této oblasti. Vždyť harasové
látky na kyjovské sukně a vlčnovské fěrtůšky se vyráběly v Aši, bro
káty v Rýmařově a Lanškrouně, krajky a posamenterie v Kraslicích
a Vejprtech, plyše a samety v Liberci a stuhy v Libavé. A tak v rámci
tzv. operativních plánů ministerstva průmyslu byly některé továrny
v letech 1947 a 1948 skutečně přiděleny družstvům a přestěhovány
do nových míst. Ještě 29. dubna 1947 podala družstva lidové výroby
ze Slovácka průmyslovému referátu Zemského národního výboru
v Brně několikastránkový rozklad s přesným označením místa a názvu
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továren, které mají být v rámci družstevní výroby převezeny. Továrna
na stuhy firmy F. Hallwachs a synové z Libavé už byla převezena do
Ostrohu a provozována družstvem Slovač. Pro továrnu na výrobu
harasoviny byly v Hluku postaveny objekty. Avšak socialistická re
voluce v únoru roku 1948 zcela změnila všechny původní plány a vy
tyčila nový, skutečně revoluční program výstavby národního hospo
dářství, překračující původní omezené regionální výrobní plány druž
stev, v nichž se stále ještě projevovaly tendence drobného soukromokapitalistického podnikání.
Na poradě představitelů průmyslových referátů zemských národ
ních výborů z Brna, Prahy a Ostravy a představitelů ÚĽUV a morav
ských družstev dne 21. dubna 1948 byly projednány návrhy reorga
nizace družstev lidové výroby. Referent pro průmysl, živnosti a ob
chod ZNV v Brně JUDr. Bohumil Hochman navrhoval v souladu s de
kretem č. 110 o Ústředí lidové a umělecké výroby, aby se moravská
družstva spojila v jeden celek, který by byl podřízen ÚLUVu. Ústředí
lidové a umělecké výroby mělo být organizačně uměleckým středis
kem těchto družstev, mělo plánovat jejich výrobu po stránce kvalita
tivní i kvantitativní a zajišťovat materiál a odbyt. Umělecký ředitel
ÚĽUV a generální ředitel dřevozpracujícího průmyslu architekt Jan
Vaněk však nedoporučoval zatěžovat ÚĽUV organizačními a obchod
ními záležitostmi a doporučoval, aby se tato organizace věnovala
výhradně zvelebovací službě na vysoké úrovni výtvarné a technolo
gické. Navrhoval tuto činnost opřít o vybudování ateliérů a dílen
podle příkladu Uherského Hradiště a v tomto smyslu novelizovat de
kret č. 110. Tato porada jen ukázala na tehdejší nejasnosti, jež pro
vázely vznik ÚLUV a jeho spolupráci s družstvy lidové umělecké
výroby.
Srovnáním těchto stručných poznatků o vývoji družstev lidové ru
kodělné výroby na jihovýchodní Moravě a dnešního stavu lidové
umělecké výroby u nás lze plastičtěji doložit významný přínos vý
zkumné i výtvarné poradenské činnosti ÚLUV od počátků v roce
1945 až do současnosti. První výzkumné cesty po Moravě a Sloven
sku v letech 1946—1950 vytvořily základ dokumentace skromných
zbytků lidových technologií a lidového tvarosloví, jež se ještě v té
době zachovaly převážně v horských oblastech Moravy a Slovenska,
anebo ve změněné podobě v dosavadních družstvech lidové ruko
dělné výroby. Volné členství českých a moravských družstev v Ústředí
lidové a umělecké výroby — přes snahy nejrůznějších odstředivých
sil — přispělo k očistě dosavadních forem lidové rukodělné práce
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ve všech jejích organizačních uskupeních i ke zlepšení péče o vý
tvarný vzhled výrobků. Od počátku padesátých let se postupně utvá
řela nová organizace družstev v rámci Ústřední rady družstev a vzni
kalo samostatné Ústředí lidové umělecké výroby a Ústředí umělec
kých řemesel s vlastními dílnami, jak tuto skutečnost vyjádřil nový
zákon o lidové umělecké výrobě a o uměleckých řemeslech č. 56
z roku 1957.
Změny v organizaci lidové umělecké výroby po vydání nového zá
kona a po vydání dokumentu ministerstva kultury O zásadách a per
spektivním rozvoji lidové umělecké výroby způsobily, že se Ústředí
lidové umělecké výroby stalo z dosavadní rozpočtové organizace, je
jímž úkolem bylo realizovat výzkum lidové výrobní tradice a vzoro
vání pro členské výrobny, samostatnou hospodářskou organizací
s vlastní výrobou. Převládající kulturní poslání této výroby bylo vy
jádřeno příslušností ÚĽUV k resortu ministerstva kultury.
Tato hluboko zasahující reorganizace péče o lidovou uměleckou
výrobu a uložení této péče Ústředí lidové umělecké výroby citova
ným zákonem je projevem cílevědomé kulturní politiky socialistic
kého státu. Ekonomická i právní základna, na niž postavilo lidovou
rukodělnou výrobu toto nové organizační uspořádání, otevřela širší
perspektivy rozvoje technických i estetických hodnot lidové ruko
dělné práce. Vznikla tak zcela nová situace a teprve nyní se zdál
být reálný návrh Josefa Vydry z roku 1946 na zřizování vesnických
dílen, kde by si lidé podle svých zájmů ve volném čase vytvářeli
předměty pod vedením mistrů lidové umělecké výroby a učili se do
vednostem, jež kdysi tvořily místní tradici, nebo zcela novým tech
nologiím a vyráběli si tak věci pro okrasu i užitek. Vydání nového
zákona bylo provázeno inciativními kroky, jež vedly ke zřízení tří ob
lastních středisek Ústředí lidové umělecké výroby, a to postupně ze
Vzorkových dílen v Uherském Hradišti, pak v Brně a v Praze. Na Slo
vensku bylo zřízeno samostatné Ústredie ľudovej umeleckej výroby
v Bratislavě bez oblastních středisek. V českých zemích se v jednotli
vých střediscích vytvářely předpoklady pro vlastní výrobu, jejíž nej
větší objem se soustředil převážně na Moravu: v Uherském Hradišti
vznikly dílny pro práci s dřevem a pro keramiku, součástí ÚĽUV se
stala dílna pro modrotisk ve Strážnici, členy oblastního střediska
v Uherském Hradišti se stali hrnčíři Emil Ebr z Vřesovic a Karel
Hauser z Valašského Meziříčí a Vladimír Vlček z Buchlovic, pracov
níci košíkářské dílny z Morkovic, dílny na zpracování slámy z Lipové,
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Jaroslav Vlček se svým otcem v Buchlovicích

pracovníci zhotovující výrobky z orobince v Blatnici a v Brumovicích a postupně řada dalších výrobců nejrůznějších výrobních oborů
z celé Moravy. Brněnské oblastní středisko ÚLUV si vytvořilo široký
okruh výrobců zejména v oboru textilu a výrobků z perleti. Pro prodej
výrobků bylo zřízeno obchodní oddělení s prodejnami, které byly
nazvány Krásná jizba. Pro tyto prodejny se také vykupovaly některé
předměty od výrobců, kteří nebyli přímo členy a pracovníky ÚLUV,
jako například kraslice, pletiva ze slámy a další drobné předměty
z různých materiálů.
Důležitým prvkem tohoto vývoje byla skutečnost, že samostatní podomáčtí výrobci a drobní řemeslníci, žijící dosud v sociální nejisto
tě v rámci svého oboru, se stávali řádnými zaměstnanci ÚLUV jako
socialistické organizace. Dnes už mnozí ani nedovedou ocenit spo
lečenský a hospodářský význam této úpravy, podle níž lidé — až
dosud odkázaní na nepravidelnost výdělku ve svém oboru činnosti
— se stali pracovníky požívajícími všechny výhody zaměstnanců so-
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cíalistického sektoru od nároku no nemocenské pojištění až po prá
vo na dovolenou. Tento důležitý organizační obrat měl zásadní vý
znam pro další vývoj rukodělné výroby u nás vůbec. Profesionalizací
dřívější činnosti lidových výrobců a jejich prověřováním na mistry
a pracovníky jednotlivých oborů lidové umělecké výroby byla příznivě
ovlivněna kvalitativní stránka výroby v Ústředí lidové umělecké vý
roby a podnícena i tvůrčí iniciativa pracovníků v jednotlivých obo
rech, kteří začali přistupovat ke své práci s hlubším zaujetím a sami
často předkládali nové vzory ke schválení uměleckým komisím ÚĽUV.
Zatímco první období činnosti Ústředí lidové umělecké výroby před
vydáním zákona z roku 1957 se soustřeďovalo na zavádění, obnovo
vání a rekonstrukci zanikajících nebo i zaniklých technologií lidových
rukodělných výrob a na vyhledávání výrobců schopných podílet se
na znovuvzkříšení lidové výroby, v období po vydání zmíněného zá
kona se zdůrazňovala a v praxi uplatňovala potřeba hlubšího po
chopení principů lidové výroby důsledně podle potřeb současné spo
lečnosti. Výsledky průzkumů a výzkumu, aplikovaných v praxi, při
vedly vedoucího úseku výzkumu, vývoje a výroby Ústředí lidové umě
lecké výroby ing. arch. Vladimíra Boučka k prosazování zásady, že
podstata účinnosti lidových výrobků jako součásti moderní hmotné
kultury není v tom, že vznikají na venkově v domácnostech či zasta
ralých dílničkách, nýbrž v jejich technologické a materiálové svébyt
nosti a v projevu specifického estetického cítění, jež v sobě obsa
hují. To je podstata tzv. režného stylu, tj. výrobků, na nichž vyniká
jednak základní kvalita použitého materiálu, jednak tektonika před
mětu a jeho technologická čistota. Výrobky tohoto druhu nejsou vý
tvarně determinovány a jejich společenská účinnost není omezena
regionálně. Jen tak mohou tvořit harmonický spoj mezi průmyslovým
základem soudobé hmotné kultury a potřebami jeho individualizace
prostřednictvím rukodělného výrobku nebo i uměleckého díla.
V novém zákoně o lidové umělecké výrobě a o umělecké řemeslné
práci ze dne 31. října 1957 je definována lidová umělecká výroba
jako „zhotovování užitných umělecky zpracova
ných předmětů převážně z přírodního materiá
lu pracovníky, kteří při své tvůrčí práci pokra
čují v lidové umělecké tradici a uplatňují při
ní zkušenosti rukodělné výroby minulosti." Po
dle tohoto zákona je hlavním úkolem nově zřízeného Ústředí lidové
umělecké výroby pečovat o vysokou úroveň práce lidových výrobců,
provádět výzkum a dokumentaci a vyhledávat nové pracovníky, K
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dalším úkolům pak patří péče o výchovu dorostu, a rozvoj vlastních
dílen, o pracovníky, od nichž jsou výrobky vykupovány, i o zajišťování
odbytu. Zákon ukládá ÚLUV zabezpečit nejenom výzkum a doku
mentaci lidové výroby, ale i její propagaci zejména výstavami a od
bornou publikační činností. V tomto ohledu je významným pomocní
kem při plnění těchto úkolů časopis Umění a řemesla, který patří
k několika málo periodikům na světě věnujícím mimo jiné též pozor
nost zanikajícím technologiím.
Sladit teoretické poznatky a praktické potřeby neobyčejně složité
struktury nové organizace nebylo jednoduché, neboť se zde ve slo
žitých vazbách musely řešit ideové i ekonomické otázky v prostředí
s rozporným stanoviskem k dalšímu vývoji lidové umělecké výroby.
Období první republiky, zejména období okupace, přispělo k hlubo
kému úpadku tradiční lidové rukodělné i řemeslné práce a nebylo
málo těch, kdož pokládali obnovu lidové výrobní tradice za omyl a v
dochovaných zbytcích této výroby viděli — obdobně jako v mnoha
folklórních projevech — jen parodii skutečně lidové kultury. Prof. Vla
dimír Ulehla, významný český badatel v oboru biologie a životní
ho prostředí, napsal ve své knize Živá píseň, že „není možno
mí ti za zlé těm, kteří se odvraceli od všeho, co
čpělo lidovým. Leč to jim možno vytýkat, že
přestali tak dokonale odlišovat drama od pa
rodie, že majíce vkus, nechali události běžet
a nepokusili se dějiny usměrnit." Avšak to, co napsal
Vladimír Ulehla v roce 1949, neplatilo o deset let později, kdy už
byly znát výsledky snahy a často i úspěšné cesty, na níž se začínala
rýsovat odpověď na to, co je zdánlivý přežitek a co může sloužit
i nadále v nové společnosti, co je zdravým a cenným principem, pro
jehož uplatnění je třeba najít soudobé formy. Podařilo se usměrnit
vývoj lidové rukodělné výroby a byly nalezeny možnosti a způsoby
jejího uplatnění v rámci soudobé hmotné kultury, i když ve skrom
nějším rozsahu, než se původně předpokládalo.
Rozsáhlá dokumentace, na níž se podíleli národopisci, výtvarníci,
pracující v ÚLUV, i další spolupracovníci, teoretická práce velkého
okruhu autorů v časopisech Tvar, Věci a lidé a Umění a řemesla
prokázaly, že po staletí rozvíjené technologické principy, znalosti
a dovednosti lidu je nutno zachovat jako významné kulturní dědictví
a že nejdokonalejší způsob zachování takového dědictví je jeho oži
vení a tvůrčí uplatnění v současnosti. A to se podařilo. ÚLUV teore
ticky i prakticky ukázal, že lidová rukodělná výroba není primitivní
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výrobou, i když její produktivitu nelze srovnávat s produktivitou stroj
ní výroby. Lidová rukodělná výroba vychází z důvěrné znalosti ma
teriálu, který zpracovává, a uplatňuje nejlépe jeho vlastnosti, ne
hledě na to, že jde převážně o přírodní materiály, nevyužívané prů
myslem. Nevyužitím zvláštní kvality a krásy takových materiálů by se
společnost ochuzovala o významné hodnoty. Výrobky z těchto mate
riálů, po léta prověřované generacemi spotřebitelů, vyvinuly se po
stupně v dokonalé výrobky, spojující v sobě účelnost i krásu. Nadto
se tyto materiály zpracovávají převážně jednoduchými technologic
kými postupy, s nízkými náklady, které mohou být mnohdy příkladem
technické morálky i spotřební ekonomiky. Nesmíme ovšem zapomí
nat, že dnešní lidová umělecká výroba jak v Ústředí lidové umělecké
výroby, tak také v družstvech umělecké výroby, je jen skutečně do
plňkovou výrobou v rámci moderní průmyslové velkovýroby, která
uspokojuje všechny základní hmotné potřeby současné společnosti.
Lidový výrobce svým výrobkem uspokojoval v minulosti své hmotné
i duchovní potřeby. Sociální podmínky a úroveň vzdělání u něho
nevedly k oddělení výrobní a umělecké činnosti, nýbrž naopak k ce
listvosti vyjádření, odpovídajícímu určitému stupni společenského
vývoje. Uměleckost lidových výrobků byla druhotným jevem, často
bezděčně vznikajícím při výrobě užitkových předmětů. Funkce a for
ma předmětu byly vždy posuzovány ve všech vztazích vznikajících ve
společnosti — ať v rodině, nebo ve vesnické pospolitosti. Odtud pra
mení i potřeba zachování podstaty takové výroby v současnosti jako
příkladu jednoty obecné i kulturní užitečnosti výrobků, které však
nemohou být dnes ani jen vnější dekorací, ani náhražkou za výtvar
ná díla současných umělců. Současná společnost si z lidové výrobní
tradice vybírá především ty prvky, které nejlépe odpovídají soudo
bým potřebám. Současný vzdělaný člověk s dostatečnou mírou vku
su není ochoten přijímat například úpadkové formy ornamentu, jež
známe z kýčovité produkce předmětů „pro pouti a cizinecký ruch".
Takový ornament vznikl obvykle jako přídatný prvek teprve v době,
kdy se tradiční soustava lidového života začala rozpadat a kdy se
lidové výrobky začaly vykupovat pro městskou potřebu. Ve sku
tečné lidové výrobě vznikal ornament z obsahu, který se mu při
pisoval, z logiky rukodělného díla, z technologického zpracování do
konalého materiálu a z jeho rytmické souhry s nástrojem a lidskou
rukou. Například výšivka vznikala z pravidelně opakovaných stehů
při spojování či obšívání tkanin, jiný ornament vznikal z křížení ko
šíkářských materiálů při pletení košů, opálek či ošatek. Proto n i -
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koli okázalé zdobení povrchu, ale dobře opra
covaný materiál, jehož strukturuj možnosti
zpracováni výrobce ovládal, je podstatným
znakem lidové rukodělné výroby. To je také důležitý
princip pro současnou lidovou uměleckou výrobu, která musí odhléd
nout od množství regionálních variant ornamentální výzdoby a za
měřit se především na základní tvary a střídmou výzdobu nových vý
robků, protože jen tento postup umožňuje obecné uplatnění součas55

né lidové umělecké výroby v moderním světě, především ve formě do
plňku výbavy dodávané strojní velkovýrobou. Má-li být lidová ruko
dělná výrobní tradice zachována, musí zůstat živou výrobou, promě
ňující se a přizpůsobující se novým podmínkám. Nemůže ustrnout
na tvorbě kopií podle muzejních vzorů, nýbrž musí vyrábět pro sou
časný život, pro dnešního člověka.
Pracovníci, kteří věnovali všechno své úsilí a své znalosti obnovení
lidových výrobních tradic, nemohli vycházet jen ze subjektivních po
citů nebo ze zájmů umělecky cítících skupin společnosti. Bylo třeba
zjistit, existují-li určité zákonitosti nebo pravidla, jimiž by dosavadní
snahy byly podloženy a zdůvodněny. Zkušenosti ukázaly a stále uka
zují, že lidovou tradici nelze učinit součástí národní kultury pouhým
přáním nebo příkazem. Je známo, že ty složky, které se staly součástí
národní kultury, se už v 19. století vyvíjely pod silným vlivem litera
tury, osvěty a umění, šířených na vesnici z prostředí městské kultury.
R. Jeřábek ve studii Lidová kultura v českém národ
ním životě upozornil na to, že v národní kultuře a v národním
životě se snadněji fixovalo to, co znaly široké lidové vrstvy ve „zná
rodnělé" podobě například z reprodukcí děl Josefa Mánesa nebo
z čítankových a kalendářových kreseb Mikoláše Alše, popřípadě z
amatérských reprodukcí skladeb Bedřicha Smetany a Antonína Dvo
řáka, než to, co ještě z lidové kultury zůstávalo neobjeveno a docela
neznámo, uzavřeno do svých regionálních hranic. Vždyť mnohé hod
noty lidové kultury se nestaly součástí národního života, protože za
nikly dříve, než stačily být pro národ objeveny. Mnohé prvky lidové
tradice, přijaté do národní kultury, se vlivem nové kulturní aktivity
různě transponují a často se znovu v pozměněné podobě vracejí do
lidové tradice. Významnou úlohu v procesu novodobého vývoje české
lidové kultury má inteligence, neboť právě s jejím úsilím je spjata
existence mnohých inovací v regionální lidové kultuře. Na udržení
svérázných rysů kulturních tradic Slovácka, Valašska nebo Hané, se
podílely desítky učitelů, kněží, spisovatelů, skladatelů, sběratelů
a ctitelů lidové kultury.

Při hledání cesty k obnově a rozvoji lidové rukodělné výroby vy
cházeli architekti, výtvarníci i národopisci, soustřeďující se v Ústředí
lidové umělecké výroby a v jeho poradních orgánech, z povahy vzta
hu lidové výrobní tradice k soudobé výrobě a spotřebě zejména
v bydlení a odívání. Prvním poznatkem bylo, že ze zásobnice tradiční
lidové výroby je nutné vybírat takové výrobky, jejichž materiál, způ56
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sob zpracování i výzdoby zaručí ve strojně vyráběném rámci žádoucí
protikladný účin, potřebné rovnovážné působení. I zde platí to, co
v jiné souvislosti napsal Josef Čapek, totiž že výrobek potřebný člo
věku by měl být prodchnut pietou k práci a k životu: „neklást
si vysoké mety, ale uskutečňovat svou skrom
nost způsobem ryzím a dojímavým,což není ma
lá zásluha. Řeč každého výrobku by měla být
přirozená a pravdivá, což je milost, jíž velmi
často pozbývají ti, kdož se velmi najedli ze
stromu akademického poznání.“ Tyto širší souvislosti
způsobily, že v Ústředí lidové umělecké výroby je kladen takový dů
raz na technologickou čistotu rukodělné výroby, přirozenost a kvalitu
materiálu a takovou výzdobu, která by vycházela především z tech
niky práce. Při tom stále se zvyšující zájem nejširší veřejnosti o výrobky
nově organizované lidové umělecké výroby přinášel s sebou nebez
pečí snahy o zvyšování výroby a její komercializaci, která v minulosti
přispěla téměř k její likvidaci ve zplanění a kýči. Proto bylo třeba
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a stáie je nutné opírat se jak o odborný národopisný výzkum a do
kumentaci, tak i o výtvarné komise, které mohou posoudit a schválit
nově předkládané vzory výrobků i počty kusů pro výrobní reprodukci.
Mezi důležitá kritéria nově organizované lidové umělecké výroby tedy
patří kritérium materiálu, který by měl být přírodní, snadno dostupný
a z místních zdrojů. Pro dokumentační účely byl roztříděn do skupin
podle druhů: keramika, sklo, kámen, kov, pletiva, dřevo, textil, kůže,
různé, a na základě shromážděné dokumentace se pak konkretizo
val rozsah výrobků a rozloha technologií v každém materiálu tak,
aby odpovídaly možnostem uplatnění v soudobé hmotné kultuře.
V oboru keramiky se podařilo zachytit zbytky hrnčířské a kamnářské výroby, výroby majoliky a tvrdé póroviny provozované řemeslně
nebo v manufakturách a tuto zanikající výrobu uplatnit jak ve výrob
ním programu ÚLUV, tak i některých ^xolupracujících výrobních
družstev. Menší část keramické výroby byla zařazena k uměleckým
řemeslům.
Rukodělná výroba ze skla, kamene a kovu se realizuje převážně
v Ústředí uměleckých řemesel, kde je nejlépe využita dovednost sklá
řů, kovářů i kameníků.
V souboru lidových rukodělných výrob patří k nejvýznamnějším
práce z oboru pletiv z přírodních materiálu. Zahrnuje práce ze slá
my, orobince, proutí a loubku. Jde o typickou rukodělnou výrobu ze
snadno dostupných přírodních materiálů poměrně jednoduchými
technikami, z nichž vznikají výrobky užitečně i krásné. Ze slámy vzni
kají především různé prostorové pletence, ze slámy oplétané lýkem,
proutím nebo loubkem různé ošatky, misky a podložky, z orobince
rohože a kabely, z orobincových úpletů pak různé sotůrky a kabelky.
Proutí zelené i loupané má širokou možnost využití k výrobkům, je
jichž základním tvarem je koš, až po prostorové úplety. Obdobně jako
proutí je zpracováván i loubek.
V oboru dřeva je rozsah výrobků i technologií téměř tak rozsáhlý
jako u pletiv, i když ve výrobcích ze dřeva nacházíme nejvíc inovací
a novotvarů, nenavazujících na dochované technologické prvky této
výroby v lidovém prostředí. Využívání krásy zejména ovocných dřevin
i některých dochovaných technik výzdoby tvoří v tomto materiálu
významnou část dnešní lidové umělecké výroby.
V oboru textilu je materiálová i technologická situace obdobná
jako u výrobků ze dřeva: rozsah výrobků jako doplňků pro bydlení
a odívání i rozloha technických prvků je velká. Zahrnuje různé staro
bylé techniky od vázání rukavic na modle, tkaní na destičkách i na
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tkalcovských stavech až po krajky, výšivku a modrotisk. V současné
době je spíše problémem zajištění skutečně tradičního materiálu
v požadované kvalitě.
Výrobky z ostatních materiálů: z kůže, perleti, těsta a papíru —
s výjimkou kraslic — představují jen malý rozsah dnešní lidové umě
lecké výroby. Lze konstatovat, že u nás bylo dosaženo pozoruhodných
a někdy dosud nedoceněných výsledků zejména v tom, že jako kdysi
lidové písně, tak i převážná část lidové výrobní tradice se stala sku
tečnou součástí dnešní národní kultury a že díky citlivé práci výtvar
níků tato obnovená výroba nezplaněla ve svérázový kýč.
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IV.

Technologie vybraných tradičních výrob — pletiv, prací ze dřeva,
textilních vláken, výzdoby kraslic, prací z těsta a papíru.

Splétáni rostlinných materiálů prostou rukou patří k nejstarším
dovednostem člověka, i když vzhledem k poměrně krátké životnosti
těchto surovin nemáme dostatek konkrétních historických dokladů
o nejstarších typech výrobků z pletiv. Z logiky technického a kulturní
ho vývoje lidstva můžeme usuzovat, že pletení prostou rukou před
cházelo technice tkaní a nepochybně i výrobě keramiky. Sláma, oro
binec, proutí i loubek v průběhu historického vývoje našly uplatnění
nejenom v prostředí zemědělského obyvatelstva, ale i ve městech.
Vedle povřísel na obilí, ošatek a košů na nejrůznější plodiny se ho
tovily ze slámy úly, víka na díže, ale také drobné ozdoby a předměty
k lidovým obyčejům, jako dožinkové věnce, muší ráje, vinařské víchy
apod. Z orobince se vázaly různé typy rohožek a kabelí, z proutí se
pletly koše a řada dalších výrobků.
Pro snadnou dostupnost materiálu i poměrně snadnou techniku
byla výroba předmětů z těchto materiálů rozšířena po celém světě
a těžko v ní hledáme etnickou specifiku. Na Moravě se v těchto
oborech výroba postupně specializovala do několika větších středi
sek. Sláma se například zpracovávala zejména v oblasti Drahanské
vysočiny na Konicku, na Slovácku v oblasti Chřibů a na Valašsku
zejména kolem Valašského Meziříčí. Proutí, jehož první výrobky na
Moravě představují zbytky rybářských vrší z velkomoravských Mikul
čic, se nejvíce zpracovávalo v Morkovicích a kolem Bystřice nad
Pernštejnem. V Morkovicích byla už v roce 1888 založena odborná
košíkářská škola a od počátku 19. století zde byly zakládány roz
sáhlé prutníky pro pěstování ušlechtilých vrb. Obdobně tomu bylo
i na západní Moravě. Menší střediska, v nichž se provozovala vý
roba z proutí, bylo v povodí řeky Svratky, zejména v obci Moravské
Knínice, v povodí řeky Moravy na Olomouckú, v povodí Blaty na
Prostějovsku a kolem Hranic na Moravě. V horských oblastech Čes
komoravské vrchoviny, Jeseníků a Beskyd se zpracovával na pletení
košů, opálek a dalších předmětů smrkový a dubový loubek. Výrobky
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upletené z těchto přírodních materiálů se nehotovily jen pro potřebu
zemědělských usedlostí, nýbrž byly všeobecně důležitým spotřebním
zbožím. Technologie této práce byla dovedena v průběhu generací
k vysoké řemeslné dokonalosti, a tak si výrobky z přírodních pletiv
uchovaly výrazné místo i v současné hmotné kultuře.
Základním materiálem pro zpracování výrobků ze slámy je přede
vším žitná sláma, neboť žito má u nás nejdelší stébla. Pro různé
práce se však může použít i sláma ječmenná, výjimečně pšeničná,
která má stébla silná a lámavá. V lidovém prostředí se sláma zpra
covávala buď pletením ze svazku, například ošatky opletené proutím,
nebo pletením jednotlivými stébly či pletením copánků a jejich seší
váním do požadovaných tvarů, například klobouků.
Předměty pletené ze svazku slámy — ošatky, zásobnice a další
podobné předměty, vycházejí z jedné konstrukční techniky. Svazek
slámy se od středu zamýšlené konstrukce spirálovitě otáčí, jednotli
vé spirály se pak k sobě přivazují oplétacím materiálem: lýkem nebo
proutím. Tvary takto zhotovených předmětů jsou vždy kulaté nebo
oválné. Postup vyžaduje dlouhou rovnou slámu, získanou ručním se
čením a mlácením, a oplétací materiál — buď štípaný vrbový prut,
lýko nebo loubek z borového dřeva. Vrbový prut se získává v pozdním
podzimu po prvních mrazících tak, že po uřezání se zbaví kůry, sil
nější konec se nařízne do kříže a pomocí kolíku s drážkámi — rozštipce — se rozdělí na čtyři díly. Vnitřní dřevina se škrábáním ododstraní a zůstane vláčná část prutu, plochá, aby se jí dobře oplé
talo. Lipové lýko se získává z mladých lip naříznutím kmene při zemi
a odlupováním pásů kůry s lýkem zespodu nahoru. Okraj mezi ků
rou a lýkem se nařízne, tahem se oddělí lýko, které se tak připraví
do zásoby a suší. Před pletením se opět máčí, aby získalo původní
pružnost a pevnost.
Plete se tak, že do kožené manžety se zasune pramének slámy
a utvoří se postupně malé kolečko, v němž se musí zachytit i začá
tek materiálu, jímž se sláma oplétá. Začátek se dělá z menšího
počtu stébel, aby se tenký pramínek mohl snáze stočit. Při pletení
plochy, například dna, se musí pramen otáčet obráceně než oplé
tací materiál, aby se plocha nekřivila. Protože kruh, který vytváří spi
rálovité otáčení pramene od středu k vnějšímu kraji, se zvětšuje, musí
se vnější pramen před přivázáním k předchozímu prameni jednou
nebo dvakrát obtočit zaplétacím materiálem navíc, aby na konci ne
bylo oplétání příliš řídké. Při pletení se zasouvají do manžety stébla
slámy tak, aby se překrývala a udržovala se stále stejná síla pra-
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mene. Oplétací materiál se nastavuje u proutku zasunutím nového
proutku do pramene slámy, a teprve když je část zapletena starým
proutkem, zapletá se konec starého proutku do pramene proutkem
novým, takže nikde nevyčnívá. Tvarování stěny předmětu vychází
z volné ruky podle výrobcových schopností a zkušeností.
Při oplétání slaměného pramene lýkem se začátek dna liší od
oplétání prutem v tom, že tenký začátek pramene slámy se hustě ob
točí lýkem, z něhož se začne tvořit střed plochy dna. Prameny se
k sobě nespojují oplétáním, nýbrž prošíváním pomocí dlouhé jehly.
Jehla má místo hrotu očko, do něhož se lýko navléká. Dno se nadto
zpevňuje vsazováním tenkých kolíčků. Některé tvary, především ně
které misky a ošatky, mají mít na uchopení vhodná ucha, jejichž ho
tovení není těžké: poslední pramen pletené stěny se vyzvedne po
někud nahoru, obtočí se oplétacím materiálem a vrátí zpět do pů
vodního směru. Na začátku a na konci ucha je opletení s předcho
zím pramenem pevnější, protože tam je nejnamáhanější část před
mětu. Obdobně se postupuje při vytváření ozdob ošatek nebo ko
šíků prolamováním: oblouky klikatek se připevňují vždy k poslední
mu nebo prvnímu pramenu stěny. Z hrubších pramenů slámy se ple
tou různé nádoby: zejména v minulosti se ze slámy pletly i zásob
nice na obilí. Na Valašsku se takovým nádobám říkalo v minulosti
súsčeky, na Moravských Kopanicích kubaně. Dnes se tak hotoví na
příklad koše na papír.
Pro pletení ze stébel je třeba slámu upravit tak, že se z celých
stébel odstraní kolínka a klasy. K pletení se pak používají jen ústřiž
ky slámy, jejichž délka je dána vzdáleností kolínek ve stéblech. Nej
častějším prvkem pleteným ze stébel býval a je dutý prostorový ple
tenec hruškovitého tvaru z pěti nebo šesti stébel. Plete se tak, že se
stéblo, jímž se právě pletlo, překládá přes dvě stébla sousední.
Stébla musí být poněkud navlhčena, aby se v ohybu nelámala, ale
nesmějí být zase tak vlhká, aby se v rovných úsecích zplošťovala.
Při nastavování se stébla do sebe zasouvají tak, aby spoj přišel do
ohybu a nerušil pěkný vzhled pletence.
Dalšími pletenci jen ze stébel slámy jsou slaměné plochy, tvořící
součást tzv. muších rájů. Tyto plochy se pletou tak, že se spojí do
kříže dvě tenká dřívka, uprostřed se pevně sváží a na tento kříž se
natáčejí stébla vrchem a vždy se otočí kolem dřívka, stále kolem
dokola. Výsledkem je hladký líc pletence připomínající pavučinu.
Ústřižky ze slámy se pak používají k hotovení řetězů na vánoční
stromky.
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Hedvika Moudrá, mistr LUV v oboru pletiv ze slámy

Pletení z copánků (nebo také ze šňůr) bylo na naše území nepo
chybně importováno z Itálie a rozšířilo se především v oblasti Drahanské vrchoviny. Základem je copánek nebo šňůra z pěti nebo
sedmi stébel pletených jakoby do nekonečna, z nichž se sešívají růz
né tašky, klobouky, drobné galantérni předměty nebo známé sotůrky hanáckých děvčat nebo slováckých vinařů. Copánek se plete tak,
.že se odpočítaná stébla sváží na dolním konci, rozdělí se na dvě
nestejné poloviny: na jedné straně jsou tři na druhé čtyři stébla. Za-
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číná se ze strany, která má čtyři stébla: první krajní stéblo se pře
hne přes druhé vrchem, vede se přes třetí a čtvrté, dostane se do
středu a připojí se ke třem stéblům na druhé straně. Dále se pokra-;
čuje opačně, až vzniká šňůra, která má vzhled na koso postavené
plátnové vazby, z.níž se pak sešívají zvolené tvary a druhy výrobků.
K zakončování výrobků se často hotoví šňůry zvané lemůvky. Pie-,
tou se obdobně.jako prostorové pletence, jen ve stále stejné síle,
popřípadě se pletou kulaté lemůvky ze tří stébel, jež tvoří jedno
stéblo vodicí a dvě oplétací. Postupuje se tak, že první oplétací
stéblo se obtočí kolem vodícího a podloží se pod druhé, druhé se
vede pod vodicí, obtočí se nahoru a vede pod první, až je upletena
délka potřebná pro zakončení výrobku. Ve výrobě copánků se stébla
nastavují tak, že se přidávají k vycházejícímu stéblu, aby se spolu
zapletly, než předchozí stéblo bylo u konce. Konce stébel se nechá-
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vají trčet a teprve po upletení celého copánku se začistí a copánek
se válečkem slisuje. Kresebná dokumentace k technologiím pletení
ze slámy i orobince je nejnověji podána v publikaci H. Šenfeldové
a A. Eberhardové z roku 1970.
Pletení předmětů z orobince patří ke starobylým technikám lidové
rukodělné výroby. Orobinec je bažinatá víceletá rostlina, tvořící pře
vážně souvislé a rozsáhlé porosty v mělkých vodách rybníků. V tep
lém a slunném létě bývá orobinec zdravý s vysokými stvoly, za ne
příznivého počasí bývá krátký a někdy zahnívá. Na Moravě jsou nej
větší porosty orobince v jižní části Ostravska, kam jezdí sklízet tuto
surovinu i pletaři z jižní Moravy. Lodyhy se vyžínají co nejníže u dna
za nízkého stavu vody rybníků, nejlépe po prvních mrazech, které
ze stvolů vytáhnou přebytečnou vlhkost. Nejvhodnější k pletení je
orobinec úzkolistý. Širokolistý orobinec používají bednáři k těsnění
sudů a říká se mu bednářský. Ke zpracování se nehodí stvoly, které
měly květenství, a jsou proto tvrdé a lámavé. Lodyha je složena
z listových smotků, které jsou nejhustější ve středu lodyhy a řídnou
směrem k jejímu okraji.
Před pletením se nejdříve odřežou vrchní části stvolu se zelenými
listy, takže zbude čistá lodyha dlouhá 70—100 cm, skládající se
z pevného prostředku, jádra, které obepíná více vrstev listových oba
lů zvaných šupky. Vnitřních šupek a samotného prostředku se použí
vá k pletení kabelí a lepších rohoží, vnějších šupek pak na vázání
hrubších rohoží, například zahradnických. Povrchové šupky tvoří od
pad. Při loupání šupek je třeba lodyhu uchopit levou rukou a palcem
a ukazovákem pravé ruky šupku na jejím spodním konci a tahem
směrem vzhůru oddělovat od prostředka. Na jemné zpracování se
šupky musí ještě řezat na užší podélné proužky — líčka.
Práce ze stvolu je základní technologií pro hotovení předmětů
z orobince. Stvol je obdobně jako stéblo slámy základním prvkem
pro výrobu nejjednodušších předmětů, jako je rohož. Z ní jsou od
vozeny pak předměty další, jako podložky a kabely. Pro hotovení
rohože je třeba si připravit svazek stejně dlouhých šupek, přibližně
stejně širokých, a několik naštípaných prostředků. Navazování roho
že pak je snadné: vezme se prostředek, přeloží se uprostřed a do
přehybu se vloží první šupka lícem nahoru. Líc šupky má hladký
sklovitý povrch, rub je drsný. Za první šupkou se pokládá další
a další a kladou se střídavě jednou dolním a jednou horním kon
cem, protože dolní konec šupky směrem k oddenku je měkčí než
horní, a kdyby se konce nestřídaly, rohož by se kroutila. Přeložením
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prostředku vzniknou vlastně dva prameny, které se za každou šup
kou překříží. Šupky se kladou za sebou a po levé straně přečnívali
od provázání asi 10 cm. Prostředky na provazování se nadstavují
Vložením nového prostředku pod starý a zaplétá se nejdříve kousek
společně, konec předchozího se nechá na rubové straně a po ukon
čení rohože se tyto konce zastřihnou nůžkami. Když má rohož žá
doucí délku, tj. obvykle dva metry, zakončí se prostředky uzlem a ro
hož je navázána. Navázaná rohož se pak provazuje stejným způso
bem jako první navázání — obvykle ve vzdálenosti 15 cm od sebe.
Průměrně široká rohož mívá šířku 80 cm a je provázána celkem pět
krát. Zručný pletař navazuje další řadu prostředky od ruky, začáteč
ník si tužkou naznačí přímku, podle níž zachovává rovné nava
zování.
Okraje rohoží se zakončují nejčastěji prostým zastřižením ve vzdá
lenosti 4—5 cm od okrajového provázání na obou stranách, nebo
ozdobným zakončením na jedné straně. Ozdobného zakončení se
dosáhne krajovým provázáním a křížením konce šupek tak, že první
a čtvrtá se přeloží přes druhou a třetí a všechny čtyři se dohromady
provážou připraveným prostředkem. Za takto provázaným křížem se
prostředky stočí v dvoupramenný provázek na vzdálenost k dalšímu
překřížení čtyř šupek a stejným způsobem se pokračuje po celé délce
rohože. Na závěr se vytvořené kříže či panenky zastřihnou do ro
viny nůžkami.
Jiným způsobem se zhotovuje podložka pod nádoby nebo podlož
ky pro prostírání, jejichž základem je plátnová vazba obdobná jako
u kabel z orobince: šupky se připraví v délce požadované pro roz
měr podložky; měly by být všechny stejně široké a prostředek pro na
vazování by měl být co nejjemnější, aby práce vypadala pěkně. První
šupka se zachytí do přeloženého prostředku asi ve čtvrtině zvolené
délky a dál se navazují šupky stejným způsobem jako při navazování
rohoží. I zde je třeba dbát na to, aby se šupky střídaly horním a dol
ním koncem, aby vznikla rovná plocha. Po navázání se pak zvedá kaž
dá druhá šupka, aby se mohla napříč položit příčná šupka, takže po
stupně vznikne plocha s plátnovou vazbou až do zhotovení čtverce
nebo obdélníku. Pak se dokončí provázání po zbylých třech stra
nách podložky a konce se zařežou asi 3 cm od provázání. Tyto pod
ložky různých velikostí lze na okrajích zdobit obdobně jako rohože.
Provazování a plátěná vazba jsou známy a využívány také při ple
tení orobincových kabelí, které se hotoví buď na formě, nebo se
sešívají z dílů, upletených samostatně. Méně pracné se jeví hotovení
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kabely na formě, dřevěném hranolu o rozměrech 30X15X20 cm. Ke
zhotovení kabely na formě je třeba šupky dlouhé 70 cm. Začíná se
pletením dna, tj. provazováním nachystaných šupek stejným způso
bem jako se navazují rohože a naváže se jich tolik, aby měly veli
kost dna. Dále se plete dno stejným způsobem jako podložka —
plátnovou vazbou — z každé strany základního středového provázání
7,5 cm. Upletený obdélník dna se prováže kolem všech čtyř stran,
aby se pletivo nerozjíždělo a hrany dna byly pevné. Hotové dno ka
bely se pak připevní dvěma hřebíky na dno formy a pokračuje se již
na formě buď plátnovou vazbou, prokládáním nebo provazováním
jako u rohoží.
Při pletení boků a čel kabely se zvedají střídavě osnovní šupky,
které jsou pokračováním dna, a prokládají se napříč útkovými šup
kami, které však musí být delší — alespoň 100 cm. Začnou se pro
kládat nejdříve na jednom boku formy, který se uplete do požado
vané výšky, pak se přejde na pletení prvního čela a opět se pro
kládá odspodu stejně jako dále u boku a protilehlého čela, na němž
se musí prokládání útkových šupek ukončit: konce šupek z obou
boků se překládají dvojmo přes šířku čela a tak se vlastně spojují.
Přečnívající konce se ustřihnou a zbývá vlastně už jen zhotovit ucha
a zakončit horní okraje kabely. Nejčastěji se okraj zaplétá tak, že
kabela se sejme z formy a asi 1 cm od horního provázání znovu
provazuje: prováží se první dvě šupky, první šupka se shora přeloží
přes druhou šikmo, nechá se ležet pod třetí a palcem se přidrží
k provazujícímu prostředku. Pak se prováže třetí s podloženou první
dohromady a prostředky se utáhnou překřížením. Obdobně se po
kračuje dále, tj. druhá šupka se přeloží přes třetí, nechá ležet pod
pátou a přiloží k provazujícímu prostředku a dále stejným způsobem
až do konce. Poslední šupka se sváže s provazujícím prostředkem
na uzel. Konce podložených šupek, které zůstaly na vnitřní straně
kabely za opleteným okrajem, se asi 1 cm od okraje kabely zastřih
nou rovně nůžkami. Pletení kabely provazováním podobně jako při
hotovení rohoží umožňuje zdobit konce kabel nebo i jejich středy
obdobným mřížkováním jako rohože. Ucha ke kabelám se přišívají
sedlářskou nití a hotoví se ze šesti nebo osmipramenných úpletů.
Sedlářskou nití se sešívají i díly kabelí, které se pletou nebo vážou
samostatně.
Nejpracnějším způsobem hotovení výrobků z orobince jsou před
měty z orobincového úpletu. Základem pracovního postupu je ploš
ný úplet libovolné délky. Profilovaný úplet se používá jen na ucha
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Pletení dna orobincové kabely v Blatnici

Vázání stěny orobincové kabely v Blatnici
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Šití dna sotůrku z orobincového úpletu

výrobků a jeho délka nepřesahuje délku šupky. Jakost plošného
úpletu je závislá na použitém materiálu: nejlepší úplety jsou z pro
středků bud celých, nebo štípaných. Základní typy úpletů jsou tří-
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Pletení orobincového úpletu v Brumovicích

pramenný, pětipramenný a sedmipramenný. Třípramenný úplet, zva
ný žilka, při němž se střídavě překládají krajní pramen přes prostřed
ní, se užívá jako osnova při pletení kabel nebo jako ozdobný prvek.
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Pětipramenný úplet — v Brumovicích nazývaný rukovítko — je složi
tější: krajní pramen se překládá střídavě přes dva prameny ke stře
du, takže při pletení zůstává pletaři v každé ruce po dvou prame
nech a jeden se střídavě připojuje k jednomu nebo druhému dílu
úpletu. Protože se pětipramenný úplet používá především k hoto
vení rukovítek sotůrků, dostal odtud i svůj název. Nejužívanějším
úpletem je sedmipramenný úplet, z něhož se sešívají nejrůznější
kabely a široký rozsah dalších galanterních předmětů. Při jeho ho
tovení pletař překládá střídavě krajní pramen spodem pod vedlejší
pramen a na to vrchem přes dva další prameny ke středu, kde se
opakuje úkon z druhé strany. V každé ruce má pletař tři prameny
a sedmý se objevuje v té ruce, která právě plete, jako čtvrtý.
Nejobvyklejším druhem šitého výrobku z úpletu bývaly sotůrky, na
Hané zvané klebetníky. Byly to kabely válcovitého tvaru zužujícího
se ^e dnu. Na jeho ušití je třeba 25 m sedmipramenného úpletu,
sedlářská nit a zahnutá čalounická jehla. Sotůrek se šije odspodu
nahoru a píchá se do jednotlivých oček na krajích úpletů. Nit je tře
ba důkladně utahovat a také voskovat, aby zůstala hladká a nechlupatila se. Dobře sešitý úplet má působit dojmem jednolité plo
chy a stehy šití nemají být vůbec vidět. Pletař začíná šít dno tak, že
nití navlečenou v jehle nejdříve omotá konec úpletu, aby se netřepil a nerozjížděl, a stejnou nití pokračuje ve vlastním šití. Nejdříve
nabere několik oček na kraji úpletu a utáhne nit, takže se očka
stáhnou k sobě a nabraný úplet se začne točit do kruhu. Po jeho
vnějším okraji pak pokračuje sešívání: v každé řadě se přidává o sta
novený počet oček víc, aby se smazal rozdíl vnitřní a vnější hrany
úpletu a zamezilo se křivení plochy. Jakmile je kruhová plocha od
povídající požadovaným rozměrům dna sotůrku hotová, přitluče se
dvěma hřebíky na dno dřevěné formy a dále už se šije na této zvlášt
ní formě. Úplet se vrství spirálovitě nad sebou a při šití se nit silně
utahuje, aby se dosáhlo plochy bez viditelných mezer. Práce se za
končuje tím, že se konec úpletu nahoře zašije zešikma pod posled
ní předcházející pás úpletu a konec se omotá nití stejně jako při
začátku šití dna. Víko sotůrku se šije obdobně jako dno a připojuje
se k sotůrku pomocí pětipramenného rukovítka, které se přišívá ode
dna sotůrku nahoru a prochází víkem na dvou protilehlých stranách.
Spojuje tak sotůrek v jeden celek a zároveň tvoří nahoře ucho. Z při
praveného úpletu se stejným způsobem sešívají kabely různých dru
hů tak, že se nejdříve sešijí jednotlivé díly, které se pak spojují. Se
šíváním úpletů se hotoví také různé druhy misek, podložek a obalů.
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Orobinec je materiál nejenom velice tvárný, ale i příjemný na omak,
a proto jsou výrobky z něho tak oblíbeny.
Práce z proutí a zejména košíkářství bylo v našich zemích všeobec
ně rozšířeno, avšak některá střediska vynikla v 19. století více než ta,
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která neměla podmínky například pro pěstování ušlechtilých odrůd
vrbového proutí, jako tomu bylo v Morkovicích nebo v Bystřici pod
Pernštýnem. Základem košíkářské práce v lidovém prostředí byl koš
na brambory a na krmivo, jak je dovede dosud vyrobit většina star
ších zemědělců. Avšak například výroba v Moravských Knínicích na
konci 19. století ukázala, že i nevyučení košaři z této obce byli sou
částí tehdejší organizace výroby spotřebního zboží, neboť dodávali
koše například uhlařům a textilním továrnám do Brna a podobně se
výrobky z proutí využívaly i jinde na Moravě.
Předpokladem dobrého výrobku je i při pletení z proutí především
dobrý materiál. Proutí šlechtěných i nešlechtěných druhů vrby se
.řeže v době vegetačního klidu. Proutí vysazené v prutnících se řeže
každým rokem a pravidelným ořezáváním u země se vytvoří pahýl,
kterému se říká babka. U divokých vrb se řežou jednoleté pruty u
hlavy stromu. Rovné hladké proutí se nechává na loupání, rozvětve
né na tzv. zelenou práci. Proutí nařezané v době vegetačního klidu
se musí po vytřídění na jaře mízovat, tj. postavit do neproudící vody,
nejlépe do bazénu, aby vypustilo kořínky a začalo oživovat. Tehdy se
nejlépe loupá a po oloupání kůry zůstane pěkně bílý prut — pokud
se ihned suší na slunci. Za špatného počasí proutí schne špatně
a dostává šedavou barvu. Někdy se proutí loupe po vaření. Vařením
se do prutu dostane barvivo z kůry a po oloupání získává prut načervenalou barvu. Naloupané a usušené proutí se před pletením
musí mírně navlhčit, aby bylo vláčné a nelámalo se.
Základem košíkářství je pletený koš. Základním konstrukčním prv
kem je košíkářský kříž, rozvedení dna ze svazku pěti, sedmi nebo de
víti prutů do paprskové ústřední osnovy, napojení stojin na toto dno
a zakončení koše lemůvkou. Nejčastěji se dělá kříž z dvakrát čtyř
osnovních prutů: čtyři kolíky se uprostřed po délce rozštípnou a do
zářezů se prostrčí zbylé čtyři. Do zářezu se uchytí také dva oplétací
proutky, z nichž jeden se vede pod čtveřicí prutů, druhý nad čtve
řicí, překříží se a pokračují na druhou čtveřici dvakrát za sebou. Tak
vznikne jakýsi čtvereček, fixující kříž. Dále se plete dvěma proutky,
ale osnovní roubíky se postupně vyhýbají buď do obloukového nebo
oválného tvaru dna. Dvojice oplétacích proutků se kříží za každým
pšnovním roubíkem. Při pletení se dbá na to, aby střed dna byl vy
výšen a košík při dokončení dobře stál. Přesahující konce osnovní
hvězdice se po opletení zaříznou s okrajem dna. Osnovní pruty stěn
se zápichují po obvodu dna tak, že se vpichují z každé strany osnovn-ího prutu .dna dva osnovní pruty stěny koše: mělo-li dno 16osnov-t
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nich prutů, musí mít stěna 32 prutů. Při technicky čistém zapojování
obloukového ucha má být jeho nosný prut zapíchnut do dna.
Osnovní pruty stěny se ohnou ode dna vzhůru, konce se svážou
a zajistí se u dna opletkem ze dvou nebo tří prutů. Osnovy se rozve
dou na stejnou vzdálenost od sebe několika řadami opletků, a po
tom se mohou rozvázat, protože opletením už drží vzhůru. Stěny koše
je možné vyplétat různým způsobem, protože se vlastně proplétá
každý proutek s každým, a tak je možné vytvořit velké množství va
riací. Prakticky však se plochy vyplétají nejčastěji pletením vrstvy:
po upletení počátečního opletku a rozvedení osnov se zapíchne
nebo založí postupně vedle každé osnovy po jednou proutku a pro
plete se způsobem přes jeden za jeden osnovní prut kolem celé
kostry koše. Vrstva se zakládá zprava doleva a proutky při oplétání
směřují vpravo. Tak se obvykle postupuje, až se vyplete celá délka
útkových proutků. Vrstva je poměrně pevné vypletení plochy, protože
útkové proutky vlastně postupují šikmo vzhůru a zpevňují se na
vzájem. Všechny se také stejnoměrně zužují, takže plocha nepůsobí
neurovnaně. U některých starších jemných košíků se vrstva zakládala
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dvěma proutky k jedné osnově. S dvojicí se pracovalo stejně jakc
s jednotlivým prutem.
Ukončená vrstva se zpevňuje opietkem. Je to pletení několika
proutky přes několik osnov. Opietkem se jednak zpevňuje začátek
stěny u dna, ukončená vrstva, a plete se jím pod okrajem koše.
Opletek dvěma proutky se používá při pletení dna: dva proutky se
neustále střídají při oplétání přes jeden sousední a při střídání se
kříží mezi osnovami. Nejčastěji se používá opletek třemi proutky: ke
třem osnovním proutkům se založí po jednom útkovém a každý ze
tří proutků začíná svůj ry.mus o jeden vlevo posunuté. Tak fixuje
osnovní pruty proti vysunutí, zpevňuje dosavadní výplet a vyrovnává.
Nad plochou pletenou vrstvou nebo jinou hladkou vazbou opletek
poněkud vystupuje.
Dekorativním a zároveň pevným výpletem je kostkování. Plete se
jedním prutem způsobem přes dva za dva, a to souhlasně několik

Mízování proutí v dílně ÚĽUV v Morkovicích
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řad, a silně se stlouká. Proutky jsou na sobě hustě položeny a osnov
ní jsou zcela zakryty. Po upletení zvolené šířky pruhu se přejde o
jeden osnovní prut doprava a hotoví se stejným způsobem další
pruh. Opticky tak vzniknou v ploše čtverečky. Jemnější košíky a misky
se ve stěnách vyplétají štípaným prutem — šénem. Tímto proutkem
se plete přes jeden za jeden, a pokud se vyplétají oválné nebo ku
laté košíky, musí být lichý počet osnov, aby se v následující řadě
pořadí osnov vždy obrátilo a mohlo se dále postupovat přes jeden
za jeden. Tak vzniká hladký výplet plátnové vazby.
Nejjednodušším zakončením stěny koše je zatloukání osnovních
kolíků zpět podél vedlejšího osnovního prutu. Je to však příliš jed
noduché a málo pevné. Nejčastějším ukončením koše, košíku a ji
ných oválných tvarů je třípárová zavírka. Dělá se takto: tři osnovní
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pruty se postupně zahnou za dva sousední, potom se vezme prvá
zahnutá osnova a převede se přes dvě sousední a za jednu. K ní se
zadem přes dvě přiloží krajní nezábnutá osnova a vznikne první pár.
Stejně se vytvoří z dalších osnov druhý a třetí pár. Potom se již bere
pravidelně druhý proutek z krajního páru, přeloží přes dvě a za je
den a k němu se zadem přiloží další ze stojících osnov. První prut
páru zůstává trčet. Když se takto oplete celý okraj, zbytek osnov se
uřízne.
Ucho se dělá buď jedno obloukové, nebo se dělají dvě malá ucha.
Obloukové ucho vzniká z jednoho kusu zaražením nosného prutu
do osnovy dna. Malá ucha se hotoví tak, že se do zavírky ve vzdále
nosti šířky ucha zarazí dva pruty, na jedné straně se prut ohne, pro
táhne pod zavírkou vedle druhého a vytvaruje se do obloučku. Ko
nec se zkroutí na houžev, opět se protáhne horní hranou košíku
a postupným obtáčením se zaplňuje oblouček ucha. Obdobně se po
stupuje s druhým prutem.

Zarovnávání kolků upleteného dna košíku
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Základem košíkářské výroby jsou výrobky ze zeleného proutí, z ně
hož se vyvinula základní tvarová rozloha výroby, jež byla postupne
obohacena řemeslnickými prvky a jejich rozvojem. Ze zeleného prou
tí se zhotovují zejména košíky s jedním uchem na brambory, na
ovoce, koše se dvěma uchy na trávu, na řezanku, koše zásobnicové,
rybářské vrše, kukaně, husí hnízda a košiny k vozům. Z loupaného
proutí se vyrábějí především ozdobné košíky a menší koše, užívané
zejména v městských domácnostech, nákupní tašky, koše na prádlo,
oplétané láhve, dárkové a květinové košíky a nejruznější košíkářská
galanterie. Košíkářská výroba je a zůstane rukodělnou výrobou, je
právem řazena k lidové umělecké výrobě, neboť využívá přírodních
materiálů tradičními technologiemi, jež jsou i základem estetic
kých hodnot výrobků z proutí.
Výrobky z loubků přinášejí výrazné oživení současného bydlení,
zejména stolování. Loubek nahrazuje do jisté míry proutí tam, kde
kvalitní vrbové proutí schází: především v hornatých oblastech na-
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šeho území s bohatým jehličnatým porostem. Loubky se však získá
valy i z kmenů listnatých stromů a jejich kořenů, jak to známe z vý
chodní a severovýchodní Moravy. Rozsáhlá podomácká výroba před
mětů z loubku byla v okolí Vsetína na Valašsku a značný rozsah
měla tato výroba i na Českomoravské vrchovině a ve Slezsku v okolí
Jablunkova.
Loubky jsou dvojí: osnovní a zaplétací. Osnovní musí být pevné
a pružné, protože udržují tvar předmětu. Zaplétací musí být ohebné
a vláčné, odolné proti lámání a praskání, Zaplétací loubky se hotoví
ze smrkových kořínků, které se kopou na lučinatých krajích lesa, kde
stromy své kořeny rozprostírají do značné plochy. Pletař usekne kořínek ve vzdálenosti jednoho a půl až dva metry od kmene stromu
a motykou opatrně odhrabává kořínek, aby jej nepoškodil. Nakopané
kořínky se vážou do otepí a vozí domů, kde se za čerstva loupají na
loubky: konec kořínku se naštípne nožem, uchopí špičkami prstů
a palcem se obě poloviny od sebe oddělují. Očištěné loubky se ještě
protáhnou pod hranou nože, aby více zvláčněly a mohly se uložit.
Takto upravené, i když vyschly, bylo možno po namočení dobře po
užít. Osnovní loubky se získávají výhradně z kmenů stromů, nařeza
ných na potřebné délky. Výběr dobře štípatelné borovice, smrku nebo
jedle, předpokládá dobrou znalost dřevin. Loubky z takto nařezaných
kmenů se štípají brzy po kácení, dokud špalek nevyschne. Nejdříve
je třeba špalek rozštípnout na čtvrtky nebo menší díly podle síly stro
mu, a potom je možné štípat nebo vlastně odlupovat loubky po le
tech odshora dolů a od vnitřní části k vnější. Takto získané loubky
se dobře ohýbají směrem k bývalému středu kmene. Při opačném
ohýbání praskají.
Na východní Moravě, především na Valašsku, se hotoví loubky
i ze stromů listnatých, především z dubu. Skácený dub se také nej
dříve nařeže na potřebnou délku špalků, avšak ty se rozčtvrtí a dají
napařit do pece. Voda, kterou dřevo obsahuje, se v průběhu dvou
hodin vypaří a rozpaří dřevo tak, že z něho lze pohodlně štípat po
třebné loubky: napařená čtvrtka se v horní části nasekne pomocí
nože a dřevěné kyjanky a nasekané dílce se pak už od sebe oddě
lují rukama. Při štípání je nutné, aby síla loubků byla stejná. Bývá
ovšem obtížné najít správný tzv. štěpný dub, z něhož by byly dobré
a rovné loubky. Nejlepší je pařezina, dřevo z paty stromu. Nejvhod
nější síla dubu na loubky je 12—15 cm.
Nejcharakterističtějším výrobkem z loubku byly v minulosti opálky,
které měly tři rozměry: největší párovica byla určena ke krmení páru
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koní a měřila v průměru 75 cm. Střední jednokoňka měla průměr asi
60 cm a malá vysypávačka na řezanku měla průměr asi 45 cm. Opáíka, která může být základem pro dlouhou řadu obdobných výrobků,
má oválný oblouk ze silného prutu, k němuž se celé pletivo upíná
ve tvaru kulového vrchlíku. Na Moravě se dosud používají při výrobě
opálek odlišné postupy podle dvojího materiálu: ze smrkového a bo
rového dřeva s převahou této výroby na Českomoravské vrchovině
a z dubového dřeva s převahou tohoto způsobu na Valašsku a se
verovýchodní Moravě vůbec. Na Vysočině se oblouk dělal z rovné
smrkové nebo jedlové větve, jejíž dřevo mělo v řezu světlou barvu
bez tmavého prostředku. Někdy se oblouk vyrobil ze dvou stejně sil
ných kusů větve a po vytvarování se nechal zaschnout, aby se nekroutil. Pak si pletař připravil osnovní loubky v šířce dvou a půl až
tří centimetrů, které musely být seřezány do stejné špice. Hlavní žebra
osnovy byla dlouhá jako polovina oblouku. V oblouku se na proti
lehlých stranách nařízly dva mělké zářezy ve vzdálenosti 8—10 cm.
Do zářezů se vzepřelo po dvou až třech osnovních loubcích —
žebrech, a ty tvořily základní osnovu opálky. Pod špičku jednoho
žebra na každé straně se upevnil zaplétací loubek, který se střídavě
oplétal mezi žebry a kolem oblouku. Aby se mohla vytvořit a dobře
upravit ucha, muselo se vlastně začít plést ze čtyř stran. Když se na
obou stranách u otvorů pro ucha propletla osnovní žebra, vložil se
v místě ucha mezi základní osnovní žebra kolíček, který tak nahradil
část oblouku, aby se další středová osnovní žebra mohla opřít o ten
to kolíček. Vše se zajistilo opletením a pokračovalo se v pletení
jakoby vytvářením hladké plátnové vazby. Na okraji se zaplétací lou
bek vedl kolem oblouku zpět mezi žebra. Při vyplétání držel pletař
opálku mezi koleny vnitřní stranou k sobě. Malé opálky nemívaly
ucha, a tak se zářez pro osnovní žebra udělal jen uprostřed na proti
lehlých stranách oblouku a opálka se zaplétala jen ze dvou stran.
Opálky z dubových loubků, vyráběné zejména na Vizovicku, se
pletly podobně. Rozdíl byl v tom, že pro osnovní žebra se určená
místa v oblouku prořízla skrz, takže žebra přesáhla oblouk. Většinou
se zde opálky dělaly bez ucha, a pokud se ucha hotovila, pak nikoli
u špiček osnovních loubků, nýbrž po stranách, kde se pletení dokon
čovalo. Oblouky se štípaly z mladých dubů nebo lísky, které se na
před naparovaly a teprve ohýbaly.

Rozšířeným výrobkem z loubku bývaly i koše, známé v minulosti na
celé severovýchodní Moravě. V zásadě se jejich výroba nelišila od
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výroby košů z proutí. Při pletení košíků z loubků je třeba nejdříve
zhotovit kříž z bukového nebo březového dřeva. Na tento kříž se při
praví dva luby do každé ze čtyř kruhových výsečí budoucího kruho
vého dna košíku, tj. 8 lubů, které jsou dlouhé na šířku dna a výšku
koše. Výplet dna útkovým loubkem se začne od středu jedním loubkem a jakmile ten dochází, připojí se další. S košem se zaplétají
i ucha, která se zasouvají do dna košíku a pletou spolu se stěnou.
S rozšiřováním dna se zasouvají do zapletené části další osnovní
loubky, které se musí zařezat do špice, aby se daly vetknout do dna.
Když je dno dokončeno, luby se přihnou na tvar koše, popřípadě se
nahoře sváží, a plete se odspodu nahoru stěna koše. Na jeho za
končení se zhotoví z březového prutu, rozštípnutého napůl, dvě obru
če. Jedná se dá zvenčí, druhá zevnitř a spojí se se stěnou oplétacím
loubkem. Aby obruče dobře držely, udělají se do konců osnovních
lubů po obou stranách zářezy a březové obruče se nad zářezy za
chytí oplétáním. Konec oplétacího loubku se zastrčí do osnovy. Zaplétací luby bývají dlouhé jeden a půl až dva metry. Stejně jako vý
robky z proutí i výrobky z loubků: různé druhy košíků, misek, malých
opálek nebo ošatek, lze využít jako doplňků k výbavě soudobého in
teriéru.
Vyrobit žílu, zvanou místy i korbáč nebo tatar, zkoušel o veliko
nocích každý kluk. Pro nejjednodušší postup je třeba si připravit
8 proutků na pletení vlastní žíly a dva nebo tři na upletení rukojeti.
Základní úplet rukojeti je prosté oplétání: do svazku osmi tenkých
a stejně dlouhých vrbových prutů se přidá devátý, kterým se však ve
vzdálenosti asi tří centimetrů od silnějších konců začne osmička pru
tů pevně oplétat. Několik obtáček před ukončením obtáčení prvního
prutu se zasune do začátku rukojeti další prut, který je několikrát
obtočen předchozím, jehož tenký konec se nechá rovný a novým pru
tem se zaplete. Když je tato jednoduchá rukojeť hotova, zachytí se
o vhodnou skobu (nebo ji podrží kamarád), vezme se do každé ruky
polovina prutů a plete se tak, že vždy horní se zasouvá mezi dva
a dva sousední a spodem se vrátí zpět a stejně tak z druhé strany.
Na závěr pletení se mezi tenké konce prutů může zaplést barevná
stuha, která se po dopletení uváže na pevný uzel a žíla se nerozplétá.
K zajímavých technologiím užívaným v dnešní lidové umělecké vý
robě patří hotovení různých drobných předmětů ze dřeva s výrazným
technickým dekorem, jako je dřevo zdobené vyléváním kovem nebo
hotovení štípaných holubiček. Na hotovení štípaných holubiček se
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používá rovnoletý smrk nebo jedle, popřípadě štěpná lípa, a jediným
nástrojem potřebným k výrobě je ostrý kapesní nůž. Z hranolku smr
kového dřeva uštípneme destičku asi 1 cm silnou, 2 cm širokou a 15
až 20 cm dlouhou tak, aby šla rovnoběžně se šířkou hranolku; z ní
uděláme křídla. Druhou destičku jen o něco širší uštípneme a vyře
žeme v ní profil trupu se zářezem pro vložení křídel. Části, ze kterých
má být zhotoven ocas a křídla, různě profilujeme tak, aby u kořene
nebyly silnější než 2 cm. Pak postupně naštipujeme destičky od kon
ce ke kořeni křídel i ocasu. Po naštípání, jež se daří lépe, je-li dřevo
mokré, namočíme vydatněji zúžený kořen ocasu a postupně rozklá
dáme jednotlivá pérka tak, že první necháme na původním místě
a pak sudá vysouváme na jednu a lichá na druhou stranu, aby jedno
zapadalo ozubením profilace do druhého. Obdobně děláme křídla.
Zářez v trupu spojíme s křídly buď pevným nasazením nebo naklížením.
Z naštípaných desek lze poměrně jednoduchým způsobem zhoto
vit pěkné dřevěné hračky: táčky a trakaře. Výchozím materiálem je
syrový buk, z něhož se naštípají tenké desky, urovnají se pořízem ve
strouhací stolici a pilkou se vyřežou potřebné díly. Ty se dají očadit
nad ohněm z mokrých haluzí a ještě před sestavením se malují po
mocí ruční škrabky a kružidla, které má místo tužky ohnutý pásek
ocele s ostrou hranou. Pomocí tohoto zařízení se vyškrabují v tma
vém dřevě světlé ornamenty. K hotovení rovných čar v ornamentální
kresbě se používá hoblíček. Díly se spojují k sobě závlačkami.
Méně známou technikou výzdoby je vylévání dřeva kovem. V mu
zeích nacházíme některé výrobky, jako například kužele na přeslice,
pastýřská bičiska, knutle na vázání obilí a huky na gajdách, zdobe
né právě vyléváním kovem. Všeobecně lze říci, že tato zdobná tech
nika se používá na soustružené kusy dřeva o malém průměru, i když
soustružení nebylo vždy podmínkou, protože například kruhového
tvaru bičiska bylo možno dosáhnout i prostým opracováním dřeva
nožem. Nejčastěji používaným dřevem pro tento druh výzdoby byla
především švestka, která je jednak houževnatá, jednak svou barvou
dává vyniknout lité výzdobě. Používala se a v Ústředí lidové umělecké
výroby se dosud používá také třešeň, buk, méně javor a tis.
Vylévání dřeva kovem je přísnou zdobnou technikou, neboť je ur
čována ochlazovací hranicí roztaveného kovu, nestejnou roztažitelností dřeva a kovu a z toho plynoucími možnostmi velikosti orna
mentu. Ten tvoří obvykle kulatou mřížku o malém průměru a malé
výšce. K vylévání se užívá lehce tavitelného olova, cínu a slitin s níz83

Nářadí výrobce lopat z Držkové

kým bodem tání. Nejlépe se pracuje s cínem, protože olovo při čiště
ní maže dřevo a černá.
Vysoustružený předmět, například podstavec pro stojací lampu, se
opracuje tak, aby byl zcela hladký. Ve stanovených částech se vyře
žou pilkou obvodní kroužky a spoje mezi nimi se vyřezávají nožem
nebo dlátem. Odříznutá dřevina se vybere dlátem, řádně očistí, aby
nikde nezůstaly chloupky, a zkontroluje se, zda je mřížka prostupná
pro tekoucí kov po celém obvodu. Takto připravená část se obalí balí
cím papírem a pevně zaváže. Při vylévání horní ukončující části před
mětu se leje cín shora od nejvrchnějšího kroužku obvodu. Při vylévání
mřížky uprostřed se mřížka rovněž ováže pevně papírem, ale upro
střed se udělá průbojníkem dírka a kov se nalévá středem mřížky. Po
vychladnutí se papír odmotá, celý kus se upne na soustruh a očistí
sklem. Je-li ve vylití kaz, utěsní se cínem za studená. Ornament musí
být vždy geometrický, aby kov zatekl do všech částí mřížky.
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Výraznou zdobnou technikou výrobků ze dřeva pomocí kovu je tzv.
vybíjení, tj. vtloukání tenkých plíšků v jednoduchých ornamentálních
obrazcích do obvodu výrobku. Tato výzdoba je jednodušší než vylé
vání kovem, protože využívá hotový kupovaný materiál. Pracovní po
stup je jednoduchý: na vysoustružený výrobek, nejčastěji z ořechové
ho dřeva, se nejprve speciálními dlátky vytvoří ornamentální rýhy —
rovné i vlnkovité — do nichž se po celém obvodu předmětu vtluče
připravený plíšek. Hotový výrobek se obrousí smirkovým papírem
a jemně přeleští bezbarvým lakem. Tato výzdoba se používá na růz
né druhy dřevěných dóz, ale také na módní dřevěné náramky, prstýn
ky nebo i ploché přívěsky.
Zpracováváni konopí, Inu, vlny a od konce 18. století také bavlny
pro potřeby odívání představovalo na Moravě velký rozsah výroby.
Len se zpracovával zejména v hornatých oblastech Jeseníků a Česko
moravské vrchoviny, konopí v rovinatých oblastech Hané a Slovácka,
a v kopcovitých terénech Valašska a Lašska se zase zpracovávalo
nejvíce vlny. V mnoha oblastech Moravy se zachovala do součas
nosti řada textilních technik, jejichž uchování, popřípadě další roz
víjení zajímavě obohatilo soudobou hmotnou kulturu. Příkladem
může být starobylá technika tkaní na destičkách nebo na rámu, vy
užívaná dnes k hotovení oděvních doplňků, nebo technika vázání ru
kavic na modle a vzorové tkaní na ručních stavech.
Spřádání rostlinných i živočišných vláken, u nás především Inu
a vlny, bylo odedávna povinností poddaných a místy se udrželo jako
práce pro vlastní potřebu až do počátku 20. století, výjimečně do
druhé světové války. Vždyť ještě po první světové válce chodilo mno
ho žen z Valašska příst i daleko od domova na Hanou a jižní Slo
vensko. Len, zbavený semene a potom vyrosený, se lámal na lání
kách a patírkách, drhnul se na ščecu a spřádal na vřeteně nebo na
kolovratu. Obdobně se po stříhání ovcí a oprání vlna kramplovala
a spřádala na kolovratu. V oblasti Bílých Karpat od Strážnice po Ja
vorníky se spřádala silnější vlněná nit na zvláštním druhu vřetena,
kterému se říkalo druga. Tento způsob je ostatně znám i z jiných ob
lastí Karpat. Silnou vlnu drugali většinou muži, kteří z ní vázali pevné
rukavice nebo na Slovensku chránítka zápěstí — zapiastky.
Technika hotovení rukavic na modle je blízká tkaní nebo pletení:
do oválné, horizontálně položené desky s otvorem uprostřed se za
sadí druhá deska vertikálně a zaklínaje. Spodní kruhová nebo ovál
ná deska je ze spodní strany opatřena kolíky nebo hřebíčky, verti
kální, hyperbolicky ukončená deska má po obvodu zářezy, jichž je
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přesně polovina jako kolíků. Ze silnější příze nebo vlny se na tako
vou modlu napne osnova tak, že od prvního kolíčku se vede nahoru
přes první zářez ke kolíčku na druhé straně, odtud zpět přes druhý
zářez ke druhému kolíčku na protější straně, až je osnova natažena
po celém obvodu. Pak se připraví vlněné nitě v délce asi 50 cm —
obvykle ve dvou barvách, a začne se plést od vrchní části rukavice
stálým obtáčením osnovních nití střídavě jednou a druhou barvou.
Konce jednotlivých nití se při nastavování útků nesvazují, nýbrž se
zaplétají do vznikající plochy textilie, ale asi v délce 3 cm se ne
chávají nezapleteny. Plete se po rubu, a tak když se rukavice po
dokončení obrátí, zůstanou zbytky vlny uvnitř. V odpovídající vzdá
lenosti od špice rukavice se musí vytvořit otvor pro palec tak, že se
v tomto místě útek neproplétá kolem dokola, nýbrž se vrací zpět na
té hraně, kde se má přišít palec, který se stejným způsobem jako
rukavice plete samostatně. Když se rukavice doplete ke spodnímu
konci modly, osnovní nitě u kolíků se přestřihnou a vrátí zpět do tka
niny. Teprve pak se rukavice obrátí a přišije se palec.
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Ze silných konopných nití se na Moravě ještě do počátku 20. sto
letí pletly provazy pomocí provaznických vozíků. Je to název pro dva
stojany, z nichž jeden je pevný a jeden pohyblivý. Pevný vozík má
ve svislé desce čtyři otvory, jimiž procházejí dřevěné kličky, jejichž
jeden konec je na vnitřní straně opatřen závlačkami; vnější konce
jsou navlečeny do velké kliky ve tvaru desky, která se při pletení pro
vazu otáčí celá. Druhý stojan je na kolečkách a je opatřen jednou
klikou a háčkem. Mezi těmito dvěma stojany — vozíky — se napína
jí nitě v délce o jednu čtvrtinu delší než má být délka provazu.
Počet nití na každé klice je určen požadavkem síly provazu. Nej
častěji se používá pro každou kličku pramen tří nití. Když jsou nitě
nataženy, začne se otáčet nejdříve deskou, v niž jsou upevněny
všechny čtyři kliky, a tak se začnou skrucovat prameny. Teprve pak
se začne opačným směrem točit klikou s jedním háčkem a tím splé
tat prameny v provaz. Mezi prameny se při kroucení udržuje kužel
s rýhami, jimiž prameny procházejí. Tento kužel, zvaný na Česko
moravské vrchovině vlk a na Valašsku vrabec způsobuje, že skrucování se trochu brzdí a udržuje se jeho určitá stejnoměrnost. Po
skroucení se provaz na obou koncích zauzlí, aby se nerozplétal.

Zajímavou a jednoduchou technologií je tkaní pomocí destičky.
Touto technikou lze zhotovovat různé pásy ze lněných, vlněných i ba
vlněných nití v různých barevných sestavách. Základem je dřevěná
destička, ve které jsou prořezány svislé rýhy. Ve sloupcích, které
jednotlivé průřezy oddělují, jsou uprostřed vyvrtány otvory. Skrz prů
řezy i otvory se protáhnou nitě osnovy. Tím, že rýhy jsou diouhé
a otvory jsou pevně v jedné řadě uprostřed, vytváří se zvedáním nebo
klesáním destičky prošlup pro útek. Jde o princip známý z tkalcov
ského stavu, kde se obdobně zvedá nebo snižuje brdo s nitelnicemi
šlapáním na podnožky. Oba konce osnovy při tkaní pásku je třeba
uchytit na pevné body. Levou rukou se pak zvedá nebo snižuje
destička, pravou se protahuje útek. Přitlouká-li se útek pevně a osno
va se povoluje, tvoří povrch tkanice jakoby jen podélná vlákna osno
vy a obráceně, když je osnova napjata a útek zůstává volný, vzoro
vání se vlastně tvoří útkem.
Součástí lidových dovedností a dokladem vztahu člověka k životu
i k přírodě jsou zvykoslovné předměty. Bývají spojeny s významnými
výročními nebo rodinnými obyčeji jako jsou vánoce, velikonoce, svat
ba nebo narozeniny. Tyto předměty z nejrůznějších materiálů větši
nou představují symboly života, plodnosti a úrody, ochrany, štěstí
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i smrti. Národopis dovede tuto symboliku vysvětlit, ale ze života lidu
se už dávno většinou vytratila. Avšak zvykoslovné předměty se znovu
vrátily v různě transformované podobě do současné kultury, jak
o tom svědčí například návrhy Jiřiny Langhammerové pro Ústředí li
dové umělecké výroby. Tím, že předměty ztratily svůj původní vý
znam, staly se jen ozdobami bez hlubšího obsahu. Stejně tak se
mnohé obřady a obyčeje proměnily v atraktivní lidovou zábavu. Tech
nologické informace o výrobě takových předmětů zde uvádíme niko
liv jako normu, ale jako inspiraci pro rozvíjení vlastní fantazie čte
nářů.
K oblíbeným velikonočním dárkům stále patří malovaná vajíčka,
kraslice, zdobené různými způsoby od batikování, leptání šťávou ze
zelí nebo jinými kyselinami až po vyškrabování vzorů v jednobarev
ném tmavém podkladu a po plastický dekor. Nejoblíbenější byla čer
vená barva, získávaná odvarem z třísek fernambukového dřeva, do
váženého z Brazílie, nebo z odvaru slupek červené cibule s přidáním
octa. Barva fernambukového dřeva u nás zdomácněla v 19. století
pod názvem fryžulka. Na žluto barví šafrán, jiné odstíny barev se
získávaly z odvaru olšové kůry se zelenou skalicí. Fryžulku v současnasti nahradil anilinový fuchsin. Ostře kontrastní anilinové barvy se
mnohým starým malířkám nelíbí a připravují si dosud některé barvy
samy, jako například tmavou z olšové kůry a zelené skalice. V sou
časné době je všeobecně rozšířeno jen jednoduché namáčení uva
řených vajec do anilinových barev a kraslice se vší barevnou a orna
mentální bohatostí se už vyrábějí jen v několika moravských obcích.
Malování vajec pomocí voskové batiky začíná přípravou výfuků
či výdunků, prázdných skořápek, z nichž se obsah vyfoukne dírkami
utvořenými na obou koncích vejce a pak zalepenými smolou. Výdunky po uzavření obou dírek se nejdříve umyjí v dešťové vodě nebo
ve šťávě z kyselého zelí, aby barva dobře chytala. Pak si malířka
připraví pomůcky k malování: žlutý včelí vosk, lžíci na jeho rozpouště
ní, lihový nebo petrolejový kahan a tenkou kovovou trubičku na dře
věném držátku, jíž se maluje roztaveným voskem po vejci. Trubička
je dlouhá asi 1,5 cm a je připevněna na držátku jako pero. Při práci
drží malířka vejce v levé dlani tak, aby se nanášený vosk nedrolil,
nebo v příliš teplé dlani netál. Každý tah vyžaduje nové namočení
do vosku na lžíci a rychlé nanešení na vajíčko. Když je požadovaný
vzor hotov, ponoří se vejce do připravené barvy kde se opatrně obra
cí. Po deseti minutách se z barvy vytáhne, vosk se nad plamenem
kahanu otře hadříkem, takže na vejci zůstane negativní bílá kresba.
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Vícebarevné kraslice se dnes malují ve velkém množství především
v obcích Vnorovy a Ostrožská Nová Ves no Slovácku. Při malování
vícebarevných kraslic postupuje malířka tak, že nejdříve nanese na
bílé vejce první vzor a pak vajíčko ponoří do žluté barvy. Po vyjmutí
a osušení nanese vzor, který má zůstat žlutý, a vajíčko ponoří do
červené barvy. Po opětném vyjmutí a po oschnutí nanese ještě vzor,
který má zůstat červený a ponoří vejce do černé barvy. Tento postup
předpokládá dobrou kresebnou představivost budoucího vzoru, jíž
napomáhá především naučená zkušenost. Vzor se objeví v plné ba
revnosti teprve po otření vosku nad kahanem na konci celého pro
cesu barvení.
Variantou tohoto postupu jsou tzv. zelová vajíčka: vejce se nej
dříve obarví základní barvou, voskem se pokryje vzor, který má zů
stat barevný a vajíčko se ponoří do šťávy z kyselého zelí, která bar
vu nekrytou voskem vyleptá. V Ostrožské Nové Vsi je postup složi
tější, neboť se zde tímto postupem vytvářejí vícebarevné kraslice:
vejce se nejdříve obarví na žluto, po oschnutí se nanese voskem vzor,
který má zůstat žlutý a vejce se ponoří do mrkvové (oranžové) barvy.
Po oschnutí se nanese voskem vzor, který má zůstat oranžový, vejce
se ponoří do červené barvy a nanese se na ně vzor, který má zůstat
červený. Teprve nyní se vejce ponoří na 5—10 minut do šťávy z ky
selého zelí. Místa nepokrytá voskem zbělí, vejce se opláchne vodou,
vosk se nad kahanem setře a tak vznikne výtvarně zajímavý před
mět se zvláštní barevností.
Na některých místech Moravy se zdobila a zdobí vejce, obarvená
jednou barvou, plastickým voskovým dekorem: tmavě zbarvený vosk
se nanáší na vejce pomocí špendlíkové hlavičky. Protože se vosk
snadno olupuje, není tento způsob výzdoby velikonočních kraslic pří
liš oblíbený. Spíše se rozšířil jednoduchý způsob batikování vajec
ovazováním různými travinami a stromovými listy. Takto obalená vej
ce se nejčastěji vaří v barvě z cibulových slupek. Po uvaření a po
odstranění rostlinné batiky zůstávají na vajíčku bílé vzory z použi
tých přírodních materiálů.
Značně rozšířenou výzdobnou technikou kraslic je vyškrabování
vzoru, známé z mnoha oblastí Moravy. Před vyškrabováním vzorů se
vejce nejdříve obarví tmavěfialovou nebo tmavočervenou barvou
a pak se ocelovým nožíkem nebo částí břitvy či hrotem pilníku vy
škrabuje vzor. Převážně rozvilinový ornament bývá doplňován po
mlázkovými veršíky.
Na Hané se dochovala výzdoba vajec ústřižky ovesné nebo ječ91

mené slámy na tmavomodré nebo tmavočervené půdě. Z nastříha
ných kousků slámy se na tento podklad lepí nejrůznější ornamen
tální kompozice hvězd, klasů a listů. Jde o výzdobu náročnou, ale
i efektní.
Zvláštním druhem zvykoslovných předmětů jsou výrobky z mouky,
jejichž životnost bývá omezena nejenom trvanlivostí materiálu, nýbrž
i dodržováním obřadních zvyklostí, pro něž se pečivo zhotovovalo.
Důvodem ke zhotovování zvláštních druhů pečiva byly i různé spo
lečenské příležitosti. Jednou z takových příležitostí byla ještě v ne
dávné minulosti listopadová ondřejská pouť pod hukvaldským hra
dem, na niž lidé ze Sklenova - Hukvald připravovali kola preclíků,
navlečených na vrbovém prutu, kam se jich vešlo 35—40. Kupovaly
se prý proto, že „su zdravé, bo su aji převařene, aji upečene".
Preclíky se dělají z těsta bez tuku. Na necky se nasype hrubá
i hladká mouka, přidá se kvásek, trocha cukru, sůl a podle množství
mouky jedno nebo více celých vajec. Po zamísení se těsto nechá
jednu a půl hodiny kynout. Pak se vykynutý bochník těchto vyklopí
na stůl nebo na desku, odřeže se kousek těsta a vyválí hladký asi
1 cm silný váleček. Konec těsta se omotá kolem ukažováčku pravé
ruky, potřebná délka se odtrhne, na stole se oba konce preclíku uka
zováčkem zmáčknou, aby se spojily a preclík se shodí z prstu. Takto
zhotovené preclíky se pak ponoří do horké vody a vaří se při teplotě
pod bodem varu. Preclíky nejdříve klesnou ke dnu, ale po 30—60
vteřinách vyplavou a vyberou se plochou drátěnou naběračkou do
připravené misky. Odtud se kladou na připravené lopatky, tj. 5 cm
široké a 1 cm silné dřevěné lišty. Ty se dříve sázely do vyhřáté pece,
v současnosti se dávají do vyhřáté trouby. Když začnou preclíky
žloutnout, obracejí se na druhou stranu, a když zčervenají, vyberou
se a uloží do košíku nebo ošatky.
Ve Sklenově - Hukvaldech se hotovilo také figurální pečivo podle
fantazie preclíkářek, jichž se k této práci scházívalo několik. Figur
ky matiček, mikulášů, kačenek a kohoutků se dělají ze stejného těsta
jako preclíky. Na nejznámější druh — matičky — se nejdříve z těsta
vyválí váleček asi 20 cm dlouhý s průměrem 1,5 cm. Ten se na jed
nom konci zmáčkne, tím se vytvoří hlavička a krček, pak se směrem
dolů nechá asi 4 cm dlouhý trup. Zbytek válečku se směrem dolů
rozkrojí na čtyři nebo šest dílů, které se pletou ve čtvero nebo
v šestero tak, aby mezi jednotlivými splétanými díly byl prostor a vy
tvořila se široká sukně. Konce se dole spojí. Na vlasy se použije opět
tenký váleček těsta, který se uprostřed zvenčí několikrát nařízne na
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malé zoubky. Zoubkovaná část se obtočí kolem hlavy, u krku se vá
leček zmáčkne k sobě, po obou stranách se ohne směrem k pasu,
aby vytvořil ruce, které se zkříží na prsou matičky. Konce se pak na
říznou jako prsty. Posledním dílem matičky je okraj šatů. Dělá se
opět z tenkého válečku těsta, který se na jedné straně nařeže na
husté zoubky, jeden konec se přitlačí pod ruce matičky, vede se ko
lem celé sukně a také druhý konec se pak přimáčkne k prvnímu.
Okraj sukně se někdy také plete ze tří tenkých válečků těsta a při
lepí se obdobně pod rukama hotové matičky. Figurky se pekly a va
řily stejně jako preclíky; důležité je, aby nevykynuly, protože pak by
se ve vodě neponořily a při pečení by se srazily.
Pečiva různých tvarů a k nejrůznějším příležitostem se pekla ve
všech oblastech Moravy. V některých místech se však takové pečivo
stalo i atraktivní ozdobou, jako je tomu vedle figurek ze Sklenova -Hukvald hlavně u figurek z Vizovic na Valašsku: těstových ježků,
ještěrek, holubiček, kuřátek, kohoutků, veverek, mořských panen, lid
ských postav i různých košíčků a věnečků.
Ve Vizovicích se k výrobě figurálního pečiva používá malý vále
ček na těsto, nůžky, nožík, koukolová semínka, hubka s vodou na
misce, válecí deska, peroutka a hrnek na vejce. Těsto se vyrábí z
hladké mouky a vody. Půlkilová dávka mouky se smísí asi se dvěma
decilitry vody a dobře se vypracuje v těstový bochánek. Hnětení trvá
asi půl hodiny a pak je třeba nechat těsto hodinu odpočinout a te
prve začít s tvarováním.
Nejdříve se vytvoří základní tvar figurky z válečku těsta, k němu
se pak přidávají křídla, nohy, větévky a podobně. V místech spojení
přidávaného tvaru s tvarem základním je třeba těsto navlhčit prstem
otřeným o houbičku s vodou. Vytvarované figurky se dotvářejí po
mocí nůžek a nožíku: nožíkem se nařezávají prsty, ocasní pera nebo
hřebínek kohouta, nůžkami pak srst nebo peří zvířecích figurek. Oči
se vyznačí nejčastěji koukolovým semínkem. Hotové figurky se na
kládají na plech a nechají se více než hodinu schnout. Teprve potom
se potírají rozkvedlaným vajíčkem. K pečení je nejvhodnější použít
elektrickou troubu, vyhřívanou 5 minut naplno. Pak je nutné po
stupně teplotu snižovat, aby se těsto peklo pozvolna; při příliš prud
kém pečení figurky praskají.
K novějším, ale v lidovém prostředí dávno zdomácnělým zdobným
technikám, patří vystřihovánky z papíru. V druhé polovině 19. století
se neobyčejně rozšířilo vystřihování z bílého i barevného papíru ve
Vídni, kde tuto techniku dokonce vyučoval profesor umělecké školy
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Výrobce „vizovického pečivo" Alfons Lutonský

František Čížek. Vystřihování z papíru se v Rakousku stalo i součástí
učebních osnov pro výuku kreslení. Dokonce vznikl i průmysl, který
se zabýval výrobou vystřihovacích papírů. Vystřihování ovlivnilo li-
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dovou ornamentiku a v lidovém prostředí bylo využíváno jako vý
zdoba interiérů — například na Luhačovickém Zálesí, nebo i jako pa
pírová výzdoba koní při vlčnovské jízdě králů.
K vystřihování se používá buď barevný papír nebo bílý papír vše
ho druhu. Nářadím jsou hlavně nůžky. Z výtvarného hlediska je dů
ležité, aby bylo zřejmé, že jde o stříhání papíru nůžkami, o techniku
a vzory jiným způsobem nedosahované. Vzor musí být komponován
tak, aby se neroztrhal, tedy se zřetelem na vnitřní souvislost papíru.
Nejdříve se papír skládá a teprve stříhá; vzniká tak ppakování zvo
leného ornamentu v základních tvarech vystřihovánek: v páse nebo
v kruhu.
Kruhová vystřihovánka vznikne vlastně z čtvercového papíru, sklá
daného na úhlopříčku obvykle čtyřikrát. Spodní část takto vzniklého
paprskovitého útvaru se obloukovitě vystřihne na kruhovou výseč, je
jímž vrcholem je střed budoucí kulaté vystřihovánky. Pásová vystři
hovánka je vlastně podlouhlý pás papíru, který se skládá stále na
polovinu. Vzory na něm se vystřihují jednak středem, jednak po okra
jích. Ze stručného popisu technologie je zřejmé, že vystřihovánka
patří k nenáročným způsobům rozvíjení estetického cítění.

Dokončování těstové figurky mloka
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Kapitola o vybraných technologiích lidové rukodělné výroby při
náší popis technologií, vycházejících z technických i materiálových
možností dnešního člověka. Tyto technologie zde neuvádíme jako
technologickou normu, nýbrž jako podnět či inspiraci pro tvořivé
zpracování přírodních materiálů, pro účelnost i krásu věcí kolem
nás, pro radost a potěšení nejenom svátečních, ale i všedních dní.

99

100

v.
Soudobá lidová umělecká výroba na Moravě a její rozvoj v Ústředí
lidové umělecké výroby a v družstvech umělecké výroby.

Z přehledu vývoje lidové rukodělné výroby na Moravě je
zřejmé, jak složitým procesem prošla lidová výrobní tradice z minu
losti do naší doby. Nový stav poznání a také nové společenské pod
mínky přispěly k tomu, že péče o lidovou rukodělnou výrobu se mohla
opřít o zákonnou normu, představovanou nejdříve dekretem prezi
denta republiky č. 110 z roku 1945, a především pak novým zákonem
č. 56 z roku 1957. V preambuli tohoto zákona se píše: „Umělecká
řemeslná práce a lidová umělecká výroba tvoří důležitou součást
naší socialistické kultury a přispívají ke zvyšování hmotné a kulturní
úrovně našeho pracujícího lidu. Je proto třeba vytvořit předpoklady
pro jejich zachování a další rozvoj a zajistit jejich ideové a odborné
řízení v duchu týchž socialistických zásad, jimiž je určována činnost
v ostatních oborech tvůrčí práce, zvláště též v oboru výtvarných umě
ní." Samozřejmě, že uspokojování základních potřeb lidí zajišťuje
průmyslová velkovýroba, jež s pomocí výtvarníků bude stále dokona
leji plnit nejenom své hmotné, ale i kulturní úlohy. Lidové rukodělné
výrobě však zůstává otevřena cesta k dalšímu uplatnění, neboť spo
lečenský pokrok, založený pouze na průmyslovém výrobním způsobu,
má i své negativní stránky. Tím, že rozvoj průmyslu a jeho automa
tizace zvyšuje společenské bohatství, životní úroveň a hmotné a kul
turní nároky lidí, přispívá i k rozšiřování volného času, v němž se
lidová rukodělná výroba může uplatnit jako jeden z tvůrčích podně
tů plnějšího rozvíjení lidské osobnosti. Proto je třeba ocenit význam
zákona o lidové umělecké výrobě. Rukodělná práce by měla být po
dle jeho ducha i litery stále živou tvůrčí oblastí — i když proměňu
jící se jako každý živý organismus.
Vývoj uměleckořemeslné nebo lidové rukodělné výroby však nelze
ponechat náhodě; musí být velice citlivě, ale také záměrně vědecky
i umělecky řízena a ovlivňována. I když se zdá, že tradice vzniká
jaksi samovolně, při hlubším pohledu objevíme, že vždy šlo a stále
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jde o vědomý proces, který je součástí organizujících principů spo
lečnosti.
Péči o dnešní lidovou rukodělnou výrobu svěřil zákon především
Ústředí lidové umělecké výroby s tím, že má „vyhledávat lidové umě
lecké pracovníky, soustavně sledovat úroveň jejich práce, pomáhat
jim ke zvyšování úrovně této práce a pečovat o výchovu dorostu,
hmotně zabezpečovat lidové umělecké pracovníky, a to především
jejich zaměstnáváním ve vlastních dílnách nebo jako domáckých
dělníků, popřípadě výkupem jejich výrobků." Avšak prudké tempo
rozvoje socialistického státu vytvořilo dnes u nás novou kulturní
i hospodářskou situaci: tam, kde lidová rukodělná výroba kdysi byla
významnou výdělkovou příležitostí, je dnes pracovních příležitostí
mnoho a lákavějších. Dříve si rolník hotovením různých výrobků při
vydělával v dílně, kterou si sám vybavil nenáročným zařízením a kde
s ním pracovala celá rodina; dnes, kdy synové a dcery jsou traktoristy, lékaři, inženýry a techniky, nelze s takovou pomocí počítat. Na
víc tam, kde výrobce pracuje stále sám, když ostatní členové rodiny
odcházejí nebo odjíždějí za prací, působí faktor samoty nepříznivě
ne jeho psychiku. A tak nezbývá než budovat dílny, zajišťovat učňov
ský dorost, starat se o zachování rukodělné výrobní tradice ve zcela
změněných podmínkách a pro tuto činnost vytvářet i přijatelné eko
nomické stimuly.
Plnění litery citovaného zákona však ukazuje, že nejde o úkol jed
noduchý. Ideální představy o vývoji lidové rukodělné výroby a o tvůr
čím snažení lidí v narůstajícím rozsahu volného času narušují nej
různější druhy přežitků. Jde zejména o nebývalý rozvoj masového ký
če, jímž jsou dnes naplněny mnohé interiéry více než kdykoli v před
chozích etapách vývoje společnosti. Jde o jev zákonitý a přirozený,
který lze zvládnout soustavnou vědeckovýzkumnou prací různých obo
rů společenských věd za předpokladu, že výsledky výzkumů se uplat
ní ve výchovně vzdělávacím procesu mládeže i dospělých, který v ob
lasti estetické výchovy má u nás neodůvodněně nízkou úroveň. Mno
hé populární časopisy s širokým odběratelským zázemím propagují
často ještě takové projevy různých kutilských prací, které nejenom
nepřispívají k estetické výchově, nýbrž spíše degradují tvůrčí principy
rozvoje osobnosti a jejího estetického vzdělávání v době vědecko
technické revoluce.
Zásluhu na rozvoji různých forem novodobého svérázu, označova
ného mylně za lidové umění, mají i nesprávné interpretace poznatků
o vývoji lidové kultury a lidových výrobních tradic. Aplikujeme-li do-

102

Nábytek ÚĽUV s použitím proutěného výpletu

savadní výsledky národopisného výzkumu na praktickou činnost v ob
lasti péče o lidové výrobní tradice, docházíme k závěru, že jejím nej
cennějším přínosem je bezprostřední a citlivý vztah k materiálu, jeho
účelové a účelné využívání bez falešného úsilí o reprezentaci i sna
ha přizpůsobit se kolektivnímu cítění ve společenské skupině, místě
nebo regionu. Chyba mnohých interpretací vývoje lidové kultury a li
dové výrobní tradice spočívá také v tom, že chtějí srovnávat nesrov
natelné: díla a výrobky lidových vrstev nesoucí bezděčnou stopu ly-
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Výroba dřevěné geletky v Javorníku

rického ozvláštnení a hotovené v útlaku o bídě pro zajištění základ
ních potřeb života s výrobky školených řemeslníků a výtvarných uměl
ců, tvořících individuální výrobky a díla pro vládnoucí třídu. Protože
předměty, jež byly kdysi v lidovém prostředí vyráběny k praktickým
účelům, už ztratily svůj původní význam, nemáme k nim žádný vztah;
staly se pro nás jen dokladem lidové dovednosti a obraznosti, chá
peme je často jako výtvarnou tvorbu. Je třeba si uvědomit, že všech
ny tyto proudy se staly součástí národního kulturního dědictví. V ob
dobí vědeckotechnické revoluce, kdy rozvoj vzdělání a kultivace lid
ské osobnosti se staly přímo výrobní silou a kdy pro tento rozvoj je
nezbytné vytvářet podmínky a využívat všech složek národního kul
turního dědictví, nelze zachovávat žádné strnulé formy, nýbrž naopak
je třeba vystupovat proti všem formám sentimentálního historismu,
podporujícím nechuť k tvořivé práci.
Pro rozvoj dnešních snah o aktivizaci lidové rukodělné výroby
v soudobé hmotné kultuře a o její přínos k výchově ke vkusu, lze vy
užít především výzkumných, vývojových i výrobních zkušeností Ústředí
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lidové umělecké výroby v různých oborech jeho činnosti. Přehled vý
robků z různých oborů lidové rukodělné práce, navržených výtvarní
ky a zhotovených mistry a pracovníky dílen Ústředí lidové umělecké
výroby vyjadřuje tyto zkušenosti nejkonkrétněji.
V oboru keramiky jsou zachovávány všechny základní technologie,
je zachováván i střízlivý dekor — chápaný spíše jako technická sto
pa než jako ornamentální malba, ale tvar se přizpůsobuje soudo
bým potřebám. Obdobně je tomu v oboru pletiv ze slámy i z proutí.
Právě na těchto výrobcích vyniká užitečnost i krása prostého přírod
ního materiálu. Na výrobcích z těchto materiálů je případný dekor
vlastně vždy jen technickou stopou. To ovšem neznamená, že takové
výrobky neobsahují lyrickou složku, provázející každou tvůrčí práci.
Zcela zvláštní skupinu tvoří výrobky ze dřeva. Mistři a pracovníci
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Sušení spředeného konopí no Horňócku

ÚLUV zde pracují převážně podle návrhů výtvarníků a šťastně spo
jují výtvarné cítění doby s bohatstvím technologických znalostí a zku
šeností předchozích generací. Prosté koryto z olšového dřeva nebo
drobné soustružené předměty ze dřev ovocných stromů působí jak
barvou dřeva, tak pěkným a užitečným tvarem. Tam, kde bývají stříd
mě zdobeny zvláštními technikami, tvoří i výtvarně zajímavý doplněk
soudobého interiéru. A hračky ze dřeva! Ty patří k základním prvkům,
jimiž se začíná vychovávat vkus nejmladších generací. Rozsáhlou ob
lastí lidové rukodělné práce je i dnes textil, zejména jeho výzdoba,
projevující se nejvýrazněji ve výšivce. Národopisci a výtvarníci Ústře
dí lidové umělecké výroby museli zajít pro poučení hluboko do mi
nulosti, aby odhalili základní smysl a charakter vyšívání a vyložili
nebezpečí nefunkční přebujelosti ornamentů, vedoucí výšivku do své
rázového kýče. Nejlepší vyšívačky přijaly toto poučení a tak se vý
šivka stala žádoucí součástí i naší současné hmotné kultury a někdy
— především v krajkářství — i zajímavým výtvarným projevem naší
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doby. Pro radost, pro sváteční chvíle v životě si i v dnešním ruchu
průmyslové civilizace hledá člověk lyrické ozvláštnění, které mohou
poskytnout i ty nejdrobnější projevy lidové výtvarnosti: různě zdo
bené kraslice, vhodně sestavené plastiky z ovoce, nebo i drobné fi
gurální pečivo. Zejména, když při troše šikovnosti a vkusu si takové
drobné potěšení může připravit každý sám.
Proto je nutné si uvědomit všechny souvislosti jednotlivých složek
národního kulturního dědictví a usilovat o nalezení harmonie mezi
základními potřebami současného života, jimiž se obklopujeme a kte
ré vyrábíme na běžícím pásu, a mezi individualizačními prvky, které
tvoří především různé druhy užitých umění, volné umělecké tvorby,
ale také lidová rukodělná výroba. Hotovení a užívání krásných věci
není cílem, nýbrž prostředkem ke zdokonalování duchovního života
člověka.
Tento metodický tisk přináší přehled o vývoji jedné části národní
ho kulturního dědictví, k níž se můžeme vracet, chceme-li v sobě
obnovit chuť tvořit nebo alespoň zpracovávat přírodní materiál, a zá-
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roveň přináší podněty pro hlubší výklad o vývoji lidové hmotné kul
tury, jak je prezentována konkrétními předměty v Muzeu vesnice ji
hovýchodní Moravy ve Strážnici.
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DIE VOLKSTuMLICHEN HANDFERTIGUNG IN MAHREN

Produktionstätigkeiten, wie Stroh- und Rohrflechten, Holzbearbeitung, Stoffweberei oder Fertigung tonerner Gefässe, stellen die
Grundlage der Produktionstechnologien der Menschheit dar. Wenn
wir heute die verschiedensten Gegenstände aus allen nur denkbaren Rohstoffen ais Ausdruck des neuzeitlichen Luxus anfertigen,
haben uns die vorherigen Generationen von Produzenten hierzu den
Weg gewiesen. Die meisten technischen Errungenschaften der modernen Zivilisation sind nur das letzte Glied in der Kette von Fertigkeiten und Entdeckungen, die mit ihren Wurzeln bis in die ältesten
Zeiten zurúckreichen. Die Verfolgung der Entwicklung der Sachproduktion trägt zur Erkenntnis bei, wie der Mensch nach und nach
Erfahrungen zusammentrug und sie mit neuen Erkenntnissen anreicherte, in denen die Vergangenheit nicht verlorenging, sondern sich
zu einem Nährboden verwandelte, aus dem neue Werke neuer Ge
nerationen entstammten, die dann dieses Erbe ubertrafen und weiterentwickelten.
Die ersten Maschinen im 19. Jahrhundert zeitigten eine ungeahnte
Arbeitsproduktivität und lósten im Menschen immer rascher die
Sehnsucht aus, die Grenzen von Zeit und Raum zu úberwinden. Die
alten Ordnungen, die auf städtischen und landwirtschaflichen Traditionen beruhten, sturzten unter dem Ansturm des neuen Lebensrhythmus zusammen. Die Städte sogen allmählich das flache Land
auf und machten die Bauern zum Proletariát. Dieser radikále Strukturwandel der Gesellschaft zeigte sich auch in einer Anderung der
Ansichten uber Kunst, Handwerk und Handfertigung uberhaupt. Die
jähe Aufwärtsentwicklung der wissenschaftlichen Forschungen und
ihre praktischen Applikationen schufen eine qualitativ hohere Zivilisationsstufe, in der die Handfertigung aufhórte, die grundlegenden Bedurfnisse des Menschen zu saturieren und nach und nach zu
einem Teil jener Tätigkeit wurde, die heute am oftesten zu den
Sparten der angewandten Kunst oder des Kunsthandwerkes gerechnet wird. Zu dieser Entwicklung gehorte und gehort auch das volkstumliche Kunstschaffen.
In dem Masse, wie sich im Laufe der historischen Entwicklung
der Gesellschaft der Begriffsinhalt Volk wandelte und ausweitete,
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wandelte und erweiterte sich auch der Begriffsinhalt Volksschaffen,
das heute verschiedene von der historischen Entwicklung geschaffene manuelle Produktionstraditionen umfasst. Heute halten wir fur
Volksschaffen nicht nur die Anfertigung von Gegenständen fur den
Eigenbedarf der bäuerlichen Familie, wie sie fur den Zeitraum der
vorindustriellen Formationen charakteristisch war, sondern alle ihre
Phasen von den Anfängen der kapitalistischen Produktionsweise bis
zur gegenwärtigen wissenschaftlich-technischen Revolution. In der
materiellen Volkskultur entstehen bereits im Fruhstadium des Kapi
talismus allgemeine zeitgemässe Formen der Handfertigung, in der
dann Elemente lokaler oder regionaler Eigenart untergehen. Die Beziehung der tschechischen Gesellschaft zum Volksschaffen entwickelte sich auf dem Wege uber jene Bewegung, die mit der Zeit die Bezeichnung „svéráz” (d. h. Quasifolklore) mit einem gewissen nachträglichen pejorativen Anflug erhielt. Die erste Phase dieser Bewe
gung umfasste die Ara der nationalen Wiedergeburt und die Zeit
der Formung der neuzeitlichen burgerlichen Nation in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das Studium zeigt, dass in die neuzeitliche tschechische Nationalkultur, ähnlich wie in die Kulturen
anderen wiedererstehender Volker in Európa, allmählich nur einige
Elemente der volkstumlichen Tradition, eher geistiger ais materieller Nátur, gelangten. Der Professor fúr Ethnographie an der Universität in Brno Richard Jeřábek charakterisierte diesen Prozess mit der
geäusserten Erkenntnis, dass die rauhe Wirklichkeit des volkstumli
chen Milieus, die in ihrer Banalität und AIItägIichkeit das Interesse
der nicht volkstumlichen Schichten eher anwiderte ais anzog, zu
einem der wichtigen Kulturwerte auf dem Umweg uber die Kunst
erhoben wurde.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde in OsterreichUngarn die Institution der Gewerbeinspektoren geschaffen, die die
Entwicklung der Handwerker- und Heimarbeitertätigkeit beaufsichtigen und sie im Rahmen der damaligen Intentionen nach Entfaltung
von „nationalen" Industrien kennenlernen und fordem sollten. Interessantes Ergebnis der Arbeit dieser Inspektoren war das 400 Seiten starké Werk Uber die Heimarbeit in Osterreich. Darin wurden
alle wichtigsten Zentren der Heimarbeit und wichtige Orte des traditionellen Volksschaffens im ganzen Osterreich-Ungarn im letzten
Dezennium des 19. Jahrhunderts zusammengefasst.
Eine entscheidende Rolle bei der Umwandlung der traditionellen
volkstumlichen Handfertigung in Bereiche der angewandten Kunst
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spielte vor allem die ungewohnliche Entfaltung der Industrie. In dem
Masse, wie die Fabriksproduktion von Gebrauchsgutern die Befriedigung der Lebensbedúrfnisse der meisten Menschen ubernahm,
tauchten Bestrebungen auf, die traditionellen Produktionen zu schutzen: es entstanden Organisationen, die sich mit der Fursorge fur
eine Hebung der Handfertigung befassten; auch wurden allmählich
verschiedene Arten von Fachschulen errichtet. So wurde z. B. durch
Reichsgesetz vom 14. 5. 1869 in Osterreich der obligatorische Zeichenunterricht verankert und die Novellierung der Gewerbeordnung
aus dem Jahre 1883 schuf Bedingungen fur die Errichtung von Fach
schulen und Lehrlingskursen fúr die Heranbildung des Handwerkernachwuchses. Eine bedeutsame Unterstutzung der Entfaltung der
Heimarbeit zeitigten die verschiedenartigsten Ausstellungen, auf
denen neben Produkten der städtischen Handwerker und der verschiedensten Heimarbeiter z. B. sogar Stickereien mancher Frauen
vom Land auftauchten.
Die Versuche, die Hand- und Handwerkerarbeit neuzeitlich zu
organisieren, gingen einerseits von den Reihen der bildenden Kunstler, andererseits unmittelbar von den Reihen der Handwerker, Kaufleute und der Unternehmerbourgeoisie aus. Beide Stromungen beeinflussten einander verschiedenartig, uberlagerten sich manchmal
sogar und liessen auf dem langen Weg ihrer Entwicklung dann
einerseits die mächitge Bewegung des kunstgewerblichen Schaffens,
andererseits Ergänzungsformen der Handfertigung mit einem Akzent
auf das kúnstlerische Schaffen entstehen, wie es gegenwärtig vor
allem durch die Zentrale fúr kunstlerisches Volksschaften repräsentiert wird. Der Autor analysiert ferner die historische Entwicklung
der auf Qualitätsverbesserung ausgerichteten Betreuung der volkstúmlichen Produktion in Mähren, insbesondere die Anfänge dieser
Tätigkeit im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts und widmet sein
Hauptaugenmerk der neuzeitlichen Formen der Forderung der volkstúmlichen Handfertigung nach dem Zweiten Weltkrieg. Aufgrund der
bisherigen Erfahrungen und Vorstellungen bezuglich der Nachkriegsentwicklung der Republik wurden die Grundsätze des Gesetzes
uber die Zentrale fur Volks- und Kunstschaffen formuliert, das vom
Präsidenten der Republik am 27. Október 1945 erlassen wurde.
Erster praktischer Schritt der neuerrichteten Institution war der
Aufbau von Musterwerkstätten in Uherské Hradiště, fur die sich in
dieser Stadt die geeigneten Bedingungen vorfanden. Ihr Leiter —
Ing. Arch. Vladimír Bouček, ehemaliger Professor an der Kunstschu-
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le in Zlín — formulierte aufgrund der Erfahrungen mit dem Betrieb
von Werkstätten und nach einer umfassenden Untersuchung des
damaligen Zustandes der volkstumlichen Handfertigung an vielen
Orten Mährens und der Slowakei einige Grundsätze, die ais theoretische Basis fur das praktische Tätigkeitsprogramm der neuerrichteten Zentrale fur Volks- und Kunstschaffen akzeptiert wurden. Vla
dimír Bouček verwies auf die Notwendigkeit, die bisherige Produktion von den eng lokalen Bindungen zu befreien, und erblickte
die Grundwerte fur eine Erneuerung der volkstumlichen Handferti
gung unter den damals herrschenden Bedingungen vor allem in
technologischer Disziplin und úberzeugender Echtheit des Materials.
Allein auf solchen Grundlagen konnte man die traditionellen Ele
mente der volkstumlichen Handfertigung in den Kontext der dama
ligen materiellen Kultur so einbeziehen, dass sie kulturell wie okonomisch zur Geltung gelangen konnten. Man musste in die bisherige
Ungezugeltheit auf diesem Gebiet der Kulturproduktion Ordnung
bringen, die bisher vorherrschenden Ansichten uber diese Tätigkeit
entromantisieren und vor allem ihre technischen Prinzipien kritisch
herausfinden, von denen auch ihre ästhetischen Werte bedingt werden. Man kann ein schopferische Kraft nicht konservieren, die das
Hinterland, dem sie entwachsen war, verloren hatte, muss jedoch
dis alten Fertigkeiten aufrechterhalten und auf sie ais einer natiirlichen Basis jeder technischen Arbeit zuruckgreifen. Zugleich solíte
man die ursorungliche Beziehung zum Materiál wieder aufnehmen
und die in den Menschen schlummernden Fähigkeiten wecken.
Im Jahre 1957 wurde aufgrund der Erfahrungen bei der Organisierung der volkstumlichen Handfertigunq und der mit ihr zusammen orqanisierten Kunsthandwerke ein neues Gesetz erlassen, das
die bisheriae Orqanisation in zwei Institutionen aufteilte: in die
Zentrale fur kunstlerisches Volkschaffen und in die Zentrale fur
Kunsthandwerke. Diese Veränderunqen in der Orqanisation der
volkstumlichen Handfertiauna nach Erlassunq des neuen Gesetzes
truqen dnzu bei. eine feste iuris+ische und auch okonomische Grundlaae fur weiterqefasste Entwicklunasoerspektiven der technischen
und ästhetischen Werte der volkstumlichen Handfertiquna zu schaffen. Die Zentrale fur kunstlerisches Volksschaffen wurde zu einer
selbs+ändiaen Wirtschaftsoraanization mit eiaener Produktion und
die dominierende kulture'le Zweckbestimmuna dieser Produktion
fand ihren Ausdruck in der Zuaehoriqkeit der neuerrichteten Organisation zum Ressort des Kulturministeriums.
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Bei der Suché nach einem Weg zur dauernden Erneuerung und
Entfaltung der volkstumlichen Handfertigung gingen die in der Zentrale fur kunstlerisches Volksschafen und in deren beratenden Organen zusammengeschlossenen Architekten, bildenden Kunstler und
Ethnographen vom Wesen der Beziehung der volkstumlichen Produktionstradition zur Produktion und zum Konsum von Heute insbesondere im Wohnen und in der Bekleidung aus. Daher wurde und
wird der Hauptakzent auf technologische Sauberkeit der Handferti
gung, auf Natúrlichkeit und Qualität des Materials und eine solche
Verzierung gelegt, die vor allem von der Technik der Arbeit ihren
Ausgang nimmt.
Ein ausgedehntes Kapitel dieser Arbeit bildet die eingehende Beschreibung ausgewählter Technologien bei traditionellen Handfertigungen aus Naturmaterial, insbesondere aus Flechtwerk, Holz,
Textilfasern und aus speziellen, fruher zur Anfertigung verschiedener
zeremonieller Gegenstände verwendeten Materialien ais Teil volks
tumlichen Brauchtums. An den Produkten aus dem Bereich des
Stroh- und Rohrgeflechts tritt die Brauchbarkeit und Schonheit des
einfachen Naturmaterials sowie der allfällige Dekor hervor, der
hier stets eigentlich eine technische Spur ist. Eine vielbegehrte
Gruppe von Erzeugnissen bilden die Arbeiten aus Holz. Die Mitarbeiter der Zentrale fúr kunstlerisches Volksschaffen auf diesem
Gebiet arbeiten vorwiegend nach Entwurfen bildender Kunstler und
verbinden in gelungener Weise kunstlerisches Empfinden der Zeit
mit dem Reichtum an technologischen Kenntnissen und Erfahrunqen vorheriger Generationen. Ein einfacher Trog aus Erlenholz oder
kleine gedrechselte Gegenstände aus Holz von Obstbäumen beeindrucken sowohl durch die Farbe des Holzes, ais auch durch die
schone und brauchbare Form. Und erst Spielsachen aus Holz! Sie
qehoren zu den grundlegenden Elementen, mit denen man den
Geschmack der jungsten Generationen heranbilden kann. Einen
ausqedehnten Bereich volkstumlicher Handfertiqung bildet heute
quch dqs Textil, insbesondere seine Verzierung, die sich am augenfolliqsten in der Stickerei kundtut. Die Ethnoqraphen und bildenden
Kunstler der Zentrale fur volkstumliches Kunstschaffen mussten
zv/ecks Belehruna weit in die Vergangenheit zuruckgehen, um den
arundlegenden Charakter des Stickens zu entdecken und so eine
Uberwucherunq der Ornamente zu vermeiden, die die Stickerei zu
einem Quasifolklorekitsch manchen kann. Daher ist heutzutage die
Stickerei in den Händen der besten Stickerinnen ein Teil der mo-
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dernen materiellen Kultur und manchmal — vor allem bei den
Spitzen — sogar eine interessante kúnstlerische Bekundung unserer
Zeit. Zur Freude, fúr festliche Augenblicke im Leben sucht man im
heutigen Trubel der industriellen Zivilisation nach lyrischer Eigenheit, die auch die allergeringsten Ausserungen des Volksschaffens
bieten konnen: verschieden verzierte Ostereier, passend zusammengestellte Plastiken aus Obst oder kleines Figuralgebäck. Besonders
wenn jeder bei etwas Geschicklichkeit und Geschmack sich eine
solche kleine Freude selbst machen kann. Die Anfertigung schoner
Dinge ist allerdings nicht Ziel, sondern Mittel zur Vervollkommnung
des geistigen Lebens des Menschen. Dazu trägt auch jener Teil des
nationalen Kulturerbes bei, den wir Tradition der volkstúmlichen
Handfertigung nennen.
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