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30. číslo Věstníku – zaměřeno na vzdělávání
V tomto jiÏ 30. ãísle vûstníku vám ve speciální pfiíloze na 16 stra-

nách pfiiná‰íme celorepublikov˘ prÛfiez moÏnostmi vzdûlávání
v kováfisk˘ch oborech.
Na‰e spoleãenstvo opakovanû oslovilo v‰ech 25 ‰kol v âR, které

se v souãasnosti v˘uce kováfisk˘ch oborÛ vûnují. Komunikace se
‰kolami je ãasto obtíÏná i v tom, Ïe aÈ uÏ e-mailem nebo dopisem
se ãasto stává, Ïe zpráva neskonãí ve ‰kole ve správn˘ch rukou.
âasto jsou sly‰et námitky zku‰en˘ch kováfiÛ i fiemeslníkÛ o ne-

pouÏitelnosti ãerstvû vyuãen˘ch studentÛ po dokonãení ‰koly nebo
o neschopnosti samostatnû pracovat.
·koly s námi musí více komunikovat a nebát se Ïádat nás jako

Ïivnostenské spoleãenstvo o spolupráci nebo konzultace pfii vzdû-
lávání studentÛ. Tak, aby v˘sledkem stfiedo‰kolského vzdûlání
kováfiÛ byli studenti co nejvíce pouÏitelní a schopní samostatné
práce hned po vyuãení.
Na titulní stranû jste si moÏná v‰imnuli uvedené prodejní ceny

tohoto jubilejního Vûstníku – 19 Kã. Zatím nemáme v plánu do bu-
doucna Vûstník prodávat. Uvedená cena má slouÏit jen jako ochra-
na proti hromadnému rozebrání na akcích.

Za redakãní radu T. BlaÏíãek
——
V koláÏi na titulní stranû pouÏity fotky Prokopa Vondru‰ky.
——

Kování vývrtek v Zella-Mehlis
Z náv‰tevy muzea kováfiství v Thuringer Zella-Mehlis

(Nûmecko) se dozvíme, Ïe mûsto bylo známé nejenom vyhlá‰enou
nûmeckou zbrojovkou Walter, ale také se místní kováfii ve velkém
vûnovali v˘robû v˘vrtek na korkové zátky.

Na nûkolika obrázcích mÛÏeme vidût klapaãky pro vykování
spirály na v˘vrtce. Jsou to jednoduché pfiímé zuby zapadají-
cí do sebe s dírou uprostfied.

Z detailního pohledu to vypadá, Ïe jako materiál pro klapaãku
poslouÏil zbytek pilníku nebo ra‰ple. Del‰í strana klapaãky, mír-
nû osazená, budí dojem, Ïe byla pfiipravena pro otvor v kovadlinû.

V jedné z vitrin je také zmiÀováno velké mnoÏství patentÛ
chránících v˘vrtky z Zella-Mehlis a okolí uÏ pfies sto let. Pokud
budete nûkdy chtít v˘chodonûmecké muzeum kováfiství sami
nav‰tívit – napfiíklad si odskoãit ze setkání kováfiÛ Bahnhof
Rennsteig podívejte se na stránky:
www.gesenkschmiede.zella-mehlis.de
—— Tomá‰ BlaÏíãek

Dopisy čtenářů
Reakce na článek „Tajemství damascenských ocelí“
VáÏení kolegové,
pÛvodnû jsem tyto fiádky nechtûl vÛbec psát, jelikoÏ vím, Ïe tím

nic nezmûním. Je mi ale smutno, Ïe si mohu v Kováfiském vûst-
níku pfieãíst takov˘ ãlánek, jako byl o Damascénské oceli. Kde
si autor dobírá kováfie, Ïe neznají teorii rovnováÏného diagramu
a vycházejí ze zku‰eností sv˘ch pfiedkÛ, kamarádÛ, m˘tÛ a le-
gend. Pfiitom sám napí‰e, Ïe v uhlíkové oceli nad 0,8 % C díky vy-
sokému obsahu cementitu kalíme pouze zbytky perlitu, coÏ není
pravda. Na tomto omylu staví novou legendu o nekalení damas-
cénské oceli. Nechci rozmnoÏovat poãet prázdn˘ch úvah a názo-
rÛ, proto pfiejdûme k vûci. Tak jak v‰ichni víme, nebo by jsme
mûli vûdût, teplotou 720 °C konãí v‰echny pfiemûny v oceli.
Diagram vodorovnou ãarou vytváfií hranici mezi perlitick˘mi
a austenitick˘mi strukturami, pod teplotou 720 °C se perlitické
struktury vytváfií podle obsahu C:
perlit – ferit do 0,85 % C,
jen perlit v 0,85 % C,
perlit – cementit nad 0,85 % C.
Nad teplotu 720 °C se tvofií austenitické struktury, které roz-

dûluje kfiivka GSE podle teplot a obsahu C na austenit ferit, au-
stenit a austenit cementit. Austenit je v˘chozí struktura pro
kalení. Je to tuh˘ roztok C v Fe, uhlíková ocel je v tûchto struk-
turách nemagnetická. Prudk˘m ochlazením ze správné teploty
v oblasti austenitu zadrÏíme atomy C v mfiíÏce Fe a austenit se
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zmûní v tvrd˘ a kfiehk˘ martenzit, toto je podstata kalení.
Konstrukãní oceli do 0,85 % C kalíme z teplot hned nad kfiivkou
GS z tzv. nejniÏ‰í kritické teploty. Pokud je teplota vy‰‰í, mar-
tenzit zhrubne a je pfiíli‰ kfiehk˘, pod kfiivkou je zakalení jen ãás-
teãné, protoÏe martenzit bude obsahovat i mûkk˘ ferit.
Nástrojové oceli od 0,85 % C do 1,75 % C kalíme ze stejné tep-

loty nad 720 °C tím dosáhneme smûsi tvrdého martenzitu a tvr-
dého cementitu. Pokud kalíme ocele neznámé jakosti, mûli
bychom si na nûjakém kousku provést zkou‰ku kalení. Nejdfiíve
provedeme zkou‰ku na jiskru, abychom pfiibliÏnû odhadli ob-
sah C. K tomuto je dobré mít rÛzné oznaãené druhy ocelí k po-
rovnání. Podle toho co budeme kalit, zvolíme chladicí prostfiedí.
Po té ocel pozvolna zahfiejeme na teplotu svûtle ãervenou, to je
cca. 850 °C; nesmí se vytvofiit kysliãník (okuj), vyjmeme ocel
z ohnû, pfiiloÏíme magnet a ãekáme, dokud se magnet nezachy-
tí. Zapamatujeme si barvu, která pfii‰la tûsnû pfied zachycením
se magnetu. Toto je ta správné barva, na kterou pfií‰tû ocel za-
hfiejeme a zakalíme, ocel necháme zvolna vychladnout a tím do-
sáhneme i vyÏíhání.
Nyní mÛÏeme pfiistoupit k samotnému kalení. Nahfiejeme po-

malu na poÏadovanou barvu, na které chvíli setrváme, aby do‰lo
k úplné strukturální pfiemûnû, magnetem zkontrolujeme zda jiÏ
do‰lo k demagnetizaci a poté zachladíme. Po zchlazení odlomíme
kousek a zjistíme na struktufie zda-li jsme postupovali správnû.
Toto je postup jak v primitivních podmínkách zjistit nejniÏ‰í kri-
tickou zákalnou teplotu u známé ãi neznámé jakosti ocele.
Spoléhat se jen na barvu v toleranci nûjak˘ch 30 °C je dosti ne-
pfiesné, kaÏd˘ má barevné vnímání jiné. Pro ohfiev kalen˘ch
pfiedmûtÛ pouÏíváme zásadnû dfievûné uhlí, aby nedocházelo
k oduhliãení a k nasycení oceli neÏádoucími prvky jako je S a
P, které z kamenného uhlí ocel laãnû nabírá.
Nejsem Ïádn˘ expert ne tepelné zpracování, nechci nikoho po-

uãovat ani nikomu nic nevnucuji, kaÏd˘ si to mÛÏe dûlat podle
sv˘ch zku‰eností a znalostí jak chce. Já jen pfiedkládám nûkteré
zku‰enosti a znalosti, které jsem pfievzal od sv˘ch pfiedkÛ a ji-
n˘ch mistrÛ, ktefií se se mnou o svÛj um podûlili. Za to jsem jim
velmi vdûãn˘ a váÏím si toho. Byli to lidé, ktefií stavûli pfiedev‰ím
na Ïivotních zku‰enostech pfiedávan˘ch po generace, hodnû toho
vûdûli, uãili pfiedev‰ím sv˘m pfiíkladem, planû netlachali, tudíÏ
z nich vyzafiovala modrost, byli tvrdí a pfiísní, ale nemûli potfie-
bu se nad nûkoho povy‰ovat, proto byli sv˘m okolím ctûní.
—— Bedfiich Duben

Rady pro dílnu
Komín k výhni s výborným tahem

(A) – plocha mírnû vydutá dolÛ (koufiová police)
(B) – desky ke ‰krcení sacího otvoru
(C) – rozmûr dle síly ‰amotov˘ch cihel
Rozmûry jsou v centimetrech.
Sám nejsem autorem tohoto návodu a ani nevím kdo je autorem,

dostal jsem ho jako okopírovan˘ náãrtek nûkdy pfied 15 lety.

Náãrtek není v mûfiítku a kótovací ãáry nemají správné technické
provedení. (Studenti neuãte se podle tohoto kreslit v˘kresy!)
Nicménû vyznaãené rozmûry v centimetrech by mûly odpovídat.
Je vyzkou‰eno, Ïe toto provedení (tfieba i v silnûj‰ím plechu), mí-

vá po zahfiátí tak dobr˘ tah, Ïe plameny jsou i bez digestofie vtaho-
vány na bok do komína mezi ‰krticí klapky. ·krticí klapky se
vyuÏívají k tomu, aby zmen‰ily extrémnû siln˘ tah komína.
Doporuãená v˘‰ka roury komína je alespoÀ cca 3 metry nad v˘heÀ.
Pokud toto provedení uÏ pouÏíváte, rádi uvítáme námûty na vy-

lep‰ení pfiípadn˘ch nedostatkÛ fie‰ení.
—— Tomá‰ BlaÏíãek

Jednotné zadání závěrečné zkoušky
ProtoÏe se v tomto ãísle na‰eho Vûstníku zamûfiujeme na vzdû-

lávání, rádi bychom vás seznámili s moÏností, která se novû na-
sk˘tá odborn˘m ‰kolám s uãebními obory - vykonávat závûreãnou
zkou‰ku podle jednotného zadání. V tomto ãlánku vás tedy bude-
me informovat o tom, co jednotné zadání závûreãné zkou‰ky obec-
nû znamená a co obsahuje v oboru Umûleck˘ kováfi a zámeãník.
Jednotné zadání závûreãné zkou‰ky (zkrácenû JZZZ) má za

cíl stanovit jednotné poÏadavky na obsah i prÛbûh závûreãné
zkou‰ky v uãebních oborech a zajistit, aby absolventi vyuãení
v témÏe oboru mûli osvojeny srovnatelné základní dovednosti
a znalosti potfiebné pro v˘kon jejich profese. Pro kaÏd˘ obor vzdû-
lání se vytváfií svébytné jednotné zadání, protoÏe kaÏd˘ obor má
svá specifické potfieby. Zadání zpracovávají pfiedev‰ím uãitelé
z odborn˘ch ‰kol, které obor vyuãují. Spolupracují pfiitom s pra-
covníky Národního ústavu odborného vzdûlávání (NÚOV, Praha).
Tvorba JZZZ probíhá v rámci projektu Nová závûreãná zkou‰ka
(www.nuov.cz/nzz). Vytvofiená jednotná zadání dostávají k dis-
pozici ‰koly, pro které jsou pofiádány metodické semináfie.
Na nich se ‰koly dozvûdí, jako mohou zadání vyuÏívat.
Metodick˘ semináfi k jednotnému zadání (JZZZ) pro obor

Umûleck˘ kováfi a zámeãník se konal 25. bfiezna 2010 v Praze
na âerném Mostû. Byl urãen zástupcÛm ‰kol, které tento obor
vyuãují. Pfiedná‰ejícími byli: PhDr. Romana Jezberová, Ph. D.,
metodiãka projektu NZZ z NÚOV a zpracovatelé jednotného za-
dání: PhDr. Vûra Va‰áková – editorka JZZZ oboru Umûleck˘ ko-
váfi a zámeãník (NÚOV); Ing. Ludûk Smetana – autor, fieditel,
SOU technické Sobûslav; Zdenûk Vítek – autor, zástupce fiedite-
le, S· fiemeslná Jaromûfi.
V prÛbûhu semináfie se zástupci odborn˘ch ‰kol dozvûdûli,

proã a jak se jednotné zadání zkou‰ky vytváfií, jak je jednotlivé
‰koly získají a mohou pfii závûreãné zkou‰ce vyuÏívat.
Zpracovatelé JZZZ jim rovnûÏ pfiedstavili jiÏ vytvofiené zadání
oboru. Zástupci ‰kol se tak mohli se zadáním nejenom seznámit,
ale vyslovit na nû i své názory.
Z hlediska odborn˘ch ‰kol je dÛleÏité, Ïe my‰lenku jednotného

závûreãné zkou‰ky podnítily samotné ‰koly, které si ji v nûkte-
r˘ch oborech z vlastních iniciativ zaãaly takto pfiipravovat.
Jednotné zadání se od ‰k. roku 2004/2005 nûkolik let tvofiilo
a ovûfiovalo v projektu Kvalita 1, do kterého se ‰koly dobrovolnû
pfiihla‰ovaly. V loÀském zku‰ebním roce byly jiÏ podle JZZZ vy-
konány závûreãné zkou‰ky na pfiibliÏnû 250 ‰kolách.
Novû jsou letos JZZZ nabídnuta nejenom ‰kolám, které se

úãastnily projektu Kvalita 1, ale i v‰em ‰kolám, které obor vyu-
ãují. Ty se mohou samy rozhodnout, zda moÏnost pouÏít jednot-
né zadání u závûreãné zkou‰ky vyuÏijí. ·kola tedy nemusí
jednotné zadání vyuÏít vÛbec, nebo je nemusí vyuÏít v celém roz-
sahu. Pokud je nevyuÏije (napfi. nemá dostateãné technické vy-
bavení apod.), za‰le do NÚOV zprávu o tom, co jí na zadání
vadilo. Pfiipomínky ze ‰kol se vyuÏívají pro dal‰í zdokonalování
zadání v pfií‰tím ‰kolním roce. JZZZ je jiÏ od loÀska ‰kolám po-
skytováno v informaãním systému Nové závûreãné zkou‰ky
na webové adrese https://skoly.nzz.nuov.cz
Pfiístupové údaje do tohoto systému byly zaslány dopisem

v‰em fieditelÛm ‰kol.
KdyÏ ‰kola z webu zadání získá, musí dodrÏovat pravidlo bez-

peãného nakládání s jednotn˘m zadáním. Obsah celého zadání
ani jeho jednotliv˘ch ãástí nesmí b˘t dostupn˘ ÏákÛm a ne-
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povûfien˘m osobám, aby nemohlo dojít k jeho zvefiejnûní.
Pracovníci ‰koly, povûfiení pfiípravou závûreãné zkou‰ky, musí
pracovat s jednotn˘m zadáním v ti‰tûné ãi elektronické podobû
tak, aby k nûmu Ïáci aÏ do konání závûreãné zkou‰ky nemûli pfií-
stup a jsou povinni dodrÏovat závazek mlãenlivosti. To je nutné
proto, aby se Ïáci nenauãili ke zkou‰kám jenom temata a otáz-
ky, které jsou v zadání. ·kola je povinna chránit jednotné zadá-
ní pfied zvefiejnûním i poté, kdy probûhne závûreãná zkou‰ka. Jde
zejména o to, aby zadání nebylo prostfiednictvím ‰koly dostupné
ÏákÛm dal‰ích ‰kol, které závûreãné zkou‰ky v daném oboru re-
alizují v pozdûj‰ím termínu, a ÏákÛm, ktefií budou skládat ná-
hradní a opravné zkou‰ky.
·kola, která se rozhodne zadání vyuÏít, získá vÏdy 2 varianty

JZZZ - první pro uãitele (ta obsahuje pln˘ rozsah zadání, napfi.
i organizaãní pokyny, fie‰ení a v˘sledky testÛ, kritéria hodnoce-
ní) a druhou pro Ïáky (struãnûj‰í, kterou vyuÏívají Ïáci pfiímo
u zkou‰ky). To by mûlo vyuãujícím u‰etfiit pfii pfiípravû závûreãné
zkou‰ky dosti práce.
Závûreãná zkou‰ka podle jednotného zadání probíhá v soula-

du s platn˘mi právními pfiedpisy, tj. s vyhlá‰kou ã. 47/2005 Sb.,
o ukonãování vzdûlávání ve stfiedních ‰kolách závûreãnou zkou‰-
kou a o ukonãování vzdûlávání v konzervatofii absolutoriem.
V oborech stfiedního vzdûlání s v˘uãním listem se tedy skládá ze
tfií jednotliv˘ch samostatnû klasifikovan˘ch zkou‰ek, které se
konají v pofiadí: písemná zkou‰ka, praktická zkou‰ka z odborné-
ho v˘cviku, ústní zkou‰ka.

Podoba jednotného zadání závěrečné zkoušky (všeobecně):
Písemná zkouška
JZZZ zpravidla obsahuje 5 temat. ¤editel ‰koly stanoví nejmé-

nû 3 temata, z nichÏ si Ïák jedno téma volí (ostatní jsou v záloze
napfi. pro opravné ãi náhradní zkou‰ky apod.). Limit na píse-
mnou zkou‰ku je max. 240 minut. Volba tematu Ïáky mÛÏe pro-
bûhnout pfied tímto ãasov˘m limitem, nicménû musí b˘t ve stejn˘
den jako písemná zkou‰ka. âasov˘ limit na volbu tematu stano-
vuje ‰kola.

Praktická zkouška
V JZZZ je zpracováno vÏdy nûkolik temat. Pokud fieditel ‰koly

stanoví pro praktickou zkou‰ku více neÏ jedno téma, Ïák si jed-
no téma vylosuje. Podle vyhlá‰ky ã. 47/2005 Sb. koná Ïák prak-
tickou zkou‰ku nejdéle 3 dny, v umûleck˘ch oborech 2–4 t˘dny;
v jednom dni trvá praktická zkou‰ka nejdéle 7 hodin. Pro koná-
ní praktické zkou‰ky podle JZZZ je doporuãeno minimálnû 5 ho-
din v jednom dni. V JZZZ je stanoveno minimální vybavení
pracovi‰tû pro konání zkou‰ky.

Ústní zkouška
V JZZZ je pro ústní zkou‰ku stanoveno 30 temat. Z nich dle

v˘‰e uvedené vyhlá‰ky stanoví fieditel ‰koly nejménû 25. Îák si
jedno téma vylosuje. Pfiíprava k ústní zkou‰ce trvá nejménû 15
minut (je-li souãástí tematu grafické nebo písemné fie‰ení, mÛÏe
b˘t doba pfiípravy prodlouÏena aÏ o dal‰ích 15 minut), samotná
zkou‰ka trvá nejdéle 15 minut.
Oproti pÛvodní závûreãné zkou‰ce obsahuje JZZZ v‰ech oborÛ

podotázky z Obecného pfiehledu ze svûta práce, u nûkter˘ch obo-
rÛ i samostatnou odbornou práci a moÏnost zafiadit do zkou‰ky
i ‰kolní ãást.
Nyní konkrétnûji k JZZZ oboru Umûleck˘ kováfi a zámeãník.

Písemná zkouška (představil Ing. Luděk Smetana).
JZZZ obsahuje 5 temat. V kaÏdém tematu je zafiazeno 8 otá-

zek/úkolÛ, které jsou koncipovány tak, aby jednotlivá temata by-
la obsahovû i ãasovû shodnû nároãná. Navíc je v kaÏdém tematu
zafiazen test se 30 otázkami. Ve verzi pro uãitele jsou zpracována
správná fie‰ení a stanovena pravidla a kritéria hodnocení.

Praktická zkouška (představil Zdeněk Vítek)
Praktická zkou‰ka podle JZZZ trvá 4 t˘dny, tj. 20 dnÛ po 7 ho-

dinách (celkem 140 hodin). V JZZZ je stanoveno 5 temat. KaÏdé
téma obsahuje 3 úkoly. Dva pfiedstavují kováfiské/zámeãnické v˘-
robky, které Ïák zhotoví podle pfiiloÏené v˘kresové dokumentace
(pfiedpokládaná doba na zhotovení prvního v˘robku je cca 10

dnÛ, tj. 70 hodin, na zhotovení druhého v˘robku 1 den, tj.
7 hodin). Tfietí úkol spoãívá ve zhotovení umûleckofiemesl-

ného kováfiského v˘robku podle vlastního návrhu. V˘tvarn˘ ná-
vrh a materiální nároãnost musí b˘t pfiedem schváleny vyuãují-
cím.
RovnûÏ v tomto pfiípadû jsou ve verzi pro uãitele stanovena pra-

vidla a kritéria hodnocení.

Ústní zkouška (představili oba přítomní autoři)
Jak jiÏ bylo v˘‰e uvedeno (v obecné charakteristice JZZZ), pro

tuto zkou‰ku je stanoveno 30 temat. V‰echna temata mají shod-
nou strukturu:
- otázka z technologie/materiálÛ
- otázka z dûjin umûní
- podotázka z Obecného pfiehledu ze svûta práce (pfiíprava

na Ïivot fiemeslníka zamûstnance nebo podnikatele – informace
o zamûstnavatelích v oboru, platov˘ch moÏnostech po vyuãení,
co dûlat pfii ztrátû zamûstnání – úfiady práce, kde a jak se Ïádá
o úvûr na podnikání; podotázky ze svûta práce mohou ovlivnit
klasifikaci ústní zkou‰ky maximálnû o 1 stupeÀ).
Na závûr je tfieba fiíci, Ïe se najdou odpÛrci i zastánci tohoto fie-

‰ení závûreãné zkou‰ky. OdpÛrci mohou b˘t názoru, Ïe pevné za-
dání mÛÏe omezovat kreativní rozlety ÏákÛ v umûleckofiemeslném
oboru. Pfiíznivci pak zejména oceÀují, Ïe jednotné zadání závûreã-
né zkou‰ky pro obor, které stanoví pevn˘ minimální rozsah zna-
lostí i zpÛsob pfiezkou‰ení ve velmi ‰irokém spektru dovedností,
je dÛleÏité pro udrÏení úrovnû vyuãení v oboru. RovnûÏ oceÀují to,
Ïe ke kaÏdému jednotnému zadání se vyjadfiují odborníci z praxe,
ktefií posuzují, zda závûreãná zkou‰ka odpovídá potfiebám prak-
tického v˘konu profese.

Poznámky ze semináfie zapsal T. BlaÏíãek
——

Odkud se vzal kovář ve znaku
Kovářského společenstva?
V tomto ãísle Vûstníku vám pfiiná‰íme po-

slední ãlánek Le‰etínsk˘ kováfi jako sym-
bol vala‰sk˘ch kováfiÛ, kter˘ nám Jan
Krba pfiedal k otisknutí, je‰tû neÏ skonãila
jeho Ïivotní pouÈ. âlánek uÏ byl v minulosti
publikován, ale Jan Krba se s ním pfiipome-
nul s ohledem na to, Ïe mnoho kováfiÛ nezná, odkud pochází po-
stava v logu na‰eho spoleãenstva.
Logo bylo nejen symbolem prvorepublikov˘ch kováfisk˘ch spo-

leãenstev. Jeho historie se váÏe k básni Svatopluka âecha
„Le‰etínsk˘ kováfi“. UÏ více neÏ 125 let uplynulo od vzniku bás-
nû, která sehrála v ãeském a moravském kováfiství v˘znamnou
úlohu. RovnûÏ uplynulo 100 let od úmrtí jejího autora (23. úno-
ra 1908). Proto mi dovolte, váÏení ãtenáfii, mal˘ exkurz do histo-
rie o vzniku básnû a tím vzpomínku na jejího autora, kter˘ mûl
vstfiícn˘ vztah k Vala‰sku (Radho‰È, Pulãiny, Lideãko, Hutisko).
Básnická tvorba Svatopluka âecha vyrÛstala z kofienÛ národ-

ního obrození, pfiipomínala slavnou ãeskou minulost, pfiedvídala
sociální boufie a snahu o prosazení obãanské spravedlnosti.
V 80. letech 19. století byl obecnû povaÏován za nejpfiednûj‰ího
reprezentativního básníka, za mluvãího národa. V té dobû vzni-
ká Le‰etínsk˘ kováfi, báseÀ, která se zab˘vá problémem germa-
nizace, která pronikala do ãesk˘ch zemí spolu s pokraãující
industrializací.
TûÏké postavení ãeského lidu znal Svatopluk âech ze sv˘ch

ãast˘ch toulek ãesk˘mi kraji. Ale nejvíc jej roztrpãil jeho tûÏk˘
údûl pfii náv‰tûvû Moravy v roce 1881. Právû v Moravsk˘ch ob-
rázcích se vyskytly prvky, které pak v Le‰etínském kováfii odez-
nûly naplno. âechovi neunikl vzrÛstající boj mezi prost˘mi
dûlníky a jejich zamûstnavateli, kter˘ byl provázen snahou o od-
národnûní, uplácení, znásilÀování a po‰lapávání jak˘chkoliv so-
ciálních jistot a práv. Bûhem jednoho mûsíce roku 1883 vytvofiil
obraz ãeského ãlovûka, kter˘ se mûl stát vzorem v‰em slab˘m
a neuvûdomûl˘m vrstevníkÛm.
Postava kováfie snad mûla svou pfiedlohu v Riegrovû

„Kováfiské“ a plnû svou silou vystfiídala do té doby obvyklej‰í ty-
py uvûdomûl˘ch mlynáfiÛ (napfi. i v âechovû básni Ve stínu lípy).
Básník plnû vyuÏil kontrastu. Po svébytném idylickém Ïivotû4
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v ãeské vesnici se poznenáhlu objevují motivy národního, sociál-
ního a rodinného rozvratu. Proti sná‰enlivému souÏití ãeské
a nûmecké národnosti staví dusivé ovzdu‰í nenávisti a zloby.
Na podnût Jana Nerudy napsal S. âech Le‰etínského kováfie ne-
obyãejnû rychle. Nûkolikrát pfiepracovával nûkteré pasáÏe, ale to
mu nezabránilo, aby rukopis básnû po ãástech posílal naklada-
teli Eduardu Valeãkovi. BáseÀ byla oti‰tûna v 11. ãísle Poetické
Besedy a dostala se do rukou ãtenáfiÛ je‰tû pfied Vánocemi roku
1883.
Le‰etínsk˘ kováfi byl ve své dobû pfiivítán nejen jako dílo umû-

lecké, ale také jako neobvykl˘ projev odvahy a síly vzdoru, jako
prorock˘ hlas v˘strahy. BáseÀ takového obsahu neu‰la pozor-
nosti rakousko-uherské policie a cel˘ náklad byl na základû roz-
hodnutí z 6. ledna 1884 konfiskován. Pro báseÀ bylo ‰tûstím, Ïe
jiÏ bylo rozprodáno tolik v˘tiskÛ, Ïe pfiísné rozhodnutí ji uÏ ne-
mohlo ohrozit.
Svatopluk âech se spolu s nakladatelem E. Valeãkou odvolali

proti zákroku, ale jejich právnímu zástupci, doktoru
Podlipskému se nepodafiilo u zemského soudu 8. února 1884
Le‰etínského kováfie obhájit. Konfiskace byla potvrzena
a âechovi bylo navrÏeno, aby báseÀ upravil. To v‰ak odmítl, ne-
boÈ úpravou by báseÀ ztratila na své cenû a úãelu. BáseÀ získa-
la takovou popularitu, Ïe byla dále ‰ífiena opisy. V roce 1892 byla
oti‰tûna v ãasopise Pokrok západu, vydaném v Omaze v USA.
Jeho v˘tisky pak byly tajnû dopravovány do âech a ‰ífiily se ze-
jména mezi studenty. Teprve v roce 1889, kdy zaãaly vycházet
v nakladatelství Franti‰ka Topiãe sebrané spisy Svatopluka
âecha, bylo moÏno báseÀ s men‰ími korekturami vydat.
My‰lenek oblíbené básnû bylo vyuÏíváno také jinak. Nûkteré

ãásti, zejména lyrické pasáÏe, se ‰ífiily mezi lidmi v ãast˘ch opi-
sech, ale také zpûvem. Jedenáct písní zkomponoval Franti‰ek
Pivoda, nûkteré upravil Karel Weiss. Dûj Le‰etínského kováfie byl
zpracován také dramaticky (mÛÏeme vzpomenout úpravu Daub-
ského). V˘jev, jak se kováfi staví vojákÛm na odpor, byl nûkoli-
ka malífiÛm (pfiedev‰ím Jaroslavu ·pilarovi) i sochafiÛm (napfi.
Vilému Amortovi) vhodnou látkou k umûleckému zpracování.
Námût se stal i pfiedmûtem ztvárnûní mnoh˘m naivním malí-
fiÛm a kováfii si obrazem s tímto námûtem ãasto zdobili své by-
ty a dílny.
Je namístû poznamenat, Ïe motiv Le‰etínského kováfie zneuÏi-

li i samotní Nûmci, proti jejichÏ rozpínavosti bylo jeho ostfií na-
mífieno. V tendenãních povídkách a básniãkách pro kalendáfie
pfievzal roli neohroÏeného bojovníka Nûmec a rozpínav˘mi ne-
sná‰enlivci byli oznaãeni âe‰i. Román Fritze Mautnera "Der letz-
te Deutsche von Blattna" (Poslední Nûmec z Blatné) prozrazuje
zfiejmé vlivy âechovy básnû namífiené proti v‰em âechÛm.
Symbol Le‰etínského kováfie se dostal na tiskopisy a kalendá-

fie vydávané Zemskou jednotou kováfiÛ a podkováfiÛ v âechách
a na Moravû.
Symbolika Le‰etínského kováfie sehrála svou kladnou úlohu

rovnûÏ v dobû okupace. Pfiedstava soudrÏnosti âechÛ vedla pro-
tektorátní ministerstvo obchodu tak daleko, Ïe pfiípisem
ã.j. 78590/40 III zakázalo v roce 1940 pouÏívat tiskopisy a gra-
fickou v˘zdobu Le‰etínského kováfie a nafiídilo odstranûní sym-
bolu z v˘uãních a tovary‰sk˘ch listÛ a to nejen u kováfisk˘ch
spoleãenstev, ale také u dokladÛ soukromé povahy.
Závûrem lze fiíci, Ïe hlavní postava básnû S. âecha Le‰etínsk˘

kováfi pfiedstavovala od svého vzniku v roce 1883 v˘razného
pfiedstavitele utlaãované vrstvy v rakousko-uherské monarchii.
Postavu, která sv˘m rozhodn˘m odporem proti národnostnímu
a sociálnímu útisku se stala symbolem nejen vrstvy ãeského ná-
roda, ale byla pfiijata i jako symbol ãeského kováfie v jeho boji
proti narÛstajícímu kapitálu.
—— PhDr. Jan Krba

Wanderbuch
Jaké byly regule vandrování před skoro 200 lety
(Pokraãování z Vûstníku ã. 29)
Po dlouhém a usilovném neúspû‰ném pátrání v tuzemsku, jsem

na‰el ve starém nûmeckém muzeu dvû vandrovnické kníÏky z 19.

století. V ãlánku jsou pfieklady pravidel z tûchto vandrovnick˘ch
kníÏek, kter˘mi se tehdej‰í vandrování fiídilo.
3. MÛÏe b˘t z ciziny, ostatnû náleÏit˘ legitimní fiemesln˘ to-

vary‰ má mít nepodezfielé psané doklady, Ïe bude písemnû za-
vázán pfiíhodné Ïivnosti. Musí b˘t tûlesnû zdráv a mít
odpovídající prostfiedky na cestu. Po povinném uváÏení hraniã-
ního úfiadu dostane vandrovní kníÏku (pas), není-li pfieru‰ova-
ná návaznost, podle místa jeho urãení. Nejsou-li k dispozici
také nûkdej‰í podmínky, nebude dovoleno dal‰í pokraãování
vandrování v této zemi.
4. Vandrující, kter˘ je dostateãnû legitimní po v˘‰e zmínûn˘ch

ustanoveních, mÛÏe sice místo, ve kterém chce hledat práci, si
sám zvolit – je mezitím zavázán úfiadu, kter˘ vandrov. kníÏku
nebo vandrov. pas vydal nebo pfii vstupu sem ze zahraniãí, ne-
bo také po publikaci tohoto. Ve vnitrozemí nejprve smûfiuje
na pfií‰tí místo urãení, ze kterého musí b˘t známo, Ïe pfiíslu‰ná
Ïivnost (fiemeslo) bude potfiebována, s tím jak místo urãení tak
také kdyÏ tento bûhem denní cesty je vzdálen, smûr cesty (ce-
stovní plán) a je oznaãen pravdûpodobn˘ poãet denních cest tam
ve vandrov. kníÏce nebo pasu.
5. Musí rovnomûrnû uvést pfii dal‰ím pokraãování vandrování

policej. úfiadu první a kaÏdé následující místo urãení a tyto v kaÏ-
dém pfiípadû je nutné visirovat (od slova Visirung), coÏ na uda-
ném dal‰ím místû urãení, jak cestovní plán a pravdûpodobn˘
poãet den. cest zaznamenává.
6. Od samotné plánované cesty, která potom z vandrov. kníÏ-

ky nebo pasu musí vycházet, nesmí se vandrující odch˘lit. MÛÏe
zmûnit místo urãení nebo dát se jinou plánovanou cestou, pak
ale musí k vystavení pasÛ na první moÏné cestû toto ukázat
oprávnûnému policejnímu úfiadu. Doplní se ãas cesty po novém
místû urãení.
Také musí vandrovník, kdyÏ nûco na cestû za hledáním práce

najde, nebo onemocní – v kterémÏto pfiípadû prodlouÏení vand-
rování pfied následujícím uzdravením vÛbec není dovoleno – ne-
bo jinak zejména okolnosti budou zadrÏovány, cesta do místa
urãení v udaném ãase je dána zpût – hlásí se v místû policejního
úfiadu. Tento vandrov. pas nebo kníÏku visiruje a potvrdí pfiíãi-
nu, stejnû jako trvání zastávky.
7. KdyÏ vandrující nenajde práci v urãeném místû, nebo ne-

chce vzít podobnou, tak zde nesmí prodlévat pfies pevnû dan˘ ãas
od policejního úfiadu, jejichÏ trvání lze vidût v jeho vandrov. kníÏ-
ce nebo pase. Najde-li práci, tak jest co nejdfiíve ukonãit vandro-
vání – pfii visirunku pasu hned se oznaãí, jak dlouho a u koho
pracoval a jak si poãínal (choval).
8. V následujících pfiípadech prodlouÏení vandrování není do-

voleno, n˘brÏ vandrující – podle postupujících regulí – prostfied-
nictvím omezení pasu a pfiedepsané cesty, kdyÏ je cizinec, pfies
hranice, jinak ale na místû vystavení vandrov. pasu se zamítne:
a) kdyÏ z vandrov. kníÏky nebo pasu vycházející cesta ustoupi-

la, na cestû nebo na místû urãení me‰kal pfies pfiedepsan˘ ãas,
a takto je oddÛvodnûné podezfiení na bezúãelné upotfiebení
b) kdyÏ ten, mimo pfiípadu nezavinûné nemoci, 8 t˘dnÛ by byl

bez práce, chtûl zbylou nazamûstnanost zadluÏit nebo zÛstat za-
dluÏen˘
c) kdyÏ svoje uchazeãské pfiíslu‰enství nebo jiné osoby bez

podpory oslovil, bez zfietele na to, zda nûkdej‰í potrestání se ko-
nalo nebo ne
d) kdyÏ dluÏné provinûní udûlal, v kterémÏto pfiípadû se ale

v samotném vyznal, Ïe proto je pfiedev‰ím taÏen k vy‰etfiení a po-
trestání.
9. ¤emeslníkÛm, ktefií svoji legitimaci = dokument vedou

u sebe, není vandrování dovoleno. KdyÏ mezitím (ale) udrÏí (za-
chovají) totéÏ míti prodûláno a takové vûrohodnû prokázáno, tak
jsou opatfieni omezen˘m pasem nebo pfiedepsan˘m cestovním
plánem po místech opatfiení, kde vandrov. kníÏku nebo dfiíve
pas mûli naposledy visirován (kontrolován?). Tam jim mohou,
kdyÏ právû zde pracovali a zbylé zcela legitimnû se pfiimûli mít,
nov˘ vandrov. pas místo ztraceného vystavit. Ale ztráta a stav
(povaha) dfiívûj‰í legitimace (dokumentu) podotknou, také po-
slední úfiední list a krajská karta (list), kde se objevil. Také 5
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skrze tyto, za neplatné prohlá‰eny, a vnitrozemské úfiady, které
to samé vystaví, o tom oznámí. Je ale pfiípad zamítnutí, podle
pfiedcházející smûrnice k vystavení nového vandrovního pasu,
Ïe není zpÛsobil˘ (vhodn˘), tak nachází podobnû fiemeslnictvo
respektive pfies hranice, nebo na místû vystavení ztraceného
vandrovního pasu.
10. ¤emeslnictvo, které s omezen˘m cestovním plánem bude

vráceno, smí sice se souhlasem policejního úfiadu na jejich ces-
tû v leÏícím místû zahájit práci, jinak se ale od cesty neodch˘lit.
Po v‰eobecném ustanovení zatknout a podle místa vystavení dfií-
vûj‰ího vandrov. pasu, obyãejnû ale podle domoviny, pokud tato
skrze korespondenci s pfiíslu‰n˘mi úfiady ustaneno bude, poslat
na transport.
11. ¤emeslníci, ktefií jednou na místû vystavení vandrov. pasu

se ukázali, smûjí teprve po uplynutí minimálnû 6 mûsícÛ v no-
vém vandrovnickém pasu pod bodem 1 my‰len˘mi podmínka-
mi…, musí takové fiemeslnictvo tehdy (teprve) opût (zase, znovu)
nûjak˘m zpÛsobem povoleno, tak je mu nov˘ vandrov. pas úplnû
sepsán a také obvykl˘ cestovní pas jen se zvlá‰tní opatrností pod
pfiísn˘m pozorováním v‰eobecn˘ch pfiedpisÛ, zejména také se
zfietelem na cestovní prostfiedky, povolen.
12. Pfii nástupu vandrování nebo vstupu do zemû je kaÏd˘ fie-

meslník pfiedcházejícími ustanoveními (urãením) povinen ozná-
mit skrze doruãení „otisku“ (kopie), kdyÏ vandrov. pas nebo
vandrov. kníÏka toto nemá pfiipojeno, kter˘ vandrov. pas nebo
vandrov. kníÏka uÏ není s tím spjata.
13. Policejní úfiady se mají po pfiedcházejícím ustanovení (ur-

ãení) pfii vyh˘bání se dÛrazn˘m pofiádkov˘m trestÛm, jakoÏ i po-
chopení transportu pro pfiípad, Ïe vlastník (majitel) kfiivdy
(ne‰varu, nenáleÏitosti) je napsán nebo mu visirovali vandrov.
kníÏku nebo pas na transportu eventuálnû musí ocenit pfiesnost
(‰etrnost, dÛkladnost), také náv‰tûvník (host) a hospodáfi, mistr
fiemesla a dûlat ochotného (pokorného), a s bliÏ‰ím návodem (po-
uãením) skrze jejich spolupÛsobení k dosaÏení cíle opatfiit (ob-
starat).

Berlin, 24. dubna 1833
Ministerstvo vnitra a policie

Pokraãování pfií‰tû…
Dohledal a nechal pfieloÏit Tomá‰ BlaÏíãek

——

František Holec: Řemesla v Česku neskončí,
potřebují ale vzdělávací fondy
¤emesla v âechách podle viceprezidenta Hospodáfiské komory

âeské republiky Franti‰ka Holce nikdy neskonãí. „Obrat nastane
ve chvíli, kdy instalatér zaãne vydûlávat víc neÏ právník,“ uvedl vi-
ceprezident pro nové ãíslo odborného ãasopisu Elektro v ãlánku
nazvaném ¤emesla a Ïivnostníci v âR. Pfiiná‰íme nezkrácené znû-
ní materiálu.
Na kvalitního fiemeslníka si zákazník poãká nejménû pÛl roku.

Stavby se zdrÏují, mnoho podnikÛ nemÛÏe realizovat zakázky.
Nejsou lidé. Nedostatek dobr˘ch fiemesln˘ch pracovníkÛ prakticky
ve v‰ech oborech je v‰ak jenom ãást mnohovrstevnatého problé-
mu: mezinárodní podnikatelské spoleãnosti drtí malé fiemeslníky,
práce naãerno hrozí sociálním v˘buchem.
Otázky kladli ãlenové Hospodáfiské komory pfii konferencích,

shromáÏdûních, pfii osobním kontaktu a dal‰ích pfiíleÏitostech.
Odpovûdi viceprezidenta a pfiedsedy sekce fiemesln˘ch Ïivností

HK âR Franti‰ka Holce:
O tom, Ïe chybí lidé – fiemeslníci pro stavebnictví, dopra-

vu apod. se mluví dlouho, nicménû kdy zaãal b˘t ten pro-
blém cítit nejvíce? Odkdy to pociÈujete?
Jedná se o problém, kter˘ si na‰e republika zapfiíãinila sama,

a to asi pfied patnácti lety, kdy zaãala kampaÀ – v‰ichni mladí li-
dé by mûli mít maturitu, a pracovat rukama byla ostuda. Evropa
(b˘valá patnáctka) se pot˘ká se stejn˘m problémem nedostatku
fiemeslníkÛ, ale tam je to z jiného dÛvodu. Tfietí generace pfiistû-
hovalcÛ nechce rukama pracovat a vyuÏívá sociálních záchyt-

n˘ch programÛ. Na neuspokojiv˘ v˘voj poãtu
kvalifikovan˘ch pracovních sil a problémy s nedeklarova-

nou prací samostatnû v˘dûleãnû ãinn˘ch osob pravidelnû upo-
zorÀujeme na mezinárodních konferencích v oblasti technick˘ch
zafiízení jiÏ od roku 2001.
Jaké profese nejvíce chybí?
Jedním z oborÛ, kde se bije na poplach nejsilnûji, je staveb-

nictví. Tam se uplatÀuje mnoho fiemesel – zedníci, tesafii, obkla-
daãi, elektrikáfii, pokr˘vaãi, klempífii, instalatéfii, izolatéfii apod.
V nûm se nedostává minimálnû padesát tisíc pracovních sil. Pro
uspokojení potfieb stavebního prÛmyslu je nutné, aby se ve
v‰ech uãili‰tích pfiipravovalo tfiicet tisíc uãÀÛ ve stavebních obo-
rech. Ve skuteãnosti jich je necelá tfietina, moÏná i ménû. Dal‰ím
problémov˘m oborem je strojírenství, a pfiitom se tento obor v˘-
raznû zmûnil. Nyní je v továrnách úplnû jiné prostfiedí neÏ v mi-
nulosti, nûkteré provozy jsou klimatizovány a v naprosté ãistotû.
Dá se nûjak rozli‰ovat i podle regionÛ, Ïe by tu chybûli te-

safii a tam zedníci, nebo je to v‰ude stejné?
Situace na stavbách je v celé republice stejná, a to z dÛvodu,

Ïe zbylí fiemeslníci migrují po celé zemi. Tam, kde se staví vût‰í
stavby, je situace na mal˘ch zakázkách katastrofální. Pak si
na kvalitního fiemeslníka poãkáte nejménû pÛl roku. Stavby se
zdrÏují, mnoho podnikÛ nemÛÏe realizovat dokonãení zakázky
a následuje penalizace.
Kolik lidí chybí na trhu podle va‰ich odhadÛ obecnû?
Podle m˘ch odhadÛ je to minimálnû 250 aÏ 300 tisíc. Oficiální

údaje o chybûjících kapacitách dûlníkÛ a fiemeslníkÛ na ãeském
trhu neexistují. Práci státních agentur suplují Ïivnostenská spo-
leãenstva, profesní sdruÏení fiemeslníkÛ a podnikatelské svazy.
Jaké to znamená ztráty pro ekonomiku? Dá se to vyãíslit?
To se, bohuÏel, vyãíslit nedá. Ale prÛmyslovou v˘robu a sta-

vebnictví to rozhodnû brzdí a navíc je práce nekvalitní.
Dá se odhadnout, kolik procent HDP napfiíklad dûlají tito

malí fiemeslníci?
Pfiesnou evidenci si vede âSÚ, ãísla se budou pohybovat kolem

55 aÏ 60 %. Tato ãísla jsou ale hodnû zavádûjící, protoÏe velké fir-
my nûkdy ve v˘kazech neuvádûjí pfiesnû v˘‰e subdodávek, a pfie-
dev‰ím OSVâ se hodnotí pouze odhadem, protoÏe je statistick˘
úfiad nesleduje. OSVâ hodnû vykonávané práce dûlají naãerno
(tzv. nedeklarovaná ãinnost), coÏ je nejvût‰í past pro samostatné
fiemeslníky. Ná‰ Svaz drobn˘ch, mal˘ch a stfiedních zamûstna-
vatelÛ v oboru stavebnictví âR byl zahrnut do evropského pro-
jektu na zapojení MSP do sociálního dialogu. Pfii této pfiíleÏitosti
jsme se dozvûdûli z publikace Evropské konfederace stavebníkÛ
z loÀského roku, Ïe se odhaduje objem tzv. nedeklarované eko-
nomiky (star‰í v˘raz zní ‰edá ekonomika) na 7 aÏ 16 % hrubého
domácího produktu EU, coÏ pfiedstavuje 7 aÏ 19 % celkové fiád-
né zamûstnanosti. âeská republika se sv˘m „melouchafiením“
spí‰e zdvihá zmínûn˘ statistick˘ prÛmûr. Net˘ká se to jenom sta-
vebnictví, ale v‰ech fiemeslnick˘ch oborÛ. V ãem je nebezpeãná?
Neohlá‰ená práce konkurenãnû znev˘hodÀuje firmy, které fun-
gují podle zákonÛ. Tedy odvádûjí danû a platí zdravotní a sociál-
ní poji‰tûní. RovnûÏ kazí trh. Neohlá‰ená práce ve stavebnictví je
zapfiíãinûna nedostatkem pracovních sil, vázan˘mi pracovními
povoleními, ale také nadmûrn˘mi odvody na sociálním poji‰tûní
a daních. Ov‰em viníci jsou vÏdy dva: ten, kdo práci naãerno vy-
konává, ale také zadavatel. Velmi ãasto chce klient po staviteli,
aby provedl práci a nevykázal ji, a tím se vyhne placení DPH.
KaÏd˘ z nás nechÈ si poloÏí ruku na srdce: kolikrát zaplatil na-
pfiíklad za vymalování pokoje nebo za v˘mûnu pneumatik na ru-
ku, bez faktury? Takov˘ klient si v‰ak neuvûdomuje, Ïe
po‰kozuje sám sebe, protoÏe sotva se pak dovolá napfiíklad re-
klamace. Ale hlavnû po‰kozuje poctivé fiemeslníky. Panuje myln˘
názor, Ïe mají pfiehnané ceny. Oni v‰ak pfiitom pouze podnikají
podle pravidel. Práce naãerno se v‰ak nakonec obrátí proti ne-
poctiv˘m fiemeslníkÛm, ale i proti klientovi a tikající sociální
bomba vybuchne. Nepoctiv˘ fiemeslník, kter˘ byl zvykl˘ dûlat bez
faktury za hotové, odchází do penze a zji‰Èuje, Ïe má kriticky ma-
l˘ dÛchod nebo rovnou Ïádn˘! ProtoÏe celá léta neplatil. Jejich
poãet odhaduji v fiádu statisícÛ. Hrozí, Ïe budou roz‰ifiovat fiady
bezdomovcÛ, jelikoÏ nebudou mít ani na nájem. Neohlá‰ená prá-
ce tak pfiímo ohroÏuje schopnost sociálního zabezpeãení státu.6
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Tím se vytváfií nerovná situace, protoÏe ve‰-
keré financování sociálního systému potom
dopadne i na ty poctivé. Tûm se zv˘‰í danû,
aby se stát mohl starat o bezdomovce.
Nejhor‰í na tom je, Ïe to budou platit i pocti-
ví fiemeslníci, které to uÏ po‰kodilo, protoÏe
mûli za konkurenta osobu, která provádûla
práci naãerno.
Nûjak˘ ãas mezeru na ãeském trhu prá-

ce vyplÀovali cizinci, ktefií ale zaãínají
odcházet do zemí, kde mají vy‰‰í v˘dûlky.
Co to bude znamenat pro ekonomiku?
MÛÏe to znamenat zpomalení? Jaké jsou
hrozby?
Znamenat to pro na‰e firmy bude hodnû,

neboÈ se tito pracovníci u na‰ich firem za-
pracovali na nov˘ch technologiích, nauãili se
nové dovednosti, napfi. sváfiet, a získali ev-
ropsk˘ sváfieãsk˘ prÛkaz. Jejich zvy‰ování
kvalifikace hradili na‰i podnikatelé a byli
pfiesvûdãeni, Ïe se jim to vrátí. Nyní budou
muset zaãínat znovu s nov˘mi lidmi.
Nicménû i v této oblasti jiÏ zaãal posun a ve
Vietnamu se v souãasné dobû uãí noví pra-
covníci pro na‰i republiku na profese, které
jsou u nás tfieba. BohuÏel v‰ak i v tomto pfií-
padû není stoprocentní spokojenost, protoÏe
vy‰kolení adepti se sice do na‰í zemû dosta-
nou a nastoupí do firem, ale po ãase se ztra-
tí a ve firmách nepracují. Jsou na trÏi‰tích
nebo v obchodech.
âím si vysvûtlujete nedostatek fiemesl-

níkÛ a tûchto pracovníkÛ v âR?
Kromû toho, co jsem zmínil jiÏ na zaãátku,

dal‰í jeho pfiíãinou je demografick˘ v˘voj, rodí
se ménû dûtí a ménû dûtí znamená ménû ab-
solventÛ. Poãet absolventÛ odborn˘ch uãili‰È
je jiÏ teì mal˘ a dále klesá. Je to zpÛsobeno
zejména malou prestiÏí fiemesln˘ch profesí.
Mimo jiné i s ohledem na jejich málo lukrativ-
ní finanãní ocenûní a v˘raznou preferenci
stfiedo‰kolského studia, pfiedev‰ím gymnázií,
u mladé generace.
Hospodáfiská komora âR (dále HK âR) vidí

jako jednu z dal‰ích pfiíãin pfiechod stfiedních
odborn˘ch uãili‰È z kompetence ministerstva
hospodáfiství do gesce ministerstva ‰kolství.
Ministerstvo ‰kolství zvolilo na konci devade-
sát˘ch let podle názoru HK âR chybnou stra-
tegii. Podle ministerstva mûlo získat
devadesát procent mlad˘ch lidí stfiedo‰kolské
vzdûlání s maturitou, pfiedev‰ím na ‰kolách
s humanitním zamûfiením. Pfiedpokládalo se,
Ïe v osmnácti letech skonãí jakási v‰eobecná
pfiíprava a ti, ktefií nebudou pokraãovat ve
studiu na vysoké ‰kole, se budou uãit ve
zkrácen˘ch formách uãebních oborÛ. Podle
HK âR v‰ak tato koncepce vedla ke kritické-
mu nedostatku vyuãen˘ch fiemeslníkÛ.
Dal‰ím dÛvodem je my‰lení rodiãÛ deváÈákÛ.
Pro nû je mnohem atraktivnûj‰í soukromé
gymnázium a vidina dobfie placené práce ma-
naÏera. Soukromé ‰koly dostávají stejné dota-
ce na Ïáka jako státní ‰koly. Jejich logick˘m
zájmem je tedy mít co nejvût‰í poãet studentÛ
v roãníku. Pfii záporném demografickém v˘vo-
ji a malém poãtu dûtí nabídka ‰kol pfievy‰uje
poptávku, a tak se dostat kamkoliv, jen ne
na uãÀák, je snadné. Typick˘ ãtyfikafi se po-
tom na studiu trápí, a pfiitom by mohl b˘t vy-

nikajícím fiemeslníkem a ve zvoleném oboru
by se dobfie realizoval.
Vidíte nûjaké v˘chodisko?
V˘chodisko z nastalé situace v odborném

technickém vzdûlávání vidí HK âR v návratu
uãili‰È pod Ministerstvo prÛmyslu a obchodu
âR. Podporuje duální systém, kdy se na pfií-
pravû technick˘ch pracovníkÛ podílejí i malé
a stfiední firmy. Zfiizovatelé stfiedních odbor-
n˘ch uãili‰È – kraje, na svoji úlohu nestaãí.
I kdyÏ se mnohé velmi snaÏí. Motivují uchaze-
ãe rÛzn˘mi stipendii, ale stále to nepfiiná‰í k˘-
Ïen˘ efekt. Velké stabilní podniky by se mûly
více podílet na organizaci ‰kol – pfiíkladem se
stala firma Metrostav. Napfi. ve stavebnictví
by nemûl b˘t problém nabídnout uãÀÛm – ab-
solventÛm po nûjaké dobû bydlení. Aby se
men‰í podniky mohly zapojit do pfiípravy uã-
ÀÛ (zrovna tak, jak je to i v zemích na západ
od nás), bude nutné zaloÏit fondy, do kter˘ch
budou muset pfiispívat v‰ichni zamûstnanci
i podnikatelé, ktefií v oboru pracují. Tyto fon-
dy by pak také mûly zabezpeãovat i dal‰í vzdû-
lávání fiemeslníkÛ a rekvalifikace. Tento
systém bûÏí jiÏ v nûkter˘ch zemích EU, nejlé-
pe pak ve Francii. Dal‰í pfiínos vidí HK âR
v novém zákonû ã. 179/2006 Sb., o ovûfiování
a uznávání v˘sledkÛ dal‰ího vzdûlávání, kter˘
má pomoci vzdûlávat lidi s maturitou pro ne-
zbytnû nutné profese. Stát s tímto problémem
musí také poãítat – mûl by zfiídit fond na dal-
‰í vzdûlávání zamûstnancÛ, protoÏe malí pod-
nikatelé to neuplatí. Kraje a Praha by si mûly
také uvûdomit, Ïe je nav˘sost nerozumné li-
kvidovat vybavené uãÀovské ‰koly teì, kdyÏ
nejsou uãÀové. AÏ budou tyto ‰koly pozdûji
tfieba, nebudou na to finance. Pro uãÀovské
‰koly se nabízí jedineãné uplatnûní právû pfii
naplÀování zákona ã. 179/2006 Sb.
Absolventi nebo vyuãenci budou mít moÏnost
ubytování v internátech tûchto ‰kol, neÏ se
postaví na vlastní nohy. Nová technika
a technologie v na‰í zemi pfiedbûhla fiemesla.
¤emeslníci se nechtûjí dále vzdûlávat, a sni-
Ïuje se tak úroveÀ fiemeslné práce.
MÛÏe to do budoucna tfieba znamenat

„konec fiemesel v âechách“?
¤emesla v âechách nikdy neskonãí a já

jsem pfiesvûdãen o nezbytnosti fiemesel a fie-
meslníkÛ v budoucnu. Ptali jsme se v Anglii,
jak tento problém fie‰ili. ¤ekli nám, Ïe ho vy-
fie‰il aÏ trh. Obrat nastane ve chvíli, kdy in-
stalatér zaãne vydûlávat víc neÏ právník. Jak je
vidût, aÈ se v˘robci snaÏí jak chtûjí, aby jejich
v˘robek uÏ nemusel nikdo odbornû montovat,
tak se jim to nedafií (viz v˘robky ve stavebních
marketech). V poslední dobû se na HK âR ob-
rátili zástupci hobby marketÛ, abychom jim
pfiedali seznamy dobr˘ch fiemeslníkÛ. Chtûjí je
mít na prodejnû, aby jejich sluÏby mohli nabí-
zet sv˘m zákazníkÛm, a tímto opatfiením chtû-
jí maximálnû sníÏit reklamace z neodborné
nebo svépomocné montáÏe.
Máte pocit, Ïe kdyÏ uÏ seÏenete fiemesl-

níka, pracovníka, sniÏuje se kvalita jeho
práce, má-li v zásobû hodnû zakázek?
KdyÏ se ptáte na kvalitu práce, musím

konstatovat, Ïe rychle se rozvíjející technolo-
gie a nové v˘robky poÏadují neustálé
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Speciální příloha:

Zaměřeno
na vzdělávání
Celorepublikov˘ prÛfiez moÏnostmi

vzdûlávání v kováfisk˘ch oborech.
Pfiipravili jsme pro vás v tomto ãís-

le sadu reportáÏí z kováfisk˘ch ‰kol
o závûreãn˘ch a roãníkov˘ch pra-
cech jejich studentÛ. MÛÏete se zde
také dozvûdût o dal‰ích oborech
vzdûlávání, které ‰koly nabízejí.

Najdete zde informace ze ‰kol:

Střední uměleckoprůmyslová
škola a Vyšší odborná škola,
Turnov, Skálova 373

str. 8–9

Střední škola MESIT, o.p.s.,
Družstevní 818,
Uherské Hradiště-Mařatice

str. 10–11

Střední odborná škola
uměleckořemeslná,
Podkovářská 4, Praha-Vysočany

str. 12–13

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště,
Hněvkovice 1, Týn nad Vltavou

str. 14–15

SOU tradičních řemesel a VOŠ,
Střední 59, Brno

str. 16–17

Střední škola řemesel Třebíč
Demlova 890, Třebíč

str. 18–19

Střední škola řemeslná,
Jaroměř, Studničkova 260

str. 20–21

Střední průmyslová škola
a Vyšší odborná škola technická
Brno, Sokolská 1

str. 22–23

Pokraãování na stranû 24 >
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Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší
odborná škola, Turnov, Skálova 373

Vzdělávání v oborech:
Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba (82-41-M)
82-41-M/012 V˘tvarné zpracování kovÛ a drah˘ch kamenÛ
– plo‰né a plastické rytí kovÛ
82-41-M/013 V˘tvarné zpracování kovÛ a drah˘ch kamenÛ
– umûlecké zámeãnictví a kováfiství
82-41-M/014 V˘tvarné zpracování kovÛ a drah˘ch kamenÛ
– zlatnictví a stfiíbrnictví
82-41-M/015 V˘tvarné zpracování kovÛ a drah˘ch kamenÛ
– brou‰ení a rytí drah˘ch kamenÛ
82-41-M/016 V˘tvarné zpracování kovÛ a drah˘ch kamenÛ
– umûlecké odlévání
82-41-M/06 V˘tvarné zpracování kovÛ a drah˘ch kamenÛ

Konzervátorství a restaurátorství (82-42-N)
82-42-N/010 Restaurování kovÛ

Umělecké kovářství a zámečnictví na SUPŠ a VOŠ Turnov
Kováfiské oddûlení Stfiední umûleckoprÛmyslové ‰koly a Vy‰‰í

odborné ‰koly v Turnovû zahájilo v˘uku v roce 1953, a to v his-
torické budovû ‰koly, která byla zaloÏena 8. listopadu 1884.
Souãasn˘ areál ‰koly tvofií novodobá pfiístavba, kde byla vybu-
dována knihovna, tûlocviãna, spoleãensk˘ a v˘stavní sál, stu-
denti se zde mohou ubytovat v Domovû mládeÏe. V této ãásti se
téÏ nacházejí v˘tvarné ateliéry, odborné a dílenské uãebny. Od
roku 2001 je souãástí SUP· Turnov i Vy‰‰í odborná ‰kola zamû-
fiená na restaurování kovÛ.
Podmínkou pro studium na SUP· Turnov je úspû‰né vykoná-

ní talentové zkou‰ky, která se skládá z kresebné studie, modelo-
vání a ústního pohovoru. V kováfiském oddûlení studují nejen
chlapci, ale i dívky.

Organizace odborné výuky
V˘tvarná pfiíprava má v 1. a 2. roãníku t˘denní dotaci 6 vyu-

ãovacích hodin (45 min.), v 3. a 4. roãníku absolvují studenti za
t˘den 8 vyuã. hodin navrhování.
Praktická v˘uka kováfiského oddûlení probíhá v plnû vybavené

kováfiské hale. V 1. roãníku ãiní 6 vyuã. hodin, v 2. a 3. roãníku
11 vyuã. hodin a ve 4. roãníku 13 vyuã. hodin.
âtyfileté studium je zakonãeno odbornou maturitní prací dle

vlastního návrhu, v které se hodnotí návrh i realizace. Souãástí ma-
turitní zkou‰ky je téÏ ústní zkou‰ka z dûjin umûní a technologie,
z volitelného jazyka, ústní a písemná zkou‰ka z ãeského jazyka.
Kováfiské oddûlení vyuÏívá k v˘uce unikátní sbírku kováfisk˘ch

v˘robkÛ. V prÛbûhu studia Ïáci absolvují t˘denní v˘tvarn˘ kurz
v plenéru (2. roãník) a úãastní se poznávacího zájezdu historic-
k˘ch památek Francie ãi Itálie (3. roãník).
Nejlep‰í práce kováfiského oddûlení prezentujeme na v˘sta-

vách, zejména na kaÏdoroãním setkání kováfiÛ „Hefaiston“
na hradû Helf‰t˘nû. V prÛbûhu 28 roãníkÛ získali na‰i Ïáci mno-
ho ocenûní za vystavené ‰kolní práce i za práce zhotovené bûhem
tûchto mezinárodních setkání.
V roce 2009 získala SUP· a VO· Turnov prestiÏní ocenûní

umûleck˘ch kováfiÛ – cenu Alfréda Habermanna. ¤ada absol-
ventÛ kováfiského oddûlení pokraãuje ve studiu na vy‰‰ích od-
born˘ch ‰kolách a vysok˘ch ‰kolách umûleckého zamûfiení.
Zájemce o studium umûleckého kováfiství rádi uvítáme na pra-

videln˘ch Dnech otevfien˘ch dvefií, kde mohou vidût návrhy i re-
alizace studentsk˘ch prací a mohou zde konzultovat i své vlastní
práce. Leto‰ní Den otevfien˘ch dvefií na SUP· a VO· Turnov se
koná v sobotu 29. 5. 2010 od 9. 00 do 17. 00 hodin.
Ve v˘tvarn˘ch ateliérech ‰koly budou vystaveny maturitní prá-

ce leto‰ních absolventÛ.
ak. sochafi Jan Mastník, vedoucí studijního
zamûfiení umûlecké kováfiství a zámeãnictví
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SUP· TURNOV
Zal. 1884

Libor Hurda – Lennon

Du‰an Homoliak – Sen

Pavlína Kuãerová – Stfievíãky

Marie Mik‰aníková – Domeãek Jifií Mûrãák – Kentaur
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Radovan âapek – Mísa
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Martin Holman – Don Quijote

Jifií Mûrãák
– âas

Petr Hanáãek – âern˘ panter
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Střední škola MESIT, o.p.s.
Družstevní 818, Uherské Hradiště-Mařatice

Vzdělávání v oborech:
Maturitní
26-41-L/01 mechanik elektrotechnik – zamûfiení: mechanik
elektronik
23-45-L/005 mechanik ãíslicovû fiízen˘ch strojÛ
Tříleté
26-51-H/01 elektrikáfi
26-51-H/02 elektrikáfi – silnoproud
23-56-H/01 obrábûã kovÛ
23-51-H/01 strojní mechanik – zamûfiení: zámeãník
34-57-H/01 knihafi
31-62-H/01 v˘robce pokr˘vek hlavy
82-51-H/001 umûleck˘ kováfi a zámeãník
S upraveným obsahem vzdělávání
23-51-E/004 zámeãnické práce a údrÏba
23-56-E/004 obrábûcí práce
75-41-E/01 peãovatelské sluÏby
41-52-E/01 zahradnické práce
78-62-C/001 praktická ‰kola jednoletá
78-62-C/002 praktická ‰kola dvouletá

·kola zahájila svou ãinnost jiÏ v roce 1952, kdy byla dokonãe-
na v˘stavba hlavní budovy n. p. Mikrotechna na ulici Sokolovská
v Mafiaticích (do tohoto okamÏiku byla v˘roba realizována v pro-
storách hospody „U Puãalíka“). Tím byly také vytvofieny podmín-
ky pro v˘uku vlastních uãÀÛ, neboÈ uãni oboru jemn˘ mechanik
byli doposud pfiipravováni v uãÀovském závodû Mikrotechny
v Praze-Modfianech. Bûhem dal‰ích let se UãÀovské stfiedisko
n. p. Mikrotechna stalo souãástí SOU Let Kunovice n. p., pod ná-
zvem Stfiedisko praktického vyuãování Mesit n. p.. Od 1. 1. 1991
se ‰kola stala dcefiinou spoleãností MESIT holding a.s.. M·MT
âR ji zafiadilo do sítû soukrom˘ch ‰kol.

Umělecký kovář a zámečník
Îák tohoto oboru si ve tfiech roãnících osvojí základy zpraco-

vání rÛzn˘ch kovov˘ch materiálÛ, zejména tûch kovateln˘ch, ale
seznámí se téÏ se základy slévání ãi svafiování.
Po odborné stránce by mûl zvládnout ãtení i r˘sování technic-

k˘ch v˘kresÛ, rozumût doprovodné dokumentaci a rozvinout si
v˘tvarné schopnosti pfiedev‰ím v kresbû a modelování.
Po fiemeslné stránce zvládne pfiená‰ení plo‰né kresby na ma-

teriál, tepání reliéfÛ, kování n˘tÛ, spojování rÛzn˘mi technikami
(n˘tování, plátování, sponování, na rybinu, svafiování v ohni aj.).
Ve vy‰‰ích roãnících pak zhotovení volut a akantÛ, dvefiních zá-
vûsÛ a klik. Samostatnû by mûl b˘t schopen zvládnout zhotove-
ní jednodu‰‰í mfiíÏe za pouÏití prÛvlakÛ a v˘robu stavebního
kování dle pfiedlohy. Seznámí se téÏ s ‰irokou paletou povrcho-
v˘ch úprav kovÛ od historick˘ch (leptání a pasivace, cínování,
mûdûní, pfiírodní laky a vosky) aÏ po vyuÏití moderních postupÛ
a nátûrov˘ch hmot.
·kola disponuje profesionálnû vybavenou dílnou – dva pneu-

matické a dva pruÏinové buchary, montáÏní hydraulick˘ lis
100 t, klikov˘ lis 50 t, 2 pece na zemní plyn o v˘konu 40 kW,
sváfieãka CO2 a TIG, plasmová fiezaãka do 40 mm, profilové nÛÏ-
ky aj. Dílna je kolaudována v roce 2003 a odpovídá nejnovûj‰ím
platn˘m hygienick˘m a technick˘m normám (klimatizace a filt-
race vzduchu, vnitfiní pfietlak, odsávání sváfieãsk˘ch d˘mÛ atd.).
·kola spolupracuje s firmou Kováfiství Wunderlich, coÏ umoÏ-

Àuje ÏákÛm zejména posledních roãníkÛ, sledovat i pfiímo se
úãastnit v˘roby profesionálních zakázek. V poslední dobû se po-
díleli na pracích pro Gastro Îofín a hradu Zbiroh, rekonstrukci
klá‰tera ve Veselí nad Moravou, BaÈovy vily ve Zlínû, pracích pfii
rekonstrukci Cathedrale Notre-Dame de Paris, nemovitosti kní-
Ïete Schwarzenberga, ãi pracích pro VIP.

Nejlep‰ím ÏákÛm mÛÏe ‰kola MESIT zajistit stáÏe v za-
hraniãí - podmínkou je v˘borná jazyková vybavenost.10
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Střední odborná škola uměleckořemeslná
Podkovářská 4, Praha-Vysočany

Vzdělávání v oborech:
Studijní obory s maturitou
- Umûlecké a fiemeslné práce – dvouletá nástavba
- StaroÏitník

Tříleté učební obory
- Umûleck˘ kováfi a zámeãník
- Umûleck˘ pasífi
- Zlatník a klenotník
- Umûleck˘ ‰tukatér
- Umûleck˘ fiezbáfi
- Umûleck˘ truhláfi
- Umûleck˘ pozlacovaã
- Umûleck˘ keramik
- Umûleck˘ sklenáfi
- Vlásenkáfi a maskér
- Umûleck˘ rytec
- Ko‰íkáfi

Rekvalifikace
- ve v‰ech uãebních oborech

·kole je v˘chovnû vzdûlávací zafiízení, které patfií – fieãeno slovy
historika – mezi staroÏitnosti. Oslaví totiÏ v brzké dobû 60 let své-
ho pÛsobení. Za dobu svého trvání ‰kola nûkolikrát zmûnila své
oznaãení i místa svého pÛsobení, jak vyÏadovala legislativa minu-
l˘ch dob. PÛsobili jsme na Václavském námûstí, na námûstí Míru,
na smíchovském Îvahovû a v âerné ulici na Starém Mûstû. Od ro-
ku 1976 ‰kola trvale pfiesídlila do Podkováfiské ulice ãíslo 4
v Praze-Vysoãanech.
Letos v lednu ‰kola uspofiádala také jako poctu sv˘m nejlep‰ím

ÏákÛm za ta léta ‰kolní v˘stavu v Uhfiínûvsi.
·kola se vÏdy zamûfiovala pfieváÏnû na pfiípravu odborníkÛ

v umûleckofiemesln˘ch oborech. Podmínkou pfiijetí ke studiu je
úspû‰né sloÏení talentové zkou‰ky. V‰echny tfiíleté uãební obo-
ry jsou zakonãené závûreãnou zkou‰kou. V˘stupním dokladem
o vzdûlání je v˘uãní list.
Vedle v‰eobecnû vzdûlávacích pfiedmûtÛ je kladen zásadní dÛ-

raz na odborné pfiedmûty Technologie, Materiály, Dûjiny umûní,
V˘tvarná v˘chova, Odborn˘ v˘cvik. Vyuãují je vysoce kvalifiko-
vaní odborníci. Vyuãuje se ve 14denním cyklu – l t˘den teore-
tického vyuãování ve ‰kole stfiídá l t˘den praktického vyuãování
na smluvních pracovi‰tích umûleckofiemesln˘ch provozoven po
celé âeské republice, kter˘ch je v leto‰ním roce 74. ÎákÛm se
vûnují pfiední fiemeslníci tûchto oborÛ s dlouholetou umûlecko-
fiemeslnou praxí.
Ve ‰kolním roce 1993/94 ‰kola ve spolupráci s Asociací sta-

roÏitníkÛ otevfiela nov˘, ve svûtû ojedinûl˘, 4let˘ studijní obor
StaroÏitník. Uãební osnovy tohoto oboru obsahují vedle v‰eo-
becnû vzdûlávacích pfiedmûtÛ i dÛleÏité odborné pfiedmûty UÏité
umûní, Dûjiny umûní, Psychologie, Techniky, Znalectví,
Depozitáfi a ochrana pfiedmûtÛ, Památková péãe a sbûratelství.
Odborn˘ v˘cvik je realizován l den v t˘dnu ve ‰kole, od 2. roã-
níku na vybran˘ch pracovi‰tích obchodu se staroÏitnostmi.
Jeho absolventi jsou pfiipraveni pro práci ve staroÏitnick˘ch pro-
vozovnách, muzeích, galeriích, pfiípadnû pro dal‰í studium
na vysoké ‰kole. Dospûlí zájemci o tuto problematiku nav‰tûvu-
jí ‰kolou realizované 2leté kurzy Sbûratelství a staroÏitnictví.
Pro absolventy v‰ech umûleckofiemesln˘ch oborÛ s dobr˘mi

studijními v˘sledky ‰kola pfiipravila dvouleté denní nebo tfiíleté
dálkové nástavbové studium Umûlecké fiemeslné práce, za-
konãené maturitní zkou‰kou. Úspû‰n˘ absolvent studia získá
maturitní vysvûdãení. Pro absolventy jin˘ch stfiedních ‰kol a ji-
n˘ch oborÛ zaji‰Èuje ‰kola externí formou 2leté rekvalifikaãní

studium. Tak si mohou zájemci o vzdûlání v umûleckofie-

mesln˘ch oborech roz‰ífiit svou kvalifikaci o nûkter˘ z uãebních
oborÛ, které ‰kola vyuãuje v denní formû.
SO· je jedním ze zakládajících ãlenÛ sdruÏení, které realizuje

Mistrovskou ‰kolu jako pfiípravu pro získání titulu Mistr umû-
leckého fiemesla.
SOS umûleckofiemeslná je sv˘m specifick˘m zamûfiením jedi-

neãn˘m zafiízením, které v rámci svého pedagogického i odbor-
ného pÛsobení sdruÏuje pfieváÏnou vût‰inu odborníkÛ
vyjmenovan˘ch profesí. Vût‰ina jich pÛsobí jako mistfii nebo in-
struktofii odborné v˘chovy, nûktefií dal‰í pÛsobí jako externí uãi-
telé pro odborné pfiedmûty. Nûkteré vyuãované obory jsou
málopoãetné, takÏe v˘uka tûchto ÏákÛ mÛÏe b˘t povaÏovaná ãas-
to za ekonomicky nev˘hodnou. ·kola v‰ak cítí své poslání
i v tom, Ïe je dÛleÏité tyto obory nejen vyuãovat pro souãasnost,
ale zachovat i pro budoucnost.

Kontakt:
SO· umûleckofiemeslná s.r.o.
Podkováfiská 4, 190 00 Praha 9 - Vysoãany
tel.: 266 311 751
www.sospodkovarska.cz
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Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Hněvkovice 1, Týn nad Vltavou

Vzdělávání v oborech:
Tříleté učební obory
- Opraváfi zemûdûlsk˘ch strojÛ
- Podkováfi a zemûdûlsk˘ kováfi
- Truhláfi
- Prodavaã
- Kuchafi-ãí‰ník
- Cukráfi
- Zahradník-krajináfi
- Zemûdûlec-farmáfi
- Stravovací a ubytovací sluÏby
- Zahradnické práce

Čtyřletý maturitní obor
- Nábytkáfiská a dfievafiská v˘roba

Dvouleté a tříleté nástavbové studium
- Podnikání

Kolébka učňovského školství Vltavotýnska
Obec Hnûvkovice je vzdálená asi tfii kilometry od mûsta T˘n

nad Vltavou a fieka Vltava ji rozdûluje na Hnûvkovice na pravém
a levém bfiehu. V minulosti to byl jeden celek, s tvrzí, nyní zám-
kem, na pravém bfiehu a se vsí na bfiehu levém.
·kola byla zaloÏena v prostorách a objektech b˘valého arcibis-

kupského dvora a zámku. Arcibiskupsk˘ znak s letopoãtem 1685
je dodnes umístûn nad vchodem do zámku. Historie ‰koly zaãíná
rokem 1948, kdy v Hnûvkovicích vzniklo Ústfiedí pro mechanizaci
zemûdûlství a poboãka Strojní traktorové stanice, probíhaly zde
kurzy fiidiãÛ traktorÛ a obsluh samovazÛ a mlátiãek. UãÀovská
‰kola zemûdûlská vznikla 1. záfií 1953 a do prvního roãníku dvou-
let˘ch uãebních oborÛ strojní zámeãník pro opravu traktorÛ, ko-
váfi-podkováfi a koláfi tehdy nastoupilo 60 ÏákÛ. V roce 1961 do‰lo
k pfiejmenování ‰koly na Zemûdûlskou uãÀovskou ‰kolu, v roce
1963 na Zemûdûlské odborné uãili‰tû. Ve ‰kolním roce 1971–1972
byla ve ‰kole zahájena v˘uka automechanikÛ, v letech 1970–1976
se zde vyuãoval obor soustruÏník a v roce 1973 byl otevfien obor
truhláfi místo tradiãního koláfie.
Od roku 1980 se název ‰koly zmûnil na Stfiední odborné uãi-

li‰tû zemûdûlské. Ve stejném roce se místo oboru kováfi-podkováfi
zaãal vyuãovat obor mechanik-opraváfi se zamûfiením na zemû-
dûlské a lesnické stroje a zafiízení. Tento obor byl nahrazen v ro-
ce 1988 oborem mechanik-opraváfi pro renovaci zemûdûlské
techniky a kováfiství. V roce 1993 se název oboru zmûnil na opra-
váfie zemûdûlsk˘ch strojÛ a zÛstal doposud. V roce 1987 zaãala
i v˘uka klempífiÛ pro stavební v˘robu.
Ve ‰kolním roce 1991–1992 byla zahájena v˘uka nástavbové-

ho studia dfievafiská a nábytkáfiská v˘roba se zamûfiením na dfie-
vûné konstrukce pro Ïáky vyuãené v oboru truhláfi, v roce 1993
byl obnoven uãební obor kováfi-podkováfi a ve stejném roce za-
hájila ãinnost stfiední prÛmyslová ‰kola s nov˘m studijním obo-
rem dfievûné konstrukce. Obû ‰koly – stfiední odborné uãili‰tû
a stfiední prÛmyslová ‰kola se v roce 1994 spojily pod jeden ná-
zev – Integrovaná stfiední ‰kola Hnûvkovice. V roce 1998 byl otev-
fien obor prodavaã-prodavaãka potravináfiského a smí‰eného
zboÏí.
Nové obory byly otevfieny v souvislosti se slouãením ‰koly se

Stfiedním odborn˘m uãili‰tûm VodÀany v roce 2006. ·kola se
pfiejmenovala na Stfiední odbornou ‰kolu a Stfiední odborné uãi-
li‰tû Hnûvkovice a ke stávajícím uãÀovsk˘m oborÛm pfiibyly obo-
ry kuchafi-ãí‰ník pro pohostinství, cukráfi, zahradník, krajináfi,
kuchafiské práce a zahradnické práce. V roce 2006 byla rovnûÏ
otevfiena denní i dálková forma nástavbového studia oboru pod-
nikání. Tolik k historii ‰koly.

·kola se nachází v krásném prostfiedí nedaleko
Hnûvkovické pfiehradní nádrÏe vybudované v letech 1986–

1991 pro zabezpeãení technologické vody pro nedalekou jader-
nou elektrárnu Temelín. Vût‰ina nov˘ch objektÛ byla postavena
v letech 1982–1990.
Byl vybudován nov˘ domov mládeÏe, kter˘ v souãasné dobû

nabízí ubytování 110 ÏákÛm, stravovací pavilon, tûlocviãna, ãis-
tírna odpadních vod a zapoãato bylo se stavbou nového ‰kolního
pavilonu. Ke sportovnímu vyÏití slouÏí ÏákÛm fotbalové a volej-
balové hfii‰tû, tenisov˘ kurt a koupali‰tû. Nov˘ kabát získaly do-
mov mládeÏe a ‰kolní pavilon v roce 2008 projektem „SníÏení
energetické nároãnosti SO· a SOU Hnûvkovice“ zpracovaném
v rámci Operaãního programu Ïivotního prostfiedí.
V ãervnu 2008 si ‰kola pfiipomnûla 55. v˘roãí zaloÏení velkou

oslavou na vltavot˘nském námûstí Míru, pozvání pfiijali také rad-
ní Jihoãeského kraje Jifií Netík a reÏisér Zdenûk Tro‰ka, kter˘
T˘n nad Vltavou proslavil v populárních KameÀácích a jehoÏ
slavné Trnky brnky z filmu Slunce, seno, jahody nebo titulní pí-
seÀ z pohádky Princezna ze mlejna zaznûly i v následném kul-
turním programu. S podobn˘m programem se v‰ak obyvatelé
T˘na nad Vltavou a v‰ichni pfiíznivci ‰koly setkávají jiÏ tradiãnû
vÏdy v prosinci, kdy si pfii vánoãních prezentacích alespoÀ
na chvíli odpoãinou od pfiedvánoãního shonu, zaposlouchají se
do vánoãních písní a spoleãnû se Ïáky ‰koly si zazpívají nûkterou
z lidov˘ch koled. Ani ta poslední, jiÏ desátá prezentace SO·
a SOU Hnûvkovice v prosinci 2009 nebyla v˘jimkou a podle slov
radní Jihoãeského kraje pro oblast ‰kolství Jany Krejsové, která
také pfiijala pozvání, patfiila k tûm nejzdafiilej‰ím.
·kola se také pravidelnû úãastní nejvût‰í pfiehlídky stfiedního

a uãÀovského ‰kolství v âeské republice – v˘stavy Vzdûlání a fie-
meslo pofiádané vÏdy poãátkem ‰kolního roku v âesk˘ch
Budûjovicích. Vloni jiÏ podruhé pofiádala Celostátní soutûÏ v ko-
váfisk˘ch dovednostech a její stánek s ukázkami práce hnûvko-
vick˘ch truhláfiÛ, kováfiÛ, kuchafiÛ, cukráfiÛ nebo zahradníkÛ
patfiil opût k tûm nejnav‰tûvovanûj‰ím. Také ve ‰kolním roce
2010–2011 bude na‰e ‰kola hlavním organizátorem této celo-
státní kováfiské soutûÏe.
·iroké vefiejnosti nabízí ‰kola celou fiadu sluÏeb vãetnû truhláfi-

sk˘ch, kováfisk˘ch, kuchafisk˘ch nebo cukráfisk˘ch v˘robkÛ
na zakázku, v letních mûsících rodinné a podnikové rekreace, kur-
zy a ‰koly v pfiírodû, dále moÏnost získání fiidiãského oprávnûní
skupin A1, A, B, C, a T a sváfieãského osvûdãení. Velkému zájmu
se tû‰í odborn˘ semináfi Svafiovací den pofiádan˘ ve spolupráci
s Vysokou ‰kolou báÀskou – Technickou univerzitou Ostrava,
âesk˘m sváfieãsk˘m ústavem, s.r.o. Ostrava a firmou ESAB
Vamberk, s.r.o., jehoÏ osm˘ roãník se uskuteãnil v ãervnu 2009.
Z v˘‰e uvedeného je patrné, Ïe pro Ïáky samotné i pro ‰irokou

vefiejnost dûlá ‰kola skuteãnû maximum. Sami se o tom mÛÏete
nejlépe pfiesvûdãit na dnech otevfien˘ch dvefií nebo kdykoliv po
telefonické domluvû. V‰ichni pracovníci ‰koly vám ochotnû zod-
poví v‰echny dotazy a provedou vás areálem ‰koly.

Mgr. Milo‰ Smetana
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SOU tradičních řemesel a VOŠ
Střední 59, Brno

Vzdělávání v oborech:

Tříleté a čtyřleté obory
Tradiãní fiemesla napfi.
- Truhláfi
- Montér such˘ch staveb
- Elektrikáfi

Umûlecká fiemesla napfi.
- Umûleck˘ truhláfi
- Keramik
- Umûleck˘ kováfi

Obory sluÏeb napfi.
- Kadefinice
- Kosmetiãka

Nástavbové studium pro střední management
- je v oborech zakonãeno maturitní zkou‰kou (dvouleté)

Studium na vyšší odborné škole
- Podnikatel pro obchod a sluÏby

Nedostatek řemeslníků
Obecná víra v plnou automatizaci ve‰ker˘ch lidsk˘ch ãinností

v blízké budoucnosti vytváfií v souãasnosti alarmující úbytek ne-
jen kvalitních fiemeslníkÛ, ale i pfiedstavitelÛ fiemesel jako tako-
v˘ch. Kdo kdy shánûl zedníka, truhláfie, instalatéra, kováfie nebo
jiného odborníka rukodûln˘ch ãinností, ten ví, jak závaÏn˘ je to
problém. Aãkoliv souãasn˘ trend je stálé pfiib˘vání gymnázií
a stfiedních ‰kol s obecnûj‰ím zamûfiením, Stfiední odborné uãili‰-
tû tradiãních fiemesel nejen Ïe nabízí ‰iroké spektrum uãebních
oborÛ fiemesel, ale pofiádá i akce, které mají nej‰ir‰í vefiejnost
upozornit na nebezpeãí úpadku fiemesel, kter˘ u nás hrozí.

Obor Umělecký kovář a zámečník (82-51-H/001)
Îáci najdou uplatnûní ve firmách se zámeãnickou i kováfiskou

v˘robou a nauãí se ovládat základní kovoobrábûcí stroje (sou-
struh, fréza, bruska) a zvládají jednoduché technologické operace
a úkony na tûchto strojích. Najdou uplatnûní v umûleckém zpra-
cování kovÛ pfii ruãním i strojním kování. Tito Ïáci mají pfiedpo-
klady (schopnosti) zvládat v˘robu kovan˘ch mfiíÏí, zábradlí, bran,
dekorativních a uÏitkov˘ch pfiedmûtÛ.
Délka a typ studia: 3 roky, stfiední odborné vzdûlání s v˘uãním

listem
MoÏnost dal‰ího vzdûlávání:
MoÏnost pokraãovat na na‰em nástavbovém studiu v oboru

Umûlecké fiemeslné práce, kter˘ je ukonãen maturitní zkou‰kou.
Uplatnûní absolventÛ:
Absolvent se uplatní ve firmách, které se zab˘vají kovov˘robou

(napfi. v˘roba a renovace mfiíÏí, bran a branek, zábradlí, svítidel,
krbového náfiadí, grilÛ, atd.).
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Kontakty
SOU tradiãních fiemesel
a VO·, spol. s r. o.
Stfiední 59, 602 00 Brno

Studijní oddûlení
tel.: 541 219 844 /kl. 115
soutr.studijni@skolyjh.cz
www.skolyjh.cz/sou
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Střední škola řemesel Třebíč
Demlova 890, Třebíč

Stfiední ‰kola fiemesel v Tfiebíãi je moderní stfiední ‰kola
splÀující nároãné poÏadavky na v˘uku praktického vyuãování
i teorie pro více neÏ 400 ÏákÛ a fiadí se tak neodmyslitelnû k re-
gionálním ‰kolsk˘m zafiízením na Tfiebíãsku.

Vzdělávání v oborech:
Tříleté učební obory ukončené závěrečnou zkouškou,
certifikovány výučním listem a vysvědčením o závěrečné
zkoušce
- Automechanik
- Technik opraváfi
- Autoelektrikáfi
- Klempífi pro strojírenskou v˘robu
- Opraváfi zemûdûlsk˘ch strojÛ

Dvouletý studijní obor pro absolventy tříletých učebních
oborů ukončený maturitní zkouškou
- Podnikání

Čtyřleté učební obory ukončené maturitní zkouškou
- Autotronik
- Umûleckofiemeslné zpracování kovÛ – práce pasífiské
- Umûleckofiem. zprac. kovÛ – práce kováfiské a zámeãnické

Poslednû jmenovan˘ obor byl zaloÏen v roce 1994. Pro jeho
studenty pfiipravila a pfiipravuje ‰kola jiÏ celou fiadu domácích
i zahraniãních akcí, které pfiispívají k jejich ‰ir‰ímu kulturnímu
rozvoji. V âechách jsou to hlavnû tematické zájezdy na hrady
a zámky, do mûstsk˘ch památkov˘ch rezervací, muzeí a podob-
nû. Exkurze na ‰koly zab˘vající se zpracováním kovÛ:
v Trutnovû, v Jaromûfii nebo v Uherském Brodû. V zahraniãí:
na Slovensko nav‰tûvuje umûleckou prÛmyslovou ‰kolu
v Kremnici, která vychovává umûlecké kováfie jiÏ pfies 50 let. Ve
Francii se Ïáci podívali na zámky na fiece Loifie a na kulturní pa-
mátky a muzea PafiíÏe. V Rakousku jsme byli jiÏ po nûkolikáté.
Naposled ve vídeÀském Albertinu na v˘stavû vûnované Ïivotu
a dílu Vincenta van Gogha.
Kromû tematick˘ch zájezdÛ a exkurzí se umûleãtí kováfii pravi-

delnû úãastní celé fiady regionálních akcí, kde prezentují svoje
v˘robky a nauãené dovednosti. Kromû Tfiebíãe to byla napfiíklad
Jihlava, Moravské Budûjovice, Pelhfiimov, Blansko, Znojmo
a dal‰í. V zahraniãí byly práce ÏákÛ prezentovány v rakouském
Ybszitzu, na Slovensku na Evropském rómském kováfiském
sympoziu v Dunajskej LuÏnej a na Kováfisk˘ch dÀoch
v Turãiansk˘ch Tepliciach. Ocenûní za své práce získali jiÏ v ta-
kov˘ch kováfisk˘ch akcích, jak˘mi jsou Brtnické kovadliny nebo
Mlad˘ tû‰ansk˘ kováfi. Bezesporu nejvût‰í poctou je ocenûní
z mezinárodního setkání umûleck˘ch kováfiÛ na hradû Helf‰t˘nû:
Hefaiston, kde v kategorii ÏákÛ v klasickém kování máme na ‰ko-
le jiÏ celou fiadu diplomÛ.
V‰echny v˘‰e uvedené aktivity mají za cíl zkvalitnit v˘uku na-

‰ich umûleck˘ch kováfiÛ, která kromû teoretick˘ch pfiedmûtÛ
klade velk˘ dÛraz i na pfiedmûty odborné. V odborném kreslení
a modelování Ïák od prvního do ãtvrtého roãníku postupnû pfie-
jde od základÛ kreslení, perspektivy, ornamentiky, typografie –
nauky o fiazení a tvorbû písma, pfies anatomii, navrhování jedno-
duch˘ch a sloÏitûj‰ích kováfisk˘ch prací aÏ po návrh své závû-
reãné maturitní práce.
V modelování zaãíná objemov˘mi geometrick˘mi tûlesy, nauãí

se základní práce se sádrou – odlití negativu a pozitivu, pfies mo-
delování sloÏitûj‰ích tvarÛ aÏ po model své maturitní práce.
V odborném v˘cviku se Ïák v prvním roãníku seznamuje s ko-

vem pfii pilování, dûlení materiálu, vrtání, n˘tování, pájení
a mnoh˘ch dal‰ích dovednostech pro práci s kovem za studena.

Koncem roãníku pfiichází do kovárny, kdy se seznámí se
základy tepelného zpracování kovÛ.

V druhém roãníku si osvojuje základní dovednosti pfii kování,
jako je sekání, oh˘bání, rovnání, stáãení, osazování, probíjení
a dal‰í. Nauãí se kovat pod bucharem. Projde sváfieãsk˘m kur-
zem a strojním obrábûním. V‰echny tyto vûdomosti pak zúroãí
v roãníkové práci k vykování kováfiského náfiadí.
Îák tfietího roãníku si prohlubuje získané kováfiské dovednosti.

Polovinu ‰kolního roku absolvuje povinnou práci u nûkterého re-
nomovaného kováfie a roãníková práce je jiÏ sloÏitûj‰í svícen, kr-
bová souprava, plastika nebo jin˘ v˘robek dle vlastního návrhu.
V ãtvrtém roãníku dûlá Ïák na práci zadané mistrem, av‰ak dle

vlastního návrhu. Po roãníkové práci zhotoví povinnou maturitní
práci, kterou mu zadá vyuãující, napfi. kováfiské náfiadí, orna-
ment, kliku nebo jin˘ pfiedmût dle návrhu mistra a pak ukonãí
studium závûreãnou maturitní prací dle vlastního návrhu.
Napohled vypadají tyto poslední odstavce asi dost nároãnû,

av‰ak nezapomeÀte, Ïe jsem v nich popsal kaÏdodenní mravenãí
práci za celé ãtyfii roky studia. V budoucnu bychom chtûli otev-
fiít je‰tû tfiíleté uãební obory umûleck˘ kováfi, zámeãník a umû-
leck˘ pasífi. Závûrem mohu v‰em uchazeãÛm o práci s kovem
na na‰í ‰kole popfiát mnoho úspûchÛ u lednov˘ch talentov˘ch
zkou‰ek.
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Kontakty
Stfiední ‰kola fiemesel Tfiebíã
Demlova 890, 674 01 Tfiebíã
Tel.: 568 840 237
E-mail: skola@ssremesel.cz
www.ssremesel.cz
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Ondfiej
Nejdl
– mfiíÏ

Jaroslav Mikula – luneta

Miroslav Richter – renesanãní luneta

Střední škola řemeslná, Jaroměř
Studničkova 260, Jaroměř

Vzdělávání v oborech:
- Truhláfi
- Tesafi
- Opraváfi zemûdûlsk˘ch strojÛ
- Umûleck˘ keramik
- Kováfi a podkováfi
- Umûleck˘ kováfi a zámeãník

Psal se rok 1886 a v Jaromûfii byla zaloÏena V‰eobecná fieme-
slná ‰kola. Prvním fieditelem se stal Alois Studniãka, osobnost
ãeského ‰kolství, uãitel matematiky, fyziky a zemûmûfiiãství.
Od samého zaãátku aÏ po dne‰ek v˘ukové programy pfieváÏnû

patfiily fiemeslÛm. Mezi ty tradiãní patfiily: truhláfii, kováfii, sed-
láfii, zámeãníci.
Tradiãnû jsou obory vyuãová-

ny na vysoké odborné úrovni.
Lze to dokumentovat na v˘rob-
cích ÏákÛ, které jsou fiemeslnic-
ky v˘bornû zhotoveny. Pfii
porovnávání v soutûÏích s osta-
tními ‰kolami se na‰i Ïáci
umísÈují na pfiedních místech.
Truhláfii se svou ‰iroce za-

mûfienou zakázkovou v˘robou nemají problémy s uplatnûním
a pfii soutûÏích obsazují pfiední místa. Vynikajících úspûchÛ do-
sáhli tesafii, ktefií jiÏ osmkrát získali v mezinárodní soutûÏi mist-
rovsk˘ titul. Podkováfii svou dovedností patfií mezi nejlep‰í
v republice a pfii v˘robû podkov jsou dlouhodobû nejlep‰í. V do-
vednostech pfii o‰etfiování kopyt a podkování koní nemají kon-
kurenci. Umûleãtí keramici získali novou dílnu a jejich v˘robky
patfií mezi vyhledávané. Opraváfii zemûdûlsk˘ch strojÛ a jejich ‰i-
roké zamûfiení je pfiedurãuje k uplatnûní na trhu práce.
Umûleck˘ kováfi a zámeãník je obor, kter˘ si sv˘mi pracemi vy-
dobyl uznání nejen na v˘stavách ale i pfii soutûÏích, kde trvale ví-
tûzí. Díky roãníkov˘m pracím umûleck˘ch kováfiÛ vzniká
v prostoru chodeb S· fiemeslné galerie. V leto‰ním roce byl rea-
lizován v˘znamn˘ projekt „zábradlí“, které je sloÏeno z dílÛ z rÛz-
n˘ch po sobû jdoucích historick˘ch slohÛ. Tím vnikla jedineãná
a unikátní pomÛcka k v˘uce dûjin umûní.
S· fiemeslná v Jaromûfii pfiistupuje na „Jednotné zadání zá-

vûreãné zkou‰ky“, a tím chce potvrdit kvalitní pfiípravu budou-
cích fiemeslníkÛ.
Touto cestou dûkuji v‰em v˘chovn˘m pracovníkÛm, ktefií se

podílí na tûchto kvalitních v˘sledcích.
Jaromûfiská Stfiední ‰kola fiemeslná si na konci záfií 2011 pfii-

pomene 125 let od svého vzniku.
Zveme tímto v‰echny absolventy, pfiíznivce a pfiátele ‰koly

k náv‰tûvû.
Zdenûk Vítek, zástupce fieditele pro OV

Jan Frydrych – barokní zámekMartin Hájek – gotick˘ zámek Pavel Josef – renesanãní zámek
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Kontakty
Stfiední ‰kola fiemeslná
Studniãkova 260
551 01 Jaromûfi
tel.: 491 812 425
e-mail: sou.jaromer@tiscali.cz

sekretariat@sou-jaromer.cz
www.sou-jaromer.cz

Vladimír Pi‰l – gotick˘ díl

Jakub Oplí‰til – rokokov˘ díl

Martin Brekl – art deko

Jakub Gottvald
– renesanãní díl

Tomá‰ Kubec
– empírov˘ díl

Luká‰ Wágner
– kubistick˘

díl

Ondfiej Ciler – 20. stol.

Vojtûch Havránek
– barokní díl

Vítûzslav Smysl
– secesní díl

Jaroslav Koláfi
– pop art

vítûzové tesafii – zleva: Jifií ·preÀar,
Bc. Ladislav Kubias, Michal Tautz
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Střední průmyslová škola a Vyšší odborná
škola technická Brno, Sokolská 1

Vzdělávání v oborech:
Studijní obory SPŠ
23-41-M/01 Strojírenství - v‰eobecné
23-41-M/01 Strojírenství - poãítaãová grafika
23-41-M/01 Strojírenství - informaãní systémy
23-41-M/01 Strojírenství - automatizace a informatika
23-41-M/01 Strojírenství - poãítaãové fiízení NC a CNC strojÛ
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
78-42-M/01 Technické lyceum
82-41-M/06 V˘tvarné zpracování kovÛ a drah˘ch kamenÛ

Studijní obory VOŠ
26-47-N/07 Poãítaãová podpora v fiízení podniku

Šance na přijetí stále trvá!
Nebojte se vyzkoušet svůj výtvarný talent.

Představujeme čtyřletý maturitní obor Výtvarné zpracování
kovů a drahých kamenů.
Zaměření:
Umûlecké zámeãnictví a kováfiství:
- tvorba v oblasti kováfisk˘ch technik
- zpracování vlastních v˘tvarn˘ch návrhÛ a jejich fiemeslné
vyhotovení
- praxe v zahraniãí v rakouském mûsteãku Ybbsitz (povûstné
svojí kováfiskou minulostí i tradicí)
- úãast na rÛzn˘ch v˘znamn˘ch akcích napfi. pfiehlídky
kováfiského fiemesla „Hefaiston“ na hradû Helf‰t˘nû, „Brtnické
kovadliny“, soutûÏ umûleck˘ch kováfiÛ (studentÛ ‰kol) „Mlad˘
tû‰ansk˘ kováfi“ atd.
Plo‰né a plastické rytí:
- tvorba v oblasti ryteck˘ch technik
- zpracování vlastních v˘tvarn˘ch návrhÛ a jejich fiemeslné
vyhotovení
- vyuÏívání moderních technologií (Rino, gravírka)
- návrhová tvorba v grafick˘ch programech zamûfien˘ch na práci
s vektorem a bitmapou
Umûlecké odlévání:
- tvorba v oblasti odlévaãsk˘ch technik
- zpracování vlastních v˘tvarn˘ch návrhÛ a jejich fiemeslné
vyhotovení
- sochafiská tvorba

Výhody výuky:
- individuální pfiístup, max. 10 ÏákÛ na oddûlení
- kreativní tvorba (volná tvorba, kresba, malba, grafika, modelo-
vání, grafick˘ design, fotografie, …)
- úãast na soutûÏích, v˘stavách a dal‰ích v˘tvarn˘ch akcích
a pfiípadné zku‰enosti s jejich organizací
- nacházení a prohlubování individuálních zájmÛ Ïáka
- základní orientace ve svûtû umûní
- zku‰enosti s grafickou propagací (pozvánky, loga, plakáty…)
- úspû‰nost v pfiijímacím fiízení na vysoké ‰koly
- moÏnost provázanosti oborÛ
- moÏnost v˘dûleãné práce v oboru jiÏ bûhem studia
- kontakty s profesionály z jednotliv˘ch oborÛ

Uplatnění žáků:
- vlastní samostatná tvorba v oboru
- uplatnûní u firem pÛsobících v pfiíslu‰n˘ch oborech (napfi.
slévárenství, tiskov˘ a propagaãní prÛmysl, zámeãnictví
a kováfiství)
- dal‰í studium na vysok˘ch ‰kolách – napfi. FAVU, V·UP,
Filozofická fakulta MU (dûjiny umûní, archeologie, sdruÏená

umûnovûdná studia,…), Pedagogická fakulta MU (v˘tvarná
v˘chova, vizuální tvorba, pracovní v˘chova…), Vysoká

‰kola technologicko-chemická (restaurování-konzervování
umûleckofiemesln˘ch památek), Vysoká ‰kola báÀská (umûlecké
odlévání), vy‰‰í odborné ‰koly (restaurování keramiky, nábytku,
kovu…), atd.
- uplatnûní v oblasti grafického designu a v reklamním prÛmyslu

Profilující předměty:
- v˘tvarná pfiíprava, dûjiny v˘tvarné kultury, navrhování
umûleck˘ch pfiedmûtÛ, technologie (rytí, kování, odlévání),
praktická v˘roba umûleck˘ch pfiedmûtÛ.

Přijímací zkoušky:
- podmínkou pfiijetí na umûlecké obory je talentová zkou‰ka.
Tvofií ji kresba záti‰í tuÏkou, modelování a hodnocení domácích
prací. Dále písemn˘ test z ãeského jazyka, anglického nebo
nûmeckého jazyka, dûjepisu a následn˘ ústní pohovor k dan˘m
testÛm. Pfiijímací fiízení dosud není uzavfieno, stále je moÏné
se pfiihlásit!!!

Maturitní zkouška:
- obhajoba závûreãné práce (rytina, v˘kovek, odlitek), ústní
zkou‰ka z ãeského jazyka a literatury, cizího jazyka, dûjin
v˘tvarné kultury a technologie (rytí, kování, odlévání).

Historie školy:
- je velmi bohatá, sahá aÏ do doby konce 19.století. V˘tvarné
obory vznikly pfii Stfiední prÛmyslové ‰kole slévárenské, která
byla v roce 2004 slouãena se SP· strojnickou. Více viz
www.spssbrno.cz
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Martina Kamenská
– bota

Antonín Juraãka
– mu‰le

Roman Hrd˘ – wakiza‰i
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Kontakty:
SP· a VO· technická
Sokolská 1, 602 00 Brno
telefon:
umûlecké obory
541 427 199
603 294 887 - Ing. Jifií ·evãík
ústfiedna – 541 427 111
sekretariát – 541 241 448
e-mail: info@spssbrno.cz
www.spssbrno.cz

Pavel Richtr – krávy Pavel Uedl – svícny Václav Müller
– svícen

Jakub Hylák
– pavouk

R. Hrd˘ – svícen

Antonín Juraãka – houpaãka

kování v Tû‰anech Jan Dvofiák – Lego

Martin Joja – Kostka

Lucie Tutoviãová – pamûtní medaile

Tomá‰ Kuchafi – Bauhaus (sada ‰perkÛ)

Michal Hakl – koláã Pavel Skalsk˘ – kostka
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doplÀování kvalifikace a seznamování
se s novou technikou na odborn˘ch ‰koleních. Toto mnoho fie-
meslníkÛ nedûlá, neboÈ z dfiívûj‰ka jim staãilo vyuãení.
Absolventi odborn˘ch ‰kol vycházejí málo pfiipraveni pro své pÛ-
sobení ve firmách a velká vût‰ina uÏ není ochotna se dále vzdû-
lávat. Jak˘ to má dÛsledek? Dodavatelé technologií napfiíklad
zji‰Èují, Ïe jejich zafiízení montuje kdekdo, protoÏe nejsou odbor-
níci. Podle prÛzkumÛ se celá tfietina dodan˘ch v˘robkÛ zniãí bû-
hem montáÏe, dal‰ích tfiicet procent technologií je po‰kozeno a je
nutné je opravit. Zbytek je osazen správnû.
Proto se snaÏíme apelovat na v˘robce a dodavatele technologií,

aby své v˘robky neprodávali kdekomu, ale jenom fiemeslníkÛm,
ktefií od nich mají ‰kolení. Zastaralé osnovy na uãili‰tích, pfiíli‰
teorie na úkor praxe, ale pfiedev‰ím absence dal‰ího vzdûlávání
jsou pfiíãinami nedostateãné odbornosti fiemeslníkÛ. Napfiíklad
v Nûmecku stráví kaÏd˘ fiemeslník kaÏdoroãnû v prÛmûru deset
víkendÛ na rÛzn˘ch ‰koleních. Ta jsou hrazena z tzv. paritních
fondÛ, do kter˘ch vkládají prostfiedky jak zamûstnavatelé, tak
sami zamûstnanci. V zemích EU je to bûÏná praxe uÏ od padesá-
t˘ch let. U nás bohuÏel naráÏíme o nezájem ze strany politikÛ za-
vést podobn˘ systém. ¤emeslníci tvrdí, Ïe jsou natolik vytíÏeni,
Ïe nemají na ‰kolu ãas. Tím se v‰ak dostávají do pasti, protoÏe
neumûjí, a tím se jejich ãas na zhotovení zakázky neúmûrnû pro-
dluÏuje. K tomu je‰tû musí fie‰it reklamace své práce a s tím ma-
jí vût‰í náklady.
Dobr˘ fiemeslník nebude sniÏovat kvalitu své práce s narÛsta-

jícím mnoÏstvím práce, protoÏe profesionální ãest mu to nedovo-
lí. BohuÏel takov˘ch fiemeslníkÛ není vût‰ina, ale HK âR se snaÏí
prostfiednictvím Etického kodexu ãlena HK âR zmûnit tento stav,
vãetnû my‰lení podnikatelÛ. Zákazník by mûl mít lep‰í orientaci
na trhu. KdyÏ bude totiÏ firma oznaãena logem HK âR, bude vû-
dût, Ïe je to záruka serióznosti firmy. V pfiípadû, Ïe se dílo ne-
zdafií, má moÏnost si stûÏovat na HK âR, která by mûla zajistit
vyfie‰ení pfiípadu. Obdobnou znaãku kvality má Svaz podnikate-
lÛ v oboru technick˘ch zafiízení âR jiÏ od roku 1995. Za tu dobu
byla tato Znaãka kvality SPTZ v oboru instalatér odebrána jed-
nomu fiemeslníkovi a zakázku dokonãil jin˘ fiemeslník zdarma.
¤ekl jste, Ïe fiemeslník nemá ãas. Jak by se mu dalo po-

moc, aby neztrácel tolik ãasu v lavici?
Napfiíklad normy. ¤emeslníci v‰ech oborÛ jsou neustále zava-

lování nov˘mi a nov˘mi normami z Evropské unie. Jejich poãet
roste spolu s narÛstajícím poãtem evropsk˘ch smûrnic. DÛleÏité
jsou pfiedev‰ím normy, které se t˘kají v˘robkÛ a s nimi souvise-
jících ãinností. Pro podnikatele jsou zásadní, protoÏe ovlivÀují je-
jich schopnost uspût na otevfieném evropském trhu zejména ve
sluÏbách. Proto HK âR usiluje o lep‰í zpfiístupnûní norem a hlav-
nû o levnûj‰í normy. To se jiÏ podafiilo a jiÏ fungují normy on-line.
To je ale pro fiemeslníka je‰tû málo. Je tfieba udûlat re‰er‰e norem
a ty vydat v Pfiíruãce správné praxe, která by mûla b˘t na kon-
taktních místech HK âR za cenu sluÏby. Pfiíruãky správné praxe
musí nejen pro fiemeslníky, ale pro v‰echny podnikatele zaji‰Èovat

profesní spoleãenstva – cechy. Pfiíruãky budou obsahovat
jak povinné podmínky podnikání v daném oboru, tak i re-

‰er‰e norem, pravidla praxe a nejnovûj‰í technologické, v˘robní
a procesní postupy.
Co byste fiekl závûrem?
Nejde jen o to, Ïe neseÏeneme vãas dobrého instalatéra. Bez

kvalifikovan˘ch pracovních sil hrozí, Ïe âeská republika ztratí
svÛj v˘raznû exportní ráz, zaloÏen˘ na inovaãním potenciálu.
Zbytky kvalifikovan˘ch pracovníkÛ navíc pfietahují vy‰‰ími platy
nejrÛznûj‰í montovny ke sv˘m pásÛm. Pfiitom malé a stfiední
podniky spolu se soukrom˘mi fiemeslníky vytváfiejí podle odha-
dÛ HK âR (jak jsem uvedl v˘‰e) aÏ ‰edesát procent HDP. (Zatímco
tzv. montovny generují nesrovnatelnû men‰í objem HDP – kom-
pletují dováÏené komponenty. Stejnû tak nadnárodní stavební
spoleãnosti.) Recept na operativní „zalepení díry“ kontingenty
dûlníkÛ ze zahraniãí vydáním ãtyfi set tisíc zelen˘ch karet nepo-
vaÏují oslovení experti z dlouhodobého hlediska za dobré fie‰ení.
Jak jsem se dozvûdûl jako úãastník projektu na zapojení MSP do
sociálního dialogu, dobfie pracovat pr˘ bude pouze první genera-
ce pfiíchozích cizincÛ. Jejich potomci podobnû jako domácí mlá-
deÏ dají pfiednost ‰kolám s maturitou. Potom nezískají práci
a hrozí opakování boufií z pafiíÏsk˘ch pfiedmûstí. Nebo bude ná-
sledovat opaãn˘ scénáfi?
Francie se nakonec sama ze své situace pouãila. Firmy spoleã-

nû se státem investovaly velké prostfiedky do technického vzdûlá-
vání. Do uãebních oborÛ nyní odchází potfiebn˘ poãet
patnáctilet˘ch, a tak se v zemi podafiilo odvrátit kolaps prÛmyslu
a fiemesel. Filosofii „maturita pro v‰echny“ Francie opustila pfied
deseti lety. Mûli bychom se pouãit ze zku‰eností jin˘ch státÛ EU,
které jiÏ podobné problémy fie‰ily pfied lety. Jedním z osvûdãen˘ch
postupÛ je investice do dal‰ího celoÏivotního vzdûlávání. Co bu-
dou ‰piãkov˘m manaÏerÛm, fieditelÛm, obchodníkÛm a dal‰ím
„bíl˘m límeãkÛm“ platné vysoké posty a tituly, kdyÏ nebude ni-
kdo, poteãe-li jim v bytû voda nebo porouchá-li se napfi. plynov˘
kotel, kdo by jim to odbornû opravil. Je také tfieba více populari-
zovat a medializovat studium na odborn˘ch a uãÀovsk˘ch ‰ko-
lách. Vzorem mÛÏe b˘t jiÏ zmínûná Francie, kde se v televizi
prezentují rÛzné podniky i soukromníci a nabízejí vyuÏití rÛzn˘ch
fiemesel a v˘hody pfiedev‰ím pro mladé fiemeslníky. Vût‰í dÛraz by
mûl b˘t také kladen na odborné soutûÏe a jejich propagaci. Jako
jiÏ osvûdãené a prospû‰né mohou b˘t uvedeny náborové v˘stavy,
napfi. Schola Pragensis nebo akce ¤emeslo Ïije, které pofiádá
Magistrát hlavního mûsta Prahy. Za zmínku stojí také jiÏ tradiãní
(letos 12 let) slavnostní pfiedávání Osvûdãení HK âR nejlep‰ím ab-
solventÛm maturitních a závûreãn˘ch zkou‰ek, které vybírají
a navrhují odborníci HK âR, ktefií se pfiímo tûchto zkou‰ek úãast-
ní. Dal‰ími akcemi, které podporují a propagují rozvoj odborného
a uãÀovského ‰kolství, jsou CzechSkills, EuroSkills a WorldSkills.
EuroSkills podporuje na celoevropské úrovni v soutûÏi mlad˘ch
fiemeslníkÛ do 25 let kvalitu, lep‰í sluÏby, efektivitu a inovace
v fiemeslech a odborném ‰kolství. Cílem je motivovat mladé lidi,
aby absolvovali odborné vzdûlání a následnû s ním vstupovali
na trh práce. První roãník EuroSkills se uskuteãnil v loÀském ro-
ce v nizozemském Rotterdamu, kde âR získala bronzové medaile.
SoutûÏ se koná kaÏdé dva roky a v mezidobí probíhá celosvûtová24
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soutûÏ WorldSkills. Stejnû jako EuroSkills jsou aktivity Národního
centra CzechSkills pfii HK âR zamûfieny na podporu odborn˘ch
dovedností, zvy‰ování jejich prestiÏe a v neposlední fiadû kvality,
která je klíãová pro konkurenceschopnost âR. V souãasné dobû
je situace v zaji‰Èování vyuãování témûfi uspokojivá. V dÛsledku
demografického poklesu dûtí se sniÏují stavy v S· a SOU a uãite-
lÛ je zdánlivû dost, ov‰em vãetnû dÛchodcÛ. Mladí lidé se do uãi-
telování moc nehrnou kvÛli malé mzdû. Situace v praktickém
vyuãování je dlouhodobû ‰patná. Stafií „páni mistfii“ ode‰li vût‰i-
nou do dÛchodu a mladí nemají zájem. Aktivnûj‰í S· a SOU si ale
jiÏ nacházejí místa pro praxi sv˘ch ÏákÛ v novû vznikl˘ch podni-
cích i u soukromníkÛ. Snaha nûkter˘ch odborn˘ch ‰kol situaci
fie‰it je velice chvályhodná, coÏ HK âR oceÀuje. Nefie‰í to v‰ak ce-
lonárodnû základní problémy v‰ech odborn˘ch ‰kol, poãty ÏákÛ,
uãitele. Tyto problémy by mohly vyfie‰it paritní fondy. Vûfiím, Ïe
na‰i politici se alespoÀ nûkdy nad materiály, které jim posíláme
z HK âR, zamyslí a nejen zamyslí, ale také je zapracují do sv˘ch
programov˘ch cílÛ. Po jejich naplnûní nebude nouze o dobrého
fiemeslníka.
—— Ing. Bohumír Heinz, senior konzultant SPTZ a HK âR

O bucharech (5. část)
Mnoho let staré, ale stále platné znalosti – z achivních VûstníkÛ

seriál na pokraãování o bucharech dohledal Jan Skuhra.
Proč-proto! (pokračování)
Jsou ale páni mistfii - to jsou ti, co chtûjí za kaÏdou cenu dob-

fie Ïít, ktefií mají buchar a ktefií si fiíkají, Ïe by byli blázni, aby ku-
povali Ïelezo nové a kupují odpadky Ïaleza. Nevím pfiesnû, jak˘
jest rozdíl, ale zdá se mi, Ïe asi 2/3 ceny. Tu starou hromadu Ïe-
leza, co vy máte je‰tû leÏet na dvofie a která vám pofiád roste, tu
takoví (mamonáfi‰tí) mistfii dávno uÏ zpracovali.
Doposud jsme jen mluvili, co s takov˘m bucharem u‰etfií na pe-

nûzích. Ale víte, Ïe já znám také mistry, ktefií si fiíkají, Ïe se ne-
budou dfiít? A nedají si od nikoho fiíct, Ïe ta dfiina jest kováfiÛm
souzená ve v‰ech básniãkách a v ãláncích v ãítankách. Ne oni
chtûjí dûlat pány. Vezmou si kus Ïeleza do ruky, posadí se k bu-
charu, uãedníka vedle sebe, aby mu podával a jen si s tím hraje.
I tohle není hezké, Ïe takov˘ „pohodln˘“ kolega si tu práci tak

ulehãuje, kdyÏ tisíce jin˘ch musí dennû mávat 16 hodin perlí-
kem. A prosím, takov˘ kolega má ‰asy: On si pfiijde pohodlnû ve-
ãer domÛ, jest v dobré náladû, pobaví se s rodinou - ano, kaÏd˘
takové ‰tûstí nemá! Na‰inec jest veãer rád, kdyÏ do sebe nûco ho-
dí a jde na kutû.
TotéÏ jest s taháním mûchu. Kdyby se mûlo vypoãítat, kolik

práce jen taháním mûchu kováfi dennû udûlá, byla by to hodná
cifra. Ale naã na‰inec potfiebuje ventilátor, anebo novou parní v˘-
heÀ? Jemu jest souzeno dfiít a dfiít a co na tom, Ïe v Americe si
kováfie bez bucharu a pofiádného strojního zafiízení nedovede ni-
kdo pfiedstaviti? Co na tom, jak jsou zafiízeni kováfii v Nûmecku?
Co na tom, jak jest zafiízeno jiÏ spousta kolegÛ v tuzemsku? My
se chceme dfiít a basta! Îe si taková americká Ïenská koupí
i na „kanafásek“ ma‰inu, to jsou takové hloupé legrace!
To jest jen buchar. Ov‰em jen bucharem, jakkoli jest nejdÛle-

Ïitûj‰í pomocník vá‰, nejste je‰tû dokonale zafiízeni. Pûchovaãka,
smírkov˘ kotouã, stroje na fiezání závitÛ a kombinaãní nÛÏky
na Ïelezo patfií do kaÏdé kovárny.
Teì, aÏ si v‰ecko pûknû vypoãítáte, tak pfiijde druhá obtíÏ: „Jak

jen buchar koupit?“ Kde vzít na to peníze? Tak kolik prosím vás
máte penûz mezi lidma? Víte to zpamûti? V tu chvíli bych si to
spoãítal! A kolik stojí takov˘ „Ajax“ buchar? To se dovíte za 50
hal. známku, zeptáte-li se na to u firmy. A kolik jste prosím vás
slevil na dani z obratu? Ono to nejde upomínat, ono to nejde tu
daÀ chtít, máte pravdu, oni jsou takoví lidé, ktefií vûdí, Ïe rád po-
ãká a daÀ z obratu sleví. Ale zkuste to, neslevujte, neãekejte.
Není maprosto potfieba, abyste se kvÛli tomu se zákazníkem roz-
bil. To se dá fiící pûkn˘mi slovy, v pfiátelském tónu, rad‰i víc pro-
sit, nikdy ne hrozit a oni vám lidé vyjdou vstfiíc. KdyÏ rolník
prodává obilí, nebo cokoliv jiného, dostane peníze na dlaÀ, ale vy
pfiece musíte materiál kupovat za hotové a kdyÏ to nûkomu vy-
svûtlíte, tak pomalu tfiebas, ale pfiece jen jistû svoje zákazníky

navykneme na to, Ïe ten pan mistr kováfisk˘ pfiece jen není tak
uboh˘, aby si s ním zákazník dûlal co chtûl.
Ale dejme tomu, Ïe ty peníze nemáte, anebo fieknûme, Ïe je ne-

chcete mít. VzpomeÀte si, nepÛjãila by vám Ïádná záloÏna, ne-
pÛjãilo by vám Ïádné druÏstvo? Máte povûst poctivce, proã by
vám odmítli? Já vím ze zku‰enosti, Ïe to jde a Ïe to dobfie jde.
Musíte-li si peníze vypÛjãiti, musíte to také umût na berní sprá-
vû fiíci. Jistû vám vyjdou vstfiíc.
Právû mû napadá: Máte sice s va‰í soudruÏností a vzájemnou

podporou ‰patné zku‰enosti, ale snad by to pfiece ‰lo. CoÏ abyste
prostfiednictvím Zemské jednoty v‰ichni zájemci se pfiihlásili. Jest
rozdíl, kupuje-li se stroj jeden, nebo kupuje-li se jich napfi. pade-
sát nebo sto. Dociluje se docela dobrá cena (zase pfiíklad, Ïe vyrá-
bí-li se strojovû nebo ve vût‰ím mnoÏství, pfiijde to levnûji). Zemská
jednota by jistû pro vá‰ vlastní zájem pfiíslu‰né vyjednávání s fir-
mou provedla. Neãekejte na druhé, dopi‰te Zemské jednotû.
Pokraãování pfií‰tû…
——

Jsou dotace i do kovárny?
Nejen o tom a o nové galerii a vzdûlávacím centru v Hovoranech.
Po neúspû‰n˘ch letit˘ch pokusech nûkter˘ch na‰ich ãlenÛ do-

sáhnout na evropské dotace pro podnikání je Petr Zajíc
z Hovoran první vla‰tovkou, podnikatelem v kováfiském fiemesle,
kterému se nûco z toho podafiilo. A jaká byla jeho cesta za dota-
cemi z evropské unie?
Nejdfiíve nûco o Petru Zajícovi samotném. I kdyÏ se mu vÏdy lí-

bila kováfiská práce, sám zaãínal pfied léty jako prodejce italsk˘ch
kováfisk˘ch polotovarÛ rÛzn˘ch kvalit, tolik kritizovan˘ch kováfii
snaÏícími se o ãistotu a kvalitu fiemeslné práce. Nebál se v‰ak kri-
tikám a pfiipomínkám ti‰e naslouchat. Pouãil se z nich tak, Ïe po-
slední dobou uÏ jeho dílna nevyrábí pouze polotovary, ale také
kompletní zakázkovou v˘robu.
V roce 2003, krátce po zaloÏení Kováfiského spoleãenstva se

stal jako zájemce o kováfiské fiemeslo na‰ím ãlenem.
Po pár letech se stal na popud na‰eho spoleãenstva také ãle-

nem Regionální hospodáfiské komory (RHK) Brno. Zúãastnil se
nûkolika vzdûlávacích semináfiÛ RHK Brno, mimo jiné také na té-
ma okolo evropsk˘ch dotací. Ty mu pomohly zorientovat se v ta-
jemn˘ch krátk˘ch názvech dotaãních programÛ.
Dnes by se firma kterou vede, dala oznaãit za malou továrnu

nabízející jak hotové v˘robky koncov˘m zákazníkÛm, tak ‰kolení
a vzdûlávací kurzy nebo polotovary kováfisk˘m a zámeãnick˘m
fiemeslníkÛm.

Jak se přiblížil k dotacím?
Sesumíroval si na kus papíru své nápady a temata na které by

se chtûl pokusit dotace ãerpat. Pfiíprava projektu pro Ïádost o do-
taci není nic snadného a vyÏaduje si zku‰enosti a urãité náleÏi-
tosti. Oslovil proto 3 firmy zab˘vající se dotaãním poradenstvím.
Po úvodních jednání si zvolil tu u které cítil, Ïe se mu s ní bude
nejlépe spolupracovat.

25
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Připomenutí
Termín na zaplacení leto‰ního roãního ãlenského pfií-

spûvku ve v˘‰i 1000 Kã byl do 31. bfiezna 2010.
• Platbu mÛÏete provést na regionálním zastoupení.
• nebo po‰tovní sloÏenkou na adresu: Kováfiské spoleãenstvo
Bednáfiova 20, 619 00 Brno
(prosíme o fiádné a ãitelné vyplnûní údajÛ o odesílateli,
abychom mohli správnû zaevidovat va‰i platbu).

• nebo bankovním pfievodem na ãíslo úãtu:
27-9588170297/0100, jako variabilní symbol napi‰te své
ãlenské ãíslo, (najít se dá mimo jiné na ‰títku u jména ãlena
na obálce v které rozesíláme Vûstník). NemÛÏeme ruãit za chyby
zpÛsobené nesprávn˘m variabilním symbolem ãi nesprávn˘m
ãíslem úãtu.

NepouÏívejte âeskou po‰tu pfii placení na úãet v bance,
na v˘pisu z banky je uveden jako plátce ãlenského pfiís-
pûvku âeská po‰ta místo jména osoby která zaplatila.

Pokraãování na stranû 27 >
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INZERCE VE VĚSTNÍKU
PLOŠNÁ INZERCE
Ceny za plošnou inzerci v rámečcích za otištění v jednom
čísle Věstníku (členové společenstva mají 50% slevu):
V1 – celá strana (186 x 265 mm) ................................10 000 Kã
S2 – pÛl strany na ‰ífiku (186 x 130 mm) ......................5 000 Kã
V2 – pÛl strany na v˘‰ku (90,5 x 265 mm) ....................5 000 Kã
S4 – ãtvrt strany na ‰ífiku (186 x 63 mm) ......................2 500 Kã
V4 – ãtvrt strany na v˘‰ku (90,5 x 130 mm) ..................2 500 Kã
S8 – osmina strany na ‰ífiku (90,5 x 63 mm) ................1 250 Kã

ŘÁDKOVÁ INZERCE ČLENŮ
¤ádková inzerce na‰ich ãlenÛ do 200 znakÛ – zdarma. Inzeráty

nám mÛÏete zasílat písemnû po‰tou ãi na e-mail: info@kovari.org.
Novinkou je moÏnost bezplatného otisknutí fotografie
do 3x3 cm u ãlenské fiádkové inzerce.
• prodám stÛl s r˘sovací deskou a pantografem A0, cena:
1000 Kã, tel.: 605 532 763
• prodám pfiedpjatá pruÏina pro tlumení rázÛ a chvûní,
530 x 260 x 300 mm – 12 ks, cena á 1000 Kã, tel.: 605 532 763
• prodám fietûzovou „koãku“, 3 t, cena 700 Kã, tel.: 605 532 763
——

Černá čísla
âlenství v na‰em spoleãenstvu je dobrovolné, ale placení roãní

ãlenského pfiíspûvku patfií k povinnostem kaÏdého fiádného ãlena,
stejnû jako vrácení ãlenského certifikátu pfii ukonãení ãlenství.
Spousta z nás, a to uÏ je nás ve spoleãenstvu na 300, má hlavu
plnou práce a obãas na nûco zapomene.
Rádi bychom Vás touto cestou poprosili, kouknûte zda va‰e

ãlenské ãíslo není na tomto seznamu a pokud se v nûm na-
jdete, snaÏnû Vás prosíme o zaplacení ãlenského pfiíspûvku

co nejdfiíve. Pokud si také myslíte, Ïe se zde Va‰e ãíslo objevilo
neprávem dejte nám co nejdfiíve vûdût na adresu spoleãenstva
nebo e-mailem.
Máme v evidenci nûkolik hfií‰níkÛ ãi zapomnûtlivcÛ za rok 2009:

3, 8, 9, 10, 11, 20, 23, 24, 26, 29, 32, 34, 43, 44, 45, 47, 51, 57, 60,
65, 74, 78, 89, 90, 93, 96, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 110, 111,
117, 118, 120, 121, 123, 124, 127, 133, 135, 140, 144, 145, 146,
148, 149, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 166, 170, 171, 172, 176,
177, 178, 184, 188, 190, 191, 196, 198, 200, 202, 203, 204, 206,
207, 208, 210, 211, 222, 223, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232,
235, 236, 240, 241, 250, 251, 259, 263, 264, 265, 266, 267, 268.
Není právû Va‰e ãlenské ãíslo na po‰tovní obálce jedním

z tohoto seznamu?

Uzávûrka pro dodání ãlánkÛ a inzerci do pfií‰tího ãísla je
30. 6. 2010. Pfií‰tí ãíslo vyjde do konce ãervence 2010.
âtvrtletník „Vûstník Spoleãenstva umûleck˘ch kováfiÛ, zámeãníkÛ a kováfiÛ–pod-
kováfiÛ âech, Moravy a Slezska“ vydává pro své ãleny „Spoleãenstvo umûleck˘ch
kováfiÛ a zámeãníkÛ a kováfiÛ–podkováfiÛ âech, Moravy a Slezska“ (zkratka názvu
„Kováfiské spoleãenstvo“). Zdarma pro ãleny, volnû neprodejné.
Registrace Ministerstvem vnitra âR byla provedena 9. prosince 2002, pod ã. j. VS
II–1/51999/02–R. Iâ: 26611422. Registrace MK âR E 17947.
Kontakt pro zasílání korespondence a redakãních pfiíspûvkÛ: Bednáfiova 20,
619 00 Brno, e–mail: info@kovari.org nebo telefonicky kaÏdé úter˘ od 16 do
18 hod na tel. ãísle: 721 601 166.

NevyÏádané pfiíspûvky se nevracejí. Za pfiípadné tiskové chyby neruãíme, ale omlou-
váme se za nû.

Naše internetová adresa je: www.kovari.org
E-mail: info@kovari.org

Číslo účtu: 27-9588170297/0100
Poštovní adresa: Kovářské společenstvo

Bednářova 20, 619 00 Brno
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Pro zájemce o ãlenství v Kováfiském spoleãenstvu otiskujeme v tomto ãísle
Vûstníku také pfiihlá‰ku. Jednorázov˘ registraãní poplatek ve v˘‰i 300 Kã
je splatn˘ pfii podání pfiihlá‰ky. Roãní ãlensk˘ pfiíspûvek ve v˘‰i 1000 Kã je
splatn˘ kaÏdoroãnû do konce bfiezna pfiíslu‰ného roku.

Platné znûní stanov je k dispozici na www.kovari.org

Poznámka ke zv˘hodnûnému ãlenství ÏákÛ a studentÛ ‰kol. Ti
uhradí pouze jednorázov˘ registraãní poplatek ve v˘‰i 300 Kã spo-
lu s podáním pfiihlá‰ky (roãního ãlenského pfiíspûvku jsou studenti a Ïáci
bûhem studia zpro‰tûni), Vûstník je jim zasílán na adresu ‰koly kterou
uvedli, Ïe studují.
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A nyní k projektÛm které uspûly
a mÛÏe se o nû pokusit skoro kaÏd˘ z vás. Petr Zajíc zmínil tyto
úspû‰né moÏnosti dotací:
Projekt na zateplení kovárny a montáÏ rekuperace pro vy-

uÏití tepla z v˘hnû.
V souãtu nabízí tak velkou tepelnou úsporu Ïe vyhovuje pro-

gramu dotací.
Projekt na nové stroje – poÏadavky na nové (inovativní stroje

- spodní hranice pÛl miliónu Kã) – dotace jsou 60 % ceny
Postup jak to celé probíhá:
pfiedloÏí se úvodní Ïádost, v ní je pfiedev‰ím popis, cena atd…
Pak trvá cca 2 mûsíce schvalování úvodní Ïádosti, kdy mÛÏe

b˘t tato zcela zamítnuta nebo pfiedbûÏnû schválena.
Po tomto pfiedbûÏném schválení mohu zapoãít s nákupem, ale

mohu ho dokonãit aÏ po úplném schválení na základû dal‰í Ïá-
dosti za dal‰ích nûkolik mûsícÛ.
(Více o programech na zateplení a nové stroje se dá najít

na www.czechinvest.org – programy se jmenují EKO-ENERGIE
a INOVACE)
Dále existují programy vzdûlávání:
„Vzdûlávejte se“ a „·kolení je ‰ance“
Jsou dotovány aÏ do 100 % ceny projektu.
(ale neproplácí ze zákona povinná ‰kolení - napfi. bezpeãnost

práce, ‰kolení fiidiãÛ a MBA titul).
I v programech na vzdûlávání podal Petr Zajíc Ïádosti o dotace

a v rámci Ïádosti o dotaci z tûchto programÛ, vybudoval ve svém
závodû ‰kolicí stfiedisko.

Nová galerie a školicí středisko
Slavnostní otevfiení v˘stavní galerie a ‰kolicího stfiediska

v Hovoranech probûhlo dne 12. 3. 2010 za úãasti zástupcÛ fie-
meslníkÛ, projektanta, banky, konzultaãní firmy, rodiny i médií.
Po krátké úvodní fieãi, jaká byla jeho cesta k projektÛm, podû-

koval v‰em pfiítomn˘m i v‰em, ktefií se na jeho projektech podí-
leli a podporovali ho v nich. Zejména v podûkování pfiipomenul
velmi dobrou a hladkou spolupráci s Regionální hospodáfiskou
komorou Brno.

Následnû po slavnostním pfiestfiihnutí pásky provedl v‰echny
úãastníky prostory v˘stavní galerie a ‰kolicího stfiediska.
ZároveÀ slavnostním pfiípitkem také zahájil v galerii v˘stavu

objektÛ z keramiky a kovu paní Dany Bobkové.
Petr Zajíc by rád pozval v‰echny zájemce na naplánované

kurzy v Hovoranech:
- návrhy schodi‰È - v˘poãty a normy,
- povrchové úpravy - cínování, zlacení, chemické ãernûní,
- manaÏerské kurzy,
- aktualizace sváfieãsk˘ch prÛkazÛ,
- aktualizace obsluha tlakov˘ch nádob,
- aktualizace vazaã na jefiáby,
- rád by také pfiipravil kurz zkracování ráfÛ na loukoÈová kola
(musí se toto je‰tû pokusit dohodnout s kováfii
Stawaritschov˘mi, z nichÏ nejstar‰í je dodnes jedním z mála,
kter˘ tuto ãinnost provádí pfii restaurování a stavbû replik vozÛ
a star˘ch koãárÛ),
- dále se pfiipravují dal‰í vzdûlávací programy.
Termíny jednotliv˘ch kurzÛ budou upfiesnûny po vyjednání

konkrétních dat a ãasÛ s pfiedná‰ejícími.

Po zahájení pozval v‰echny pfiítomné na prohlídku ‰kolicího
stfiediska i celého areálu a na malé poho‰tûní, bûhem kterého
promítal na plátnû ukázky sv˘ch posledních prací. Pfii videopre-
zentaci po otevfiení galerie a ‰kolicího stfiediska pfiedvedl, Ïe jeho
práce v dne‰ní dobû lze vidût uÏ i na luxusních budovách a objek-
tech v Praze, Karlov˘ch Varech i dal‰ích mûstech.
Na závûr doufá, Ïe jeho poznatky ohlednû dotací mohou pomo-

ci i dal‰ím fiemeslníkÛm, aby se nebáli o dotace Ïádat a zároveÀ
se alespoÀ trochu zorientovali v dotaãních programech, které
jsou pro nû pouÏitelné.
—— Tomá‰ BlaÏíãek

Návrh na udělení titulu Nositel tradice
lidových řemesel pro obor tradiční kovářství
Na konci minulého roku jsme za Kováfiské spoleãenstvo postou-

pili fiediteli Národního ústavu lidové kultury ve StráÏnici návrh
na udûlení titulu „Nositel tradice lidov˘ch fiemesel“ v oboru kováfi-
ské práce pro pana Alfreda Stawaritsche z Kostelce
na Hané. V pfiedcházejících letech obdrÏeli toto ocenûní minist-
ra kultury za kováfiství pánové Miloslav Trefanec (v roce 2002)
a Josef Hru‰ka (v roce 2006).
Projekt s názvem Nositel tradice lidov˘ch fiemesel byl vyhlá‰en

v roce 2001. Je vefiejnou formou uznání a podpory tûm, kdo se
snaÏí zachovat znalosti a dovednosti nutné k provozování tradiã-
ních lidov˘ch fiemesel. Pfii v˘bûru ocenûn˘ch osobností se hodnotí
v˘jimeãnost fiemeslné ãinnosti nebo technologie, kterou kandidát
ovládá, estetická hodnota v˘robkÛ a návaznost na tradici, dÛleÏi-
tou roli hraje také snaha zajistit pokraãování fiemeslného oboru.
Zmínûné ocenûní s sebou nese urãitá práva i povinnosti. Jeho

nositelé obdrÏí obvykle jednorázovou finanãní ãástku a mohou
pouÏívat ochrannou známku na své v˘robky. Oproti tomu se za-
vazují, Ïe budou pfiedávat znalosti a zku‰enosti ze svého oboru
a umoÏní dokumentaci své ãinnosti Národnímu ústavu lidové
kultury ve StráÏnici.
Alfred Stawaritsch se narodil 24. srpna 1942 v Bfieclavi jako

syn Ïivnostníka – pekafie Jana. Základní vzdûlání získal v Mladãi
a Konici. Rozhodování, jakému fiemeslu se vyuãit, ovlivnil jeho
str˘c Bohumír Kratochvíl, kováfi v Hradeãné. Ve str˘covû kovár-
nû, dûdûné z generace na generaci, vidûl práci venkovského ko-
váfie – kování zemûdûlského náfiadí (motyk, seker, dlát, pofiízÛ),
stavebního kování (závûsÛ, petlic, klik, mfiíÏí, hfiebíkÛ), okovává-
ní vozÛ, saní, pluhÛ, bran a také podkování koní. Pozdûji str˘ci
vypomáhal a seznámil se tak se v‰emi kováfisk˘mi postupy.
V roce 1956 nastoupil do

uãení v kováfiském oboru
na uãili‰tû Státních pracov-
ních záloh v Olomouci, kte-
ré v‰ak bylo zru‰eno, a tak
3. roãník a vyuãení získal
v Agrostroji Prostûjov. Zde
také jako kováfi zaãal pra-
covat.
V roce 1966, v souvislos-

ti se zaloÏením rodiny
a stavbou domu v Kostelci
na Hané, zmûnil zamûstna-
vatele a své znalosti a do-
vednosti zaãal pfiedávat
uãÀÛm jako mistr odborné
v˘uky v Odborném uãili‰ti
Sigmy Lutín. Tato ãinnost
vyÏadovala soustavné vzdû-
lávání a absolvování odbor-
n˘ch ‰kol. Zde za 32 let své pÛsobnosti vyuãil stovky chlapcÛ,
ktefií získali základní dovednosti pfii tradiãním kováfiském i zá-
meãnickém zpracování kovÛ.
Rok 1989 mu umoÏnil zfiídit si vlastní kovárnu. Zprvu pfii za-

mûstnání sám, pak spolu se syny Ivem a Milanem postupnû vy-
budoval dílnu, kde nyní spoleãnû pracují. „Kováfiství
Stawaritsch“ zpracovává zakázky na bûÏné kováfiské 27
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a umûlecko-kováfiské práce, napfi. ploty, branky, brány, mark˘-
zy, pfiístfie‰ky sakrálních památek, okenní a balkónové mfiíÏe,
schodi‰Èová zábradlí, svícny, kování vrat, klik, repliky historic-
k˘ch zámkÛ, stejnû jako na klasické drobné domácí náãiní, ze-
mûdûlské ãi tesafiské náfiadí, napfi. motyky, sekery, dláta, pofiízy,
klíny a klínky, hfieby, skoby. V˘tvarn˘ rukopis dílny se vyznaãu-
je moderním designem s precizním zpracováním materiálu
klasick˘mi kováfisk˘mi postupy.
Z hlediska tradiãní kováfiské práce ovládá pan Alfred

Stawaritsch ojedinûlou dovednost, kterou zdûdil tradicí rodin-
né dílny a nyní aktivnû rozvíjí, uplatÀuje a také vefiejnû propa-
guje. Tím je okovávání kol vozÛ – natahování ráfÛ
na loukoÈová kola a okovávání hlav tûchto kol Ïelezem.

Kolo pfied restaurováním
Dnes jsou zakázky na zhotovení takov˘chto kol v˘jimkou, ale

ãasto jsou poÏadovány opravy a zhotovení poniãen˘ch ãi jiÏ za-
nikl˘ch ãástí a prvkÛ kdysi funkãních dopravních a nákladních
prostfiedkÛ. Ov‰em tûch, ktefií jsou znalí a navíc dovední ve zho-
tovování souãástí k vozÛm a koãárÛm, je nemnoho. A právû
Alfred Stawaritsch, ve spolupráci se sv˘mi dvûma syny, je jedním
z nich. V posledních letech spolupracuje s Václavem Obrem, kte-
r˘ vybudoval Muzeum historick˘ch koãárÛ v âechách pod
Kosífiem, na opravách a pfii restaurování dnes jiÏ zhruba ãtyfiice-
ti vozÛ a koãárÛ. Vyrábí, opravuje ãi doplÀuje chybûjící prvky ko-
vov˘ch ãástí vozÛ vãetnû povrchov˘ch úprav a montáÏí.
NejbûÏnûj‰ím a nejpouÏívanûj‰ím nákladním a dopravním pro-

stfiedkem zejména na vesnici byl dfievûn˘ obruãov˘ vÛz. Na jeho
základní konstrukci se pfiipevÀovaly podle potfieby rÛzné nástav-
by. Konstrukci mûl vÛz dfievûnou, dûlenou na pfiední a zadní
ãást, s koly, které spojovala rozvora. V˘robou vozÛ se zab˘val ko-
láfi, ale fiadu dal‰ích prvkÛ zhotovoval kováfi.

Vozy v‰ak slouÏily i v pro-
stfiedí dvorském a mûstském.
Od 14. století se zhotovováním
cel˘ch vozÛ zab˘val wagenma-
cher - vozák a koláfi vyrábûl
jen kola. Od 15. století jsou
známí téÏ v˘robci náprav - ná-
pravníci, podstavcÛ - podstav-
káfii, koreb pro kostry vozÛ
a saní - ‰telmachfii. Od 16.
století se oddûlují koláfii jako
v˘robci kol, vozÛ sprostn˘ch
a formansk˘ch a podstavkáfii
pro fiemeslo korbafiské a ‰tel-
mafiské, ktefií zhotovovali kor-

by a vozy panské. Postupnû se vyrábûly fasunky, vozy pivné,
k vezení z lesa, formanské, kotãí (koãárové), komorní, ale tfieba
i stfiíkaãky proti ohni stejnû jako káry (pro kameníky a zedníky
okované), koleãka (okovaná pro sladovníky) ãi trakafie. Úzké,
hladké plochy se na dráhách vozÛ obkládaly Ïelezem ãi mosazí.
Na vozech a koãárech byla postupnû uplatnûna fiada prvkÛ - pru-

Ïin, fietûzÛ, drÏákÛ, stavítek, ovládacích zafiízení, svítilen
apod., které zhotovovali ãi dodávali zejména kováfii.

Restaurované a okované kolo
Nejpodstatnûj‰í je v‰ak pfiitom v˘roba a samozfiejmû také opra-

vy loukoÈov˘ch kol. Dfievûná loukoÈová kola vyrábí koláfi. Jsou
sestavena, podle velikosti a zátûÏe vozu, ze 6, 8, 12 ãi 16 ‰pic (pa-
prskÛ, ramen), hlavy (náboje, pístu), ãepÛ, klínÛ a loukotí (vûn-
ce), které jsou k sobû do celku spojeny dfievûn˘mi kolíky
(tyglemi). Kováfi pak okovává hlavu Ïelezem (trubka, botka) a lou-
kotû obruãí, tzn. natahuje ráfek.

Nástroje na natahování ráfkÛ
Stahuje se tak vûnec kola, kolo se zpevÀuje. Obruã je zhotove-

na z pásu oceli na ‰ífiku kola. ·ífika ráfkÛ se volí tak, aby se ko-
lo nezafiezávalo do povrchu pÛdy ãi cesty. U koãárÛ byla cca
80 mm, u lehk˘ch korbov˘ch vozÛ 105 mm a u tûÏ‰ích vozÛ for-
mansk˘ch 130 aÏ 160 mm. ·ir‰í ráfek zároveÀ ‰etfií kolo i vÛz.
Délka obruãe se peãlivû odmûfiuje na obvodu kola a zmen‰uje se
v závislosti na tepelné roztaÏnosti oceli (i s pfiihlédnutím na druh
a pouÏití kola, napfi. zda jde o kolo pfiední ãi zadní). Zejména zde
se uplatní speciální zku‰enosti kováfie. Potom je obruã ohnuta do
potfiebného tvaru a svafiena. Následnû je horká obruã, za pomo-
cí nástrojÛ a pfiípravkÛ, navlékána a pfiipevnûna hfieby a n˘ty
na pfiedem namoãené kolo. Po zchlazení ve vodû se obruã smr‰tí
a pevnû stáhne obvod kola.
Pan Alfred Stawaritsch tuto techniku okovávání loukoÈov˘ch

kol nejen ovládá a nová kola vyrábí nebo stará obnovuje, ale téÏ
s touto prastarou technikou seznamuje ‰irokou vefiejnost.
Pfiedvádí techniku okovávání kol na fiadû folklórních akcí a v po-
slední dobû zejména na oborovû zamûfiené akci, na mezinárod-
ním srazu mistrÛ koláfiského fiemesla Josefkol v zámeckém
parku v âechách pod Kosífiem. KaÏdoroãnû se úãastní fiady od-
born˘ch domácích i zahraniãních akcí. Kováfiské a umûleckoko-
váfiské dovednosti prezentuje zejména na setkání kováfiÛ
Hefaiston na hradû Helf‰t˘nû, na setkání kováfiÛ Brtnické kova-
dliny na zámku v Brtnici, na dnech tradiãního a lidového kováfi-
ství v Dunajské LuÏné (Slovenská republika), na setkání kováfiÛ
a podkováfiÛ Svinafiské fietûzení na zámku ve Svinafiích nebo
na dnech tradiãního a umûleckého kováfiství v Ybbsitz
(Rakousko). Na fiadû z tûchto akcí byl Alfred Stawaritsch poc-
tûn za pfiedvedené dílo ãi ukázkovou práci cenou nebo ãest-
n˘m uznáním.

·imon Vondru‰ka28
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