
Návrhový a evidenční list nemateriálního statku tradiční lidové kultury  
k zápisu do Seznamu nemateriálních statků  

tradiční lidové kultury České republiky 
 

 
A. IDENTIFIKACE NAVRHOVANÉHO STATKU 
 
1. Název statku navrhovaného k zápisu do Seznamu:    

 
Technologie výroby modrotisku 
 

2. Periodicita projevu statku:  
 
Výrobu modrotisku v České republice zajišťují dvě provozovny, které pracují nepřetržitě 
po celý rok: Modrotisková dílna firmy Arimo ve Strážnici a Modrotisk Danzinger 
v Olešnici na Moravě. 
 
3. Stručný popis statku:1  

 
Modrotisk je výsledným produktem techniky zdobení látek, při níž se pomocí dřevěných 
nebo kovových forem nanese na plátno rezerva – hmota, jež chrání textilii v místech, která 
se nemají zabarvit. Potištěná látka je poté zastudena barvena v indigové lázni. 
Výroba modrotisku má své kořeny v Číně. Od počátku 18. století se umění zhotovování 
této specifické textilie začalo šířit také po Evropě, včetně českých zemí. K prvním 
odběratelům patřily privilegované vrstvy, proto se také vzory, kterými byla tkanina 
zdobena, podřizovaly módě jednotlivých historických období. V průběhu 19. století se 
modrotisk stal oblíbeným a všeobecně rozšířeným jak v měšťanských vrstvách, tak 
především u venkovských obyvatel. Po celém území českých zemí proto byly zakládány 
četné modrotiskové manufaktury a rukodělné dílny. Změnou hospodářských podmínek ve 
druhé polovině 19. století se výroba modrotisku udržela pouze ve specifickém prostředí 
venkova. Jeho využití zde bylo praktické, uplatnil se na ložním prádle a zejména na 
lidovém oděvu. Výrobci se proto přizpůsobovali potřebám zákazníků, což ovlivnilo 
způsob jejich práce, a tím i podobu hotového modrotisku. Charakteristická pro něj byla 
regionálnost, kdy obyvatelé jednotlivých oblastí upřednostňovali vybrané vzory i určité 
vybarvení modrotiskových motivů, které odpovídaly podobě zdejší hmotné lidové kultury. 
Příležitostně se modrotisk upravoval také voskováním, které bylo vlastní lidovým 
vrstvám. 
Uvedený charakter si výroba modrotisku všeobecně uchovala až do počátku 50. let 20. 
století, kdy byla v důsledku nástupu komunistického režimu zavíráním jednotlivých 
rukodělných dílen přerušena.  Obnovena byla po několika letech, a to skrze modrotiskové 
provozovny Jochových ze Strážnice, Danzingerových z Olešnice na Moravě a krátce také 
Jiřiny Prouzové z Moravské Třebové, kterým bylo dovoleno pracovat v rámci organizace 
pro ochranu a rozvoj lidové výroby Ústředí lidové umělecké výroby. Ve výrobě 
modrotisku se kontinuálně pokračovalo a její podstata zůstala nezměněna. Se změnou 
způsobu života obyvatel Československé republiky se však provoz přizpůsobil aktuálním 

                                                           
1 Stručný popis statku obsahuje vlastní popis statku, stupeň autenticity, historický přehled vývoje statku, popis 
jeho funkcí, užité materiály a technologie apod. 



podmínkám a potřebám zákazníků, vedle praktičnosti byla vyzdvihována především 
estetičnost a kulturní hodnota modrotiskových výrobků.  
V 90. letech se poslední fungující modrotiskové dílny na našem území, příslušející 
rodinám Danzingerových a Jochových, osamostatnily. Přestože v současnosti zhotovují i 
jiný sortiment, navazují na práci svých předků – pracovníky a vedoucími obou 
provozoven jsou přímí potomci jejich zakladatelů. Vlastní formy s původními vzory, které 
se uplatňovaly na lidovém oděvu regionů, do nichž dílny tradičně své zboží dodávaly, a 
pravidelně s nimi pracují. 
 
Technologie modrotisku: 
Na textilii z přírodního materiálu se nejprve formami natiskne krycí hmota zvaná pop či 
pap. Po jejím zaschnutí se plátno ponoří do barvící lázně, jejíž základní složku tvoří 
barvicí látka indigo, a následně se vytáhne na vzduch. Tím je vyvolán chemický proces 
oxidace, díky němuž se barvicí roztok proniklý k vláknům látky přemění na žádanou 
modrou barvu. Ponořování látky se několikrát opakuje, čímž je docíleno tmavého odstínu 
modré. Tento děj probíhá za studena, aby nedošlo k porušení popové vrstvy. Poté se 
praním odstraní rezervážní hmota chránící vzory. 
Specifická zařízení používaná při barvení modrotisku jsou kypy a ráfy. Kypy jsou v zemi 
zapuštěné kruhové či čtvercové nádrže s barvicím roztokem. Do kyp se spouštějí ráfy, na 
kladce zavěšené kruhové nebo čtvercové kovové rámy po obvodu opatřené háčky. Ty 
slouží k upevňování barvené látky. 
 

4. Zeměpisná lokalizace výskytu statku:2  

 
V České republice existují dvě modrotiskové dílny. Obě se nacházejí na území 
Jihomoravského kraje. Jedná se o dílnu tvořící součást firmy Arimo ve Strážnici, okres 
Hodonín, a Modrotisk Danzinger v Olešnici, okres Blansko. 
 
Zhotovování modrotisku uvedenou technologií se shodným charakterem výroby i povahou 
výsledných produktů je rozšířeno také na území dalších států střední Evropy.  
 
Německo: 
Blaudruckerei Folprecht – Coswig, Sasko 
Blaudruckwerkstatt Pulsnitz – Pulsnitz, Sasko  
Blaudruckerei Weiss – Berlin 
Blaudruckatelier und Galerie – Rahnsdorf, Berlín 
Blaudruck und Zeugdruckerei Krüger – Berlín  
Blaudruckwerkstatt – Cottbus, Braniborsko   
J. H. Koch Werkstätten GmbH – Neustadt in Holstein, Šlesvicko-Holštýnsko 
Blaudruckerei im Kattrepel – Jever, Dolní Sasko  
Fredelsloher Blaudruck – Fredelsloh, Dolní Sasko  
Ms Einbecker Blaudruck – Einbeck, Dolní Sasko  
Blaudruckerei Kentrup – Nottuln, Severní Porýní-Vestfálsko 
 
Maďarsko: 
Kovács Kékfestő, Tiszakécske – Bács, župa Bács-Kiskun 
János Skorutyák Kékfestő – Bácsalmás, župa Bács-Kiskun 
                                                           
2 Kraj (kraje), okres (okresy), obec (obce), část obce. Pokud se statek vyskytuje na území více států, je třeba je 
výslovně uvést. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1cs-Kiskun
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1cs-Kiskun


Győri Kékfestő Műhely – Győr, župa Győr-Moson-Sopron 
Kékfestő Szombathely – Szombathely, župa Vas 
Rakousko: 
Blaudruckerei Wagner – Bad Leonfelden, Horní Rakousko 
Blaudruckerei Koo – Steinberg, Burgenland  
 
5. Identifikace nositele statku:  
 
Nositeli technologie výroby modrotisku jsou vlastníci a zaměstnanci obou moravských 
dílen. V případě rodiny Danzingerovy se jedná o ryze rodinnou tradici. Firma Arimo ve 
Strážnici zaměstnává také další osoby, které se věnují výrobě modrotisku a zpracování 
finálních produktů.  
 
a) je-li jím fyzická osoba: 
 
Olešnice 
Modrotisk Danzinger 
Křtěnovská 175 
679 74 Olešnice 
IČO: 75781468 
Telefon: +420 777 908 404 
E-mail: info@modrotisk-danzinger.cz 
Web: www.modrotisk-danzinger.cz 
 
Jiří Danzinger st., tiskař a barvíř modrotisku 
Jiří Danzinger ml., tiskař a barvíř modrotisku 
Jaroslava Danzingerová, šití modrotiskových výrobků, tisk a kresba na hedvábí 
Mgr. Kateřina Danzingerová, malování  motivů na plátno, zhotovování výrobků   
 
 
 
 
Strážnice 
František Joch, tiskař a barvíř modrotisku 
Jan Mička, tiskař a barvíř modrotisku 
Antonín Binder, údržba a oprava modrotiskových forem a filmtiskařských šablon 
 
 
 
Souhlas nositele statku se zpracováním osobních, příp. citlivých údajů o nositeli statku:3 
Nositel statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  
a) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a 
                                                           
3 Osobním údajem je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů myšlena jakákoliv informace 
týkající se určeného nebo určitého subjektu údajů. Zpracováním osobních údajů pak jakákoliv operace nebo 
soustava operací, které správce nebo zpracovatel údajů systematicky provádějí s osobními údaji, a to 
automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, 
ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, 
šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. Citlivým údajem je 
pak takový osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, 
členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, 
zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91r-Moson-Sopron
mailto:modrotisk@tiscali.cz


zpracovatelům dat se zpracováním osobních údajů, příp. citlivých údajů, pro potřeby 
zpracování a posouzení nominace, případné vedení údajů v evidenci kulturních statků 
zařazených do Seznamu a s využitím těchto dat pro potřeby dokumentace                            
a redokumentace statku,   
b)  dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a 
zpracovatelům dat se zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto statku 
v souvislosti se Seznamem.  
 
Datum  a podpis: viz samostatné přílohy 
 
b) je-li jím právnická osoba: 
 
Arimo, spol. s r. o.  
Skácelova 1547 
696 62 Strážnice 
IČO: 49969684 
Telefon: +420 518 332 039 
E-mail: arimo@email.cz 
Web: www.arimo-modrotisk.cz 
 
6. Souhlas nositele/nositelů statku s periodickou redokumentací: 
Nositel/nositelé statku souhlasí s periodickou redokumentací statku prováděnou Národním 
ústavem lidové kultury zpravidla jednou za sedm let. Svým podpisem se zavazuje/zavazují, 
že pokud dojde k jakýmkoliv změnám v  identifikačních údajích uvedených v bodě 5, 
neprodleně tuto skutečnost ohlásí Ministerstvu kultury. 
Datum a podpis: viz samostatné přílohy 
 
7. Autor statku, je-li znám: 

 
Autor statku není znám. 
 
Jméno a příjmení: 
Datum narození: 
Adresa trvalého pobytu: 
Korespondenční adresa: 
Telefon: 
E-mail: 
Souhlas autora statku se zpracováním osobních, příp. citlivých údajů o autorovi statku:4 
Autor statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  
a) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a 
zpracovatelům dat se zpracováním osobních údajů, příp. citlivých údajů, pro potřeby 
zpracování a posouzení nominace, případné vedení údajů v evidenci kulturních statků 
zařazených do Seznamu a s využitím těchto dat pro potřeby dokumentace a 
redokumentace statku,   
b)  dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a 
zpracovatelům dat se zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto statku 
v souvislosti se Seznamem. 

                                                           
4 Viz poznámka č. 11. 



Datum a podpis: 

8. Souhlas autora statku s užitím statku pro účely vedení Seznamu a jeho zveřejnění:  
Autor statku souhlasí s užitím statku pro účely vedení Seznamu a jeho zveřejnění. 
Datum a podpis: 
-  

9. Časové zařazení statku: 

 
Technika výroby modrotisku se v Evropě začala šířit na počátku 18. století. V tomto 
období byla provázána s produkcí městských řemeslnických dílen a poptávkou ze strany 
zákazníků z privilegovaných vrstev. První manufaktura na území českých zemí, kde byl 
zhotovován také modrotisk, byla založena v roce 1763 ve Sloupu u České Lípy. V 
průběhu 19. století se zde výroba modrotisku stala všeobecně rozšířenou. Produkce se 
začala zaměřovat také na zákazníky pocházející z venkovského prostředí, jejichž 
požadavkům se přizpůsobovala. Do této doby spadá založení dílny v Olešnici v roce 1816, 
jíž od roku 1849 vlastní rodina Danzingerova. Strážnická modrotisková dílna vznikla v 
roce 1906. Obě dílny jako jediné přetrvaly v rodinné tradici a návaznosti na její odkaz až 
dodnes. Díky činnosti těchto provozoven zůstala výroba modrotisku na území České 
republiky zachována bez zásadnějšího přerušení až do současnosti. 
 

10. Taxonomické zařazení statku: 

 
Výrobu modrotisku řadíme k textilnímu zlidovělému řemeslu, jež se zabývá potiskováním 
a barvením plátna z přírodních materiálů. Charakterizuje ji negativní tisk a modré 
indigové barvivo. 
Výroba modrotisku se ve srovnání s jinými tradičními textilními technologiemi 
rozšířenými na území České republiky jako jediná zaměřuje na potiskování a barvení 
látek. Její originalita a ojedinělost spočívá ve vzorování, které je dáno historickým 
vývojem tkaniny a technologií, jež zároveň určuje nenahraditelný odstín modré vytvořený 
indigovým barvivem. Díky tomu, že se jedná o zlidovělé řemeslo, je výroba modrotisku 
univerzálnější a přístupnější dobovým změnám a aktualizacím. Proto dokáže oslovit širší 
okruh zájemců, než textilní řemesla vycházející z lidového prostředí. Technologie 
modrotisku umožňuje široké uplatnění výsledných produktů, a to na tradičním lidovém 
oděvu, ale i na soudobých praktických a dekorativních výrobcích i uměleckých výtvorech. 
Popisovaný jev se řadí k fenoménu rozšířenému v oblasti překračující hranice České 
republiky. Výroba je však formována místní regionální tradicí, proto je každá z oblastí 
výskytu modrotiskové produkce charakterizována užíváním specifických vzorů včetně 
jejich zabarvení. To činí spolu s ojedinělým výskytem modrotiskových provozoven 
podobu českého modrotisku výjimečnou. 
Ačkoliv technologie a většina modrotiskových vzorů nepochází z lidového prostředí, díky 
výše uvedeným skutečnostem tvoří modrotisková výroba součást tradiční lidové kultury 
České republiky.  
 

11. Objektivní faktory ohrožující statek, pokud existují: 

 

Hlavním faktorem ohrožujícím statek je nedostatečný odbyt modrotiskového zboží, 
jelikož se jedná o vysoce specifickou výrobu s omezeným okruhem zákazníků. Ačkoliv 



v současné době poptávka odpovídá existenčnímu zabezpečení obou dílen, obě dílny se 
potýkají s ekonomickými potížemi. Tato skutečnost může vést ke změně jejich původního 
zaměření a následně k ukončení jejich činnosti a tím k vytracení odkazů, které modrotisk 
nese. Celkově mezi lidmi upadá také úcta k tradicím a k řemeslné práci. Pro výrobce 
modrotisku je tedy klíčovou potřebou udržování a rozšiřování okruhu zákazníků, a tím 
zajišťování trvalé udržitelnosti výroby.  

O modrotisku byla vydána řada odborných článků a publikací, některé oblasti nicméně 
stále nejsou dostatečně pokryty. Historie a produkce strážnické dílny byla v loňském roce 
zpracována přímou potomkyní rodiny Jochovy Klárou Binderovou ve formě populárně-
naučné publikace s názvem Modré z kypy: Modrotisk a strážnická dílna Jochových. 
Bohatá historie dílny v Olešnici prozatím nebyla písemně zachycena. Stejně tak byla jen 
částečně zhodnocena pro obě dílny významná éra jejich existence v rámci Ústředí lidové 
umělecké výroby.   

 

12. Záchranná opatření na eliminaci rizik zániku statku, existují-li tato rizika: 
  

Národní ústav lidové kultury (NÚLK) 
• Specializované programy 
Dílny naváží kontakt s odbornými institucemi a budou spolupracovat na programech 
seznamujících především děti a mládež s technikou modrotisku včetně možnosti si jeho 
výrobu vyzkoušet. Tento typ programu již realizuje Valašské muzeum v přírodě v 
Rožnově pod Radhoštěm pod názvem Barvíř modrotisku. Účastníci si po úvodní 
teoretické části spojené s exkurzí do expozice staré barvířské dílny prakticky zkouší tisk a 
malování rezervou na plátno, které se následně barví u Danzingerů. Obdobný program 
připraví modrotisková dílna firmy Arimo ve spolupráci s NÚLK.  
 
• Informační kampaň 

NÚLK poskytne nositelům přístup ke svým adresářům folklorních souborů a institucí a 
zprostředkuje kontakt s dalšími relevantními organizacemi. Skrze tyto databáze Jochovi a 
Danzingerovi osloví cílové skupiny uživatelů modrotisku v rámci informační kampaně 
(viz níže).  

 
Modrotisková dílna firmy Arimo a Modrotisk Danzinger 
• Zajištění pokračovatelů výroby 
Zajištění dostatečného počtu pokračovatelů v modrotiskovém řemesle a jejich řádné 
vyškolení je základním předpokladem pro přežití výroby. František Joch předal své 
znalosti a dovednosti současnému zaměstnanci modrotiskové dílny firmy Arimo Janu 
Mičkovi, který je schopen v jeho práci dále samostatně pokračovat. V budoucnu však 
bude nutno vyhledat ještě další zájemce, kteří si řemeslo osvojí. Výrobu v olešnické dílně 
v roce 2005 převzal syn Jiřího Danzingera, oceněného titulem Nositel tradice lidových 
řemesel, Jiří Danzinger mladší. Danzingerovi do budoucna počítají s pokračováním 
tradice v rodové linii. 
 
• Informační kampaň 
Olešnická a strážnická provozovna uspořádá opakovanou informační kampaň zaměřenou 



na činnost folklorních souborů na území České republiky i v sousedních zemích, kam 
české dílny modrotisk historicky vyvážely (např. slovenský region Záhorie). Při 
zhotovování krojů folklorní soubory ve velké míře používají tovární náhražky tradičních 
látek, které se sice vzhledově podobají modrotisku, nicméně jsou zhotovovány jinou 
technologií. Cílem kampaně bude upozornit výrobce krojů, folklorní kolektivy i 
jednotlivce na možnost spolupráce s českými modrotiskovými dílnami.  
Dalším krokem ke zlepšení stávající situace bude navázání spolupráce s regionálními 
muzei vlastnícími modrotiskové formy s místními motivy.   
 
• Společná propagační kampaň 
Propagační kampaň ve formě internetových upoutávek, webových stránek a tištěných 
letáků bude mít za cíl pravidelně upozorňovat veřejnost na nabídku obou provozoven, na 
možnost návštěvy dílen s výkladem a na způsoby, jak lze výrobu modrotisku podpořit, 
například nákupem reklamních a dárkových předmětů, a tím se pozitivně zviditelnit.  
Obě dílny budou pokračovat ve spolupráci s městskými úřady, místními akčními 
skupinami a mikroregiony (pro Strážnici je to Mikroregion Slovácko, pro Olešnici MAS 
Boskovicko), cestovními kancelářemi, informačními a turistickými centry, hotely a 
penziony v okolí.  
K prezentaci dílem budou cíleně využívána regionální média (tisk a televize) a 
příležitostně také národní média (Česká televize, Český rozhlas, tisk). 
 
• Exkurze pro děti a mládež 
Obě dílny umožňují veřejnosti navštěvovat výrobní provoz a seznámit se s technologií 
výroby modrotisku. Tato činnost je velmi významná zejména z hlediska rozšíření 
vědomostí dětí a mládeže o tradiční lidové kultuře České republiky. Prostřednictvím 
informačních e-mailů dílny opakovaně osloví základní, střední a základní umělecké školy 
s dvojím druhem nabídky. První nabídka bude zahrnovat exkurze do českých 
modrotiskových dílen s výkladem samotných výrobců modrotisku. Pomocí druhé nabídky 
budou učitelé výtvarné výchovy informováni o možnostech využití tvorby vlastních 
modrotiskových vzorů ve výuce.  
 
• Naučná přednáška o technologii výroby modrotisku a o jeho využití 
Etnoložka Klára Binderová vypracuje ve spolupráci s oběma dílnami přednášku o 
modrotisku v českých zemích informující o jeho výrobě, historii a různorodých 
možnostech využití. Přednáška bude spojena s promítáním bohatého obrazového 
materiálu a prezentací výrobků a výrobního postupu modrotisku. Bude opakovaně 
nabízena regionálním muzeím, dalším kulturním institucím a školám, a to vždy 
ve variantě odpovídající zaměření posluchačů.  
 
• Publikace 
Ve spolupráci s odborníky budou vydány dvě publikace. První z nich se zaměří na 
zpracování bohaté historie dílny Danzingerů v Olešnici. Danzingerovi vlastní velké 
množství historických dokumentů, účetních knih a fotografií, a zároveň udržují v paměti 
novodobé dějiny dílny.  
Druhou knihou bude obrazová publikace Kláry Binderové sloužící jako vzorník tradičních 
motivů i vzorů navržených výtvarníky ÚLUV včetně jejich užití na modrotiskových 
výrobcích. Ke zpracování publikace bude využit bohatý archiv ÚLUV uložený ve 
Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a v Národním muzeu v Praze. 
Kniha bude sloužit jako inspirace a poučení především pro zájemce o umění, ale i pro 
laickou veřejnost.  



V roce 2013 byla vydána publikace Kláry Binderové o modrotisku Modré z kypy: 
modrotisk a strážnická dílna Jochových (viz seznam literatury).  
 
• Obnova modrotiskových forem a filmtiskařských šablon 
Dílny usilují o zachování a rozšíření modrotiskových forem a filmtiskařských šablon. 
Provozovna Modrotisk Danzinger v roce 2007 úspěšně žádala o grant Ministerstva kultury 
pro podporu tradiční lidové kultury na obnovu původních dřevěných forem. V obnově 
hodlá podle dostupných finančních zdrojů i nadále pokračovat. Firma Arimo má v úmyslu 
stejným způsobem žádat o příspěvek na zhotovení nových šablon. 
 
Modrotisková dílna Jiřího Danzingera 
 
• Živá expozice 
Modrotisk Danzinger bude nadále provozovat živou expozici s ukázkou technologie a 
výrobních nástrojů a seznamovat tak zájemce s historií rodinného řemesla.  
 
Modrotisková dílna firmy Arimo 
 
• Rozvinutí spolupráce s výtvarnými a textilními školami, výtvarníky a návrháři 
Firma Arimo bude nadále rozvíjet spolupráci se středními a vysokými výtvarnými a 
textilními školami, konkrétně Střední odbornou školou oděvní a Středním odborným 
učilištěm Strážnice a se Střední uměleckoprůmyslovou školou Uherské Hradiště. Tyto 
školy budou osloveny s návrhem zapojení studentů do tvůrčích soutěží zaměřujících se 
například na tvorbu návrhů nových vzorů a modrotiskových výrobků, jejichž vzory se 
častěji obměňují (kalendáře). Žákům oboru Aranžér - propagační tvorba bude umožněno 
podílet se na úpravě výlohy strážnického modrotiskového obchodu. 
Dílna bude nadále spolupracovat s výtvarníky a návrháři, kteří využívají originální 
modrotiskové vzory ve své tvorbě.   
 
K ochraně a zviditelnění technologie výroby modrotisku přispívají také 
• udělení titulu Nositel tradice lidových řemesel Jiřímu Danzingerovi st. a Františku 
Jochovi 
• zapojení strážnického modrotisku do projektu „Tradiční výrobek Slovácka“  
• účast na jarmarcích a přehlídkách tradičních řemesel 
• začleňování prezentace výroby modrotisku do tematicky zaměřených výstav v muzeích 
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B. ZDŮVODNĚNÍ  KANDIDATURY 

 
Hlavní podmínky pro zapsání statku do Seznamu, jejichž splnění musí být popsáno pro 
každou z těchto podmínek zvlášť, jsou mimo jiné: 
Statek je 

a) dosud živý a má i v současnosti svou sociální a kulturní funkci a 
b) je součástí nemateriálního kulturního dědictví tak, jak je definováno v bodě 2 

tohoto Metodického pokynu a 
c) je vysoce autentický a 
d) je předáván z generace na generaci  
e) je unikátní z hlediska ojedinělosti svědectví, které statek nese, a to zejména 

z pohledu historie, etnologie, kulturní antropologie aj. příbuzných společenských 
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věd, a to v rámci souboru jevů (viz taxonomické zařazení statku v oddíle A tohoto 
dokumentu), k němuž statek náleží, a   

f) je vysoce reprezentativní pro soubor jevů (viz taxonomické zařazení statku v oddíle 
A tohoto dokumentu) , k nimž náleží, v rámci  regionu, nebo v celém státě, pokud je 
tento soubor jevů  rozšířen po celém jeho území. 

Dále statek: 
g) je vysoce reprezentativní ve vztahu ke společenstvím nebo jiným nositelům statku, 

zejména z hlediska jejich historické, sociální a kulturní identity a 
h) je navržen k zápisu na Seznam na základě účasti společenství nebo jiných skupin, 

popřípadě dotčených osob nebo jiných nositelů daného statku a s jejich 
svobodným, předběžným a poučeným souhlasem, který musí být doložen.  
 

 
Obě rukodělné provozovny Danzingerů a Jochů udržují se svými zákazníky a zájemci o 
modrotisk včetně studentů, folklorních souborů a zájmových organizací úzký osobní 
kontakt prostřednictvím práce na zakázku, exkurzí, účasti na řemeslných jarmarcích a 
přehlídkách tradičních řemesel. Tito zájemci si modrotisku cení především jako tradiční 
originální textilie. 
Modrotisková metráž s tradičními vzory doposud patří k životu svých uživatelů, kteří z ní 
mají zhotoveny součástky kroje. Dotyční mají k produktům citový vztah a ztotožňují se 
s nimi ve smyslu „to je ten náš modrotisk s našimi vzory“.  
Modrotisková produkce na území České republiky se již od počátku, tedy od druhé 
poloviny 18. století až doposud, řídí tradičními výrobními principy, je prováděna ručně při 
užití přírodních materiálů. Svým zhotovitelům přináší zdroj obživy, odběratelům hotového 
zboží poskytuje materiál pro praktické využití. Od poloviny 20. století je zohledňována 
také kulturní hodnota, již výroba modrotisku vytváří.  
Výroba modrotisku se vždy přizpůsobovala  dobovým podmínkám i prostředí, a tím se její 
produkty i způsob jejich použití neustále přetvářejí (viz Stručný popis statku). To je 
zřejmé také z modrotiskových vzorů, které byly v průběhu času formovány potřebami a 
estetickým cítěním českého obyvatelstva. To se s nimi vždy ztotožňovalo a ve většině je i 
dnes upřednostňuje před modrotiskovými motivy pocházejícími z dílen jiných zemí.  
 
Znalosti a dovednosti spojené s výrobou modrotisku jsou po staletí předávány z generace 
na generaci. Také současní modrotiskaři Jiří Danzinger a František Joch navazují na práci 
svých předků, od nichž převzali tradiční technologii i modrotiskové formy, které i nadále 
užívají. Své znalosti a zkušenosti předali svým následovníkům – Jiřímu Danzingerovi 
mladšímu a Janu Mičkovi, kteří na jejich práci navazují a budou ji vykonávat i 
v budoucnu. Zároveň mají v úmyslu hledat a zaučovat své pokračovatele.   
 
Výroba modrotisku je jedinou tradiční tiskařskou a barvířskou technikou zdobení látek, 
která se ze své podstaty v nezměněné podobě kontinuálně uchovala až do současnosti. 
Úzký kontakt s lidovými vrstvami zapříčinil specifičnost českého modrotisku, a to jak 
z hlediska vzorování, tak z hlediska jeho uplatnění. Tento rys byl rozvinut ve druhé 
polovině 20. století československým Ústředím lidové umělecké výroby, kdy tradiční 
produkty v nových dobových podmínkách získaly na aktuálnosti a kulturní a estetické 
hodnotě. Výroba modrotisku pod vedením této organizace byla ve střední Evropě 
ojedinělá. Na její odkaz je navazováno i nyní. Vzhledem ke specifické technologii 
vyžaduje výroba modrotisku speciální vybavení, odborné znalosti a dlouholetou praxi. 
Tyto faktory znesnadňují získávání nových pracovníků a obnovu již zaniklých dílen. Také 
to činí provoz stávajících modrotiskových provozoven ojedinělým. 



 
Výroba modrotisku se ve srovnání s jinými tradičními textilními technologiemi 
rozšířenými na území České republiky jako jediná zaměřuje na potiskování a barvení 
látek. Oproti nim umožňuje vytvářet četnými technikami (tisk formou, přes filmtiskařské 
šablony, kresba z volné ruky, štětcová, metličková, houbová technika, tisk 
polystyrénovými bloky) pestré vzory v různobarevných kombinacích (bílá, bledě modrá, 
žlutá, zelená, tiskem na barevná plátna i jiná zbarvení), které jsou schopny reagovat na 
módní trendy a aktuální praktické i estetické potřeby svých uživatelů. Nezaměnitelný je 
také odstín modré určený indigovým barvivem, jehož nelze jinou technologií dosáhnout. 
 
Současná výroba modrotisku v České republice má svou hodnotu a potenciál hned 
v několika rovinách. Tvorbou pro folklorní soubory a jednotlivce se výrazně podílí 
na uchovávání tradičních oděvů jednotlivých regionů nejen v České republice, ale i na 
Slovensku. Modrotisk nabízí široké pole působnosti v oblasti výtvarné a návrhářské. 
Svými originálními vzory, možností kombinace různých barevných odstínů i prostorem 
pro vlastní tvorbu umožňuje jedinečné umělecké vyjádření. 
Široký sortiment obou modrotiskových dílen se stále aktualizuje a pro svou univerzálnost 
je přístupný okruhu různorodých zákazníků. Vedle praktičnosti přináší také kulturní 
hodnotu. Modrotiskové výrobky ve formě suvenýrů vhodným způsobem prezentují nejen 
daný region, v němž se dílny nacházejí, ale také celou Českou republiku. Neopomenutelný 
význam modrotiskové výroby spočívá také v oblasti naučné a vzdělávací. Prostřednictvím 
exkurzí má široká veřejnost možnost seznámit se s historií, postupem výroby i provozem 
obou tradičních rukodělných dílen, ty také poskytují návštěvníkům textilních a výtvarných 
škol spolu s historickými obory bohatý studijní materiál.  
 
Činnost strážnické i olešnické modrotiskové dílny zajišťuje svým pracovníkům zdroj 
obživy, kontakt s modrotiskem tedy tvoří součást jejich života. Zároveň si však jsou 
vědomi význačnosti modrotiskařského řemesla, a to zásluhou práce v Ústředí lidové 
umělecké výroby, kde byla jejich činnost považována za prestižní a přínosnou, což 
potvrzuje udělení titulu Nositel tradice lidového řemesla pro Františka Jocha a Jiřího 
Danzingera a další získaná ocenění.  
 
Pracovníci modrotiskové dílny firmy Arimo a provozovny Modrotisk Danzinger s 
návrhem zápisu na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky 
souhlasí. Návrh byl zpracován rodinou Jochových za podpory a aktivní spolupráce rodiny 
Danzingerových v součinnosti s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici.  
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



Datum a podpis předsedy 
 
Souhlas ministra s výmazem označení statku za ohrožený: 
Číslo jednací: 
Datum a podpis ministra 
  
 
Datum výmazu označení statku v Seznamu za  ohrožený: 
Doporučení Národní rady pro tradiční lidovou kulturu k označení statku za zaniklý: 
Datum posledního šetření: 
Nález: 
Doporučení Národní rady: 
Datum a podpis předsedy: 
Souhlas ministra kultury s označením statku za zaniklý: 
Číslo jednací:  
Datum: 
Podpis ministra kultury: 
Datum označení statku  v  Seznamu za zaniklý: 
 
 

E. ZMĚNA NOSITELE/NOSITELŮ STATKU 
 
Změna nositele statku:  
a) je-li jím fyzická osoba: 
Jméno a příjmení: 
Datum narození: 
Adresa trvalého pobytu: 
Korespondenční adresa: 
Telefon: 
E-mail: 
Souhlas nového nositele/nových nositelů statku se zpracováním osobních, příp. citlivých 
údajů o nositeli statku:5 
Nositel statku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  
a) dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a 
zpracovatelům dat se zpracováním osobních údajů, příp. citlivých údajů, pro potřeby 
zpracování a posouzení nominace, případné vedení údajů v evidenci kulturních statků 
zařazených do Seznamu a s využitím těchto dat pro potřeby dokumentace a 
redokumentace statku,   
b)  dává souhlas Ministerstvu kultury a Národnímu ústavu lidové kultury jako správcům a 
zpracovatelům dat se zveřejněním jména a příjmení při prezentaci tohoto statku 
v souvislosti se Seznamem.  
Datum a podpis: 
b) je-li jím právnická osoba: 
Jméno/název: 
Sídlo (adresa): 
Identifikační číslo: 
Statutární orgán: 
Kontaktní telefon: 

                                                           
5 Viz poznámka č. 12 



Kontaktní e-mail: 
Souhlas nového nositele/nových nositelů statku s periodickou redokumentací: 
Nositel/nositelé statku souhlasí s periodickou redokumentací statku prováděnou Národním 
ústavem lidové kultury zpravidla jednou za sedm let. Svým podpisem se zavazuje/zavazují, 
že pokud dojde k jakýmkoliv změnám v identifikačních údajích uvedených v bodě 5, 
neprodleně tuto skutečnost ohlásí Ministerstvu kultury. 
Datum a podpis: 
 

F. PŘÍLOHY K ČÁSTI A, B a D 
 
Příloha č. 1 – dokumentace statku: podrobný popis, audiovizuální dokumentace, apod. 
včetně udělení souhlasu se zveřejněním takovýchto textových nebo audiovizuálních 
materiálů (prohlášení o vlastnictví licence). 
  
 
• Binderová, Klára: Modré z kypy. Modrotisk a strážnická dílna Jochových. 

Boskovice – Strážnice: Albert, 2013. 
 

• IV. Textilní techniky – 2. část. DVD. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 
1998. 

 
Použité fotografie pocházejí z archivu Národního ústavu lidové kultury, Valašského 
muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, ze soukromých archivů rodiny Jochovy a 
Danzingerovy, a dalších jednotlivců. Písemný souhlas formou prohlášení nebo emailu je 
přílohou návrhového listu. Digitální kopie publikovaných vyobrazení jsou opatřeny 
řádnou citací.   
 
 



 

Příloha č. 2 – mapa, do níž je zakresleno místo či oblast, kde se statek vyskytuje. 
 

 
 
Mapa výskytu statku ve střední Evropě. Převzato z : https://maps.google.cz/ 

 

 

https://maps.google.cz/


 
Mapa výskytu statku  na území České republiky. Převzato z : https://maps.google.cz/. 

 
 
 
 
 

Obrazová příloha 
 

https://maps.google.cz/


 

Postup výroby modrotisku 
a vybavení dílen 

 
 

 

Foto č. 1: Stará dílna Jochových, škrobička plátna. Rodinný archiv Jochových. 

 



 

Foto č. 2: Stará dílna Jochových, tiskárna.  
Tisk rohovou formou Františkem Jochem ml. Rodinný archiv Jochových. 



 

Foto č. 3: Nová dílna Jochových, tiskárna.  
Tisk přes filmtiskařskou šablonu Františkem 

Jochem ml. Archiv Valašského muzea 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.  

 

 

Foto č. 4: Stará dílna Jochových, sušení plátna 
na latách, při práci František Můčka.  

Rodinný archiv Jochových. 

 

Foto č. 5: Nová dílna Jochových v současnosti, tiskařský stůl a šašíja.  
Rodinný archiv Jochových. 



 

Foto č. 6: Nová dílna Jochových v současnosti, uskladnění forem.  
Rodinný archiv Jochových. 

 

Foto č. 7: Nová dílna Jochových v současnosti, uskladnění filmtiskařských šablon.  
Rodinný archiv Jochových. 



 

Foto č. 8: Stará dílna Jochových, barvení modrotisku v kulatých kypách, při práci  
Josef Gerstberger. Rodinný archiv Jochových. 



 

Foto č. 9: Nová dílna Jochových v současnosti, barvení modrotisku.  
Při práci Jan Mička. Rodinný archiv Jochových. 



 

Foto č. 10: Nová dílna Jochových v současnosti, barvení modrotisku.  
Rodinný archiv Jochových. 



 

Foto č. 11: Stará dílna Jochových, praní hotového modrotisku.  
Rodinný archiv Jochových. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Foto č. 12: Stará dílna Jochových, mandlování modrotisku – způsob používaný do 70. let    
20. století. Rodinný archiv Jochových. 

 

Foto č. 13: Stará dílna Jochových, mandlování modrotisku, detail.  
Archiv Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 



 

Foto č. 14: Stará dílna Jochových, mandlování látky za pomoci kalandru používaného od 70. 
let 20. století. Rodinný archiv Jochových. 

 

 

Foto č. 15: Nová dílna Jochových v současnosti. Rodinný archiv Jochových. 



 

Foto č. 16: Dílna Danzingerových v současnosti, várna škrobu.  
Rodinný archiv Danzingerových. 

 

 

Foto č. 17: Dílna Danzingerových v současnosti, škrobení plátna. Při práci Jiří Danzinger st. 
se synem Jiřím. Rodinný archiv Danzingerových. 



 

Foto č. 18: Dílna Danzingerových v současnosti, umývání škrobícího stroje. Rodinný archiv 
Danzingerových. 

 

 

Foto č. 19:  Dílna Danzingerových v současnosti, přenos naškrobeného plátna k sušení. 
Rodinný archiv Danzingerových.  



 

Foto č. 20: Dílna Danzingerových, nanášení papu v roce 1960 Josefem Danzingerem. 
Rodinný archiv Danzingerových. 



 

Foto č. 21: Dílna Danzingerových, nanášení papu v roce 1960 Josefem Danzingerem. 
Rodinný archiv Danzingerových. 

 

 

Foto č. 22: Dílna Danzingerových, tisk formou v roce 1960. Rodinný archiv Danzingerových. 



 

Foto č. 23: Dílna Danzingerových v současnosti, nanášení papu.  
Rodinný archiv Danzingerových. 

 

 

Foto č. 24: Dílna Danzingerových v současnosti, ruční tisk formou.  
Rodinný archiv Danzingerových. 



 

Foto č. 25: Dílna Danzingerových, sušeni potištěného plátna v roce 1968.  
Rodinný archiv Danzingerových. 



 

Foto č. 26: Dílna Danzingerových v současnosti, sušení plátna.  
Rodinný archiv Danzingerových. 

 

Foto č. 27: Dílna Danzingerových v současnosti, sušení plátna.  
Rodinný archiv Danzingerových. 



 

Foto č. 28: Dílna Danzingerových v současnosti, barvení modrotisku v kypách.  
Rodinný archiv Danzingerových. 

 

 

Foto č. 29: Dílna Danzingerových v současnosti, barvení modrotisku v kypách.  
Rodinný archiv Danzingerových.   



 

Foto č. 30: Máchání obarvené látky v potoce 
u olešnické dílny v roce 1965,  

při práci Josef Danzinger se sestrou Amálií. 
Rodinný archiv Danzingerových. 

 

Foto č. 31: Sušení zabarveného plátna na 
plotě u olešnické dílny, 60. léta 20. století. 

Rodinný archiv Danzingerových. 

 

Foto č. 32: Dílna Danzingerových v 
současnosti, praní hotového modrotisku v 

kádi. Rodinný archiv Danzingerových. 

 

Foto č. 33: Dílna Danzingerových v 
současnosti, praní hotového modrotisku v 

kádi. Rodinný archiv Danzingerových. 



 

Foto č. 34: Dílna Danzingerových v současnosti, mandlování látky Jiřím Danzingerem st. 
Rodinný archiv Danzingerových. 



 

Foto č. 35: Dílna Danzingerových v současnosti, měření a skládání metráže.  
Rodinný archiv Danzingerových. 



 

Foto č. 36: Původní vybavení dílny Danzingerových, perrotina –  
v současnosti se nepoužívá. Rodinný archiv Danzingerových. 

 

 

Foto č. 37: Původní vybavení dílny Danzingerových, perrotinové formy,  
v současnosti se nepoužívají. Rodinný archiv Danzingerových. 



Modrotiskové techniky 
 
 

 

Foto č. 38: Tradiční vzor tištěný modrotiskovou formou.  
Rodinný archiv Jochových. 



 

Foto č. 39: Tradiční žlutý vzor tzv. slimáky tištěný modrotiskovou formou.  
Rodinný archiv Jochových. 

    

Foto č. 40: Dvoubarevný tisk tzv. pasaformami. Rodinný archiv Jochových. 



 

Foto č. 41: Tisk houbou v bledě modré barvě. Rodinný archiv Jochových. 

 

 

Foto č. 42: Vzor vytvořený za pomoci štětce. Archiv Valašského muzea v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm. 



 

Foto č. 43: Polystyrenový blok pro tisk. Rodinný archiv Jochových. 

 

Foto č. 44: Tisk přes filmtiskařskou šablonu. Rodinný archiv Jochových. 



 

Foto č. 45: Vzor vytvořený kresbou z volné ruky. Rodinný archiv Jochových. 

 

 

Foto č. 46: Kresba z volné ruky, Jaroslava Danzingerová. Rodinný archiv Danzingerových.  



Použití modrotisku 
 
 
a) na tradičním oděvu 

 

Foto č. 47: Hanácký kroj s pestře tištěnou 
modrotiskovou zástěrou z poloviny 19. 

století. Stránská, Drahomíra: Vzory 
lidových modrotisků. Český lid 6, 1951, č. 
1-2, s. 18-23, obrazová příloha k článku. 

 

Foto č. 48: Vzorník Eduarda Jeřábka z Uničova 
pro vícebarevné modrotiskové vzory.  

Melzer, Miloš: Modrotisk na Moravě. Umění  
a řemesla, 1978, č. 3, s. 25-29, obr. 1. 



 

Foto č. 49: Poduška z Hané se světle modrým a bílým modrotiskovým vzorem, polovina 19. 
století. Stránská, Drahomíra: Vzory lidových modrotisků. Český lid 6, 1951, č. 1-2, s. 18-23, 

obrazová příloha k článku. 

 

 

Foto č. 50: Modrotiskový šátek na hlavu se žlutým vzorem z Uherského Brodu, poč. 20. st. 
Stránská, Drahomíra: Vzory lidových modrotisků. Český lid 6, 1951, č. 1-2, s. 22. 



 

Foto č. 51: Ženský polosváteční lidový oděv z Velké nad Veličkou. Modrotisková sukňa se 
žlutým vzorem, polovina 20. století. Stránská, Drahomíra: Vzory lidových modrotisků. Český 

lid 6, 1951, č. 1-2, s. 18-23, obrazová příloha k článku. 



 
Foto č. 52: Žena v modrotiskové sukni s tabulovým vzorem, Radějov, kolem r. 1900. Pajer, 

Jiří: V městě a na venkově. Fotografie ze Strážnice a okolí. Strážnice: Etnos, 2012. 
 

 
Foto č. 53: Žena v modrotiskové sukni (napravo) s pantlovým vzorem, Petrov kolem r. 1920. 
Pajer, Jiří: V městě a na venkově. Fotografie ze Strážnice a okolí. Strážnice: Etnos, 2012. 



 

Foto č. 54: Ženy v modrotiskových zástěrách při dožínkách v Rožnově pod Radhoštěm před 
rokem 1914. Archiv Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 

 
  

 

Foto č. 55: Obyvatelé obce Lidečko při dožínkách na jižním Valašsku v krojích zhotovených 
po roce 2000. Archiv Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 



  

 

Foto č. 56: Ženy v modrotiskových zástěrách 
z Rožnovska ze sbírek Valašské muzea 

v přírodě. Archiv Valašského muzea 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 

 

Foto č. 57: Současný kroj souboru Radhošť 
z Rožnova pod Radhoštěm, modrotiskový 
fěrtoch pochází z dílny Danzingerových. 

Archiv Valašského muzea v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm  

 
Foto č. 58: Soubor Javořina z Rožnova pod Radhoštěm v krojích z různých období                

2. poloviny 20. století. Archiv Souboru písní a tanců Javořina.  



 

Foto č. 59: Radošovské ženy v modrotiskových sukních tištěných v dílně Jochových po 
nedělní mši v roce 2013, obec se nachází v západoslovenském regionu Záhorie. Rodinný 

archiv Jochových. 

 

Foto č. 60: Využití modrotisku na kroji z Vysočiny – soubor Dóbrava z Doubravníka.                                          
Archiv Národního ústavu lidové kultury. 



 

Foto č. 61: Šátek se žlutomodrým vzorem ze sbírek NÚLK.                                              
Archiv Národního ústavu lidové kultury.   

 

 

Foto č. 62: Modrotisková sukně z Horňácka ze sbírek NÚLK. Archiv Národního ústavu 
lidové kultury. 



 

Foto č. 63: Sukně z Horňácka se žlutomodrým vzorem ze sbírek NÚLK.                           
Archiv Národního ústavu lidové kultury. 

 

 

Foto č. 64: Modrotisková sukně ze Strážnicka ze sbírek NÚLK.                                        
Archiv Národního ústavu lidové kultury. 



 

Foto č. 65: Detail modrotiskového fěrtochu z Rožnovska. Archiv Valašského muzea v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm.  

 

 

Foto č. 66: Detail modrotiskového fěrtochu z Rožnovska. Archiv Valašského muzea v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm. 



 

Foto č. 67: Detail materiálu na fěrtoch ze současné produkce dílny Jiřího Danzingera. 
Rodinný archiv Danzingerových. 

 

 

Foto č. 68: Detail materiálu na fěrtoch ze současné produkce dílny Jiřího Danzingera. 
Rodinný archiv Danzingerových. 



 

Foto č. 69: Mužská slimáková zástěra z Uherskohradišťska, tištěno v dílně Jochových v roce 
2011. Rodinný archiv Jochových. 

 

 

Foto č. 70: Kopaničářská zástěra ze Starého Hrozenkova tištěná v dílně Jochových, zhotovila 
dílna Tradice Slovácka z Blatničky v roce 2009.                                                                

Archiv O. P. S. Tradice Slovácka. 



b) modrotisková tvorba formovaná Ústředím lidové umělecké výroby 
 
 

 

Foto č. 71: Modrotiskové šaty dle 
soudové módy s tradičním vzorem, 

polovina 20. století. Stránská, 
Drahomíra: Vzory lidových 

modrotisků. Český lid 6, 1951, č. 1-
2, s. 18-23, obrazová příloha k 

článku. 

 

Foto č. 72: Kakemono tištěné na hrubém konopném 
plátně. Archiv Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod 

Radhoštěm. 

  

 
 
 
 



 

Foto č. 73: Modrotiskové šaty z roku 1969, vzor je doplněn žlutým pozitivním tiskem.  
Archiv Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 

 

Foto č. 74: Modrotiskový šátek zhotovený v roce 1979 u příležitosti konání spartakiády. 
Archiv Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 

c) současná modrotisková tvorba 



 
 

 

Foto č. 75: Ze sortimentu dílny Jochových, zavinovací sukně.  
Rodinný archiv Jochových. 

 

Foto č. 76: Ze sortimentu dílny Jochových, vybavení interiéru. Rodinný archiv Jochových. 



 

Foto č. 77: Ze sortimentu dílny Jochových, dárkové zboží.  
Rodinný archiv Jochových. 

 

 

Foto č. 78: Kakemono s motivem strážnické věže autorky Jany Miškeříkové.  
Rodinný archiv Jochových. 



 

Foto č. 79: Kalhotový kostým s vlastním vzorem Kristýny Vaverkové.  
Archiv Kristýny Vaverkové.  

 

Foto č. 80: Návrhářská tvorba Veroniky Vimpelové inspirovaná českou historií  
a venkovskými tradicemi. Jedná se o výběr z kolekce prezentované v roce 2014 na prestižní 

módní přehlídce Mercedes-Benz Fashion Week v Madridu. Archiv Veroniky Vimpelové 



 

Foto č. 81: Výrobky ze současné produkce modrotiskové dílny Jiřího Danzingera. Rodinný 
archiv Danzingerových.  

 

Foto č. 82: Výrobky ze současné produkce modrotiskové dílny Jiřího Danzingera. Rodinný 
archiv Danzingerových. 



 

Foto č. 83: Gratulačenka ze současné produkce modrotiskové dílny Jiřího Danzingera. 
Rodinný archiv Danzingerových. 

 

 

Foto č. 84: Výrobek ze současné produkce modrotiskové dílny Jiřího Danzingera. Rodinný 
archiv Danzingerových. 


	IČO: 49969684
	B. ZDŮVODNĚNÍ  KANDIDATURY
	E. ZMĚNA NOSITELE/NOSITELŮ STATKU
	F. PŘÍLOHY K ČÁSTI A, B a D
	Postup výroby modrotisku
	a vybavení dílen
	Modrotiskové techniky

