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Milí žáci, vážení rodiče, drazí kolegové, 
Střední odborná škola uměleckořemeslná byla v roce 2016 zapojena především do Roku řemesel. 

Jak také jinak. Naše učitele a žáky mohli obdivovat návštěvníci na venkovních akcích např. na Novo-
městské radnici, v Chodovské tvrzi, na hradě Helfštýně, v Litni nebo na Libeňském zámku a ve Starých 
Bohnicích. Lidé různých věkových kategorií si mohli vyzkoušet, co dělají kováři, keramici, vlásenkáři nebo 
rytci. A vy, žáci, jste si vyzkoušeli, jak se vaše řemeslo předvádí, jak je dobře o něm před lidmi mluvit. 
Když někoho řemeslo baví, dokáže pro něj lidi víc nadchnout. Víc lidí se pak zajímá o naše obory, výrobky 
a vás víc těší se řemeslu věnovat. 

Také jsme se účastnili kampaně za lepší vnímaní učňovských oborů s Asociací středních a malých 
podniků a živnostníků České republiky. 

Zapojili jsme se do projektů „Proč by ne“, „Spolupráce na 
záchraně ozdobného plůtku neogotické hrobky na Novém židovském 
hřbitově“ nebo do programu zahraničních stáží Erasmus plus. 

Cílem těchto aktivit je, abychom byli vidět tam, kde je to nej-
důležitější – ve světě zaměstnavatelů, klientů a podporovatelů. 

Učitel odborného výcviku Oliver Braun se v srpnu 2016 obje-
vil v pořadu České televize Toulky za řemesly a cechy a 4. listopadu 
v pořadu Rádia Impulz. 

Na Den podnikatelů 15. 11. 2016 jsme před naše ministry a 
prezidenta České republiky byli jako škola přizváni také. 

Co jiného bychom si mohli přát, než aby se naši žáci skvěle 
vyučili řemeslu a našli zaměstnavatele, zákazníky nebo jako např. 
mladý kovář František Andres si založili vlastní dílnu? Aby se také 
podívali díky naší škole do Anglie, do Norska nebo Německa a získali 
tam zkušenosti a nadhled? 

Děkuji všem, kteří mají své obory ze srdce rádi. 
A ať platí heslo – řemeslo má zlaté dno. 

S přáním všeho dobrého i do nového roku 

Radek Coufal, ředitel školy

Slovo úvodem
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Ve dnech 30. 10. až 11. 11. 2016 byl v Praze na stáži v rámci iniciativy „Spolupráce na záchraně 
ozdobného plůtku neogotické hrobky A. Lederer na Novém židovském hřbitově v Praze 3“ norský student 
– kovář Haavard Herland. 

V norské škole Odda vidaregaande skule se kováři učí 1 rok teorii s praxí a další 2 roky pouze 
praxi. Kovářský obor (Smedfag) byl teprve nedávno obnoven a na škole tam učí umělecký kovář z Moravy, 
Michal Wunderlich. 

Norský žák spolupracoval první týden na restaurování ozdobného plůtku v dílně akademického 
sochaře, Petra Poláka, v Písnici. 

Stáž norského žáka – kováře 
Haavarda Herlanda v SOŠ 
uměleckořemeslné

Spolu s Haavardem byli v dílně pana Poláka i naši žáci Jakub Šturc a Jan Hoffmann. Účastnit se 
restaurování a zkusit si další postupy je velmi obohatilo do praxe. 

Haavardův program sestavil Radek Coufal. Norský žák se začlenil v druhém týdnu mezi naše ko-
váře do dílny a pod vedením Petra Voříška a Zbyňka Zatloukala si zkoušel modelování a kování. Tlumo-
čil mu další žák, Vojtěch Pták. Haavard se také zúčastnil semináře Karla Bureše s názvem „Renesanční 
zpracování kovu“. 

V sobotu 5. listopadu 2016 zorganizoval Ing. Šimon Vondruška v rámci programu stáže exkurzi do 
kovářské dílny uměleckého kováře Miloslava Trefance v Činově u Klatov. Obsahem exkurze byla prohlídka 
kovářského provozu, seznámení s výrobním programem firmy, ukázky pracovních postupů výroby kova-
ných prvků schodiště a zábradlí pro novostavbu vily v Klatovech, prohlídka dílnou realizovaných kovaných 
prací instalovaných na různých místech v Klatovech (náměstí, radnice, zámek, park, obchody, restaurace 
a rodinné domy) a kapličky nedaleko Činova, kterou vlastními náklady rodina pana Trefance desítek let 
udržuje.  

Součástí exkurze bylo občerstvení a posezení v soukromí firmy, kde byly probírány strasti i slasti 
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podnikání v jednom z nejstarších kovořemeslných oborů. 
Přínosné byly ukázky rozpracované a právě instalované zakázky kovářských prací na rodinném domě 

v Klatovech (brány, branky, ploty, balkónová a schodišťová zábradlí včetně řady drobných doplňků) a zejmé-
na zručnosti a řemeslného mistrovství předvádějících uměleckých kovářů.

S Radkem Coufalem navštívil Haavard výstavu v Holešovicích „Památky, muzea a řemesla“, s Hyn-
kem Poulem pak Technické muzeum, Malou Stranu a Petřín, s 

Vojtou Ptákem Pražský hrad a další turistické cíle v centru 
města. Naši studenti ho vzali také na ochutnávku typické-
ho studentského života v Praze. 

Manažerka projektu, paní Zuzana Beránková, jemu 
a našim třem žákům zařídila prohlídku Nového židovské-
ho hřbitova, odkud 
ozdobný plůtek na 
hrobce Adele Lede-
rer pochází. 

Uby t ovaný 
byl Haavard v po-
koji hotelového typu 
na univerzitních ko-

lejích 17. listopadu v 
Troji. 

 Asi nejcennější na podobném projektu je, že se stážista seznámil 
s jiným způsobem výuky a přístupu učitelů, restaurátora i žáků. Okusil 
tu i náš způsob uvažování a práce a my jsme se zase jeho prostřednic-
tvím mohli dozvědět něco málo o systému výuky a přístupu k práci i 
životu v Norsku. 

Věříme, že spolupráce mezi naší školou, školou v Oddě a Židov-
skou obcí bude i nadále pokračovat, a obohacovat tak další a další žáky 
oboru uměleckého kovářství.

Mgr. Radek Coufal 
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Listiny z doby Karla IV.
V Národním archivu na pražském Chodovci byly k vi-

dění významné dokumenty z doby Karla IV. Celkem sedmnáct 
archiválií bylo vystaveno na výstavě věnované 700. výročí na-
rození Karla IV., která se uskutečnila 28.-31. 10. 2016. Cílem 
výstavy bylo prezentovat Karla IV. jako zakladatele Českého 
státního archivu. Druhým cílem bylo vybrat z těchto „karlov-
ských“ listin ty nejzajímavější, nejcennější a nejvzácnější, které 
se týkají českého státu, jak uvedl archivář Denko Čumlivski, 
který sám dokumenty na výstavu z rozsáhlé sbírky vybíral. 

Nejcennější dokumenty 
Na výstavě byla k vidění listina potvrzující a obno-

vující privilegia a práva českých králů vůči Svaté říši římské, 
kterou vydal Karel IV. 7. dubna 1348 (obr. 1).

 
Dále zde byl vystaven pergamen, který obsahuje 

nejstarší soupis pokladu Svaté říše římské. Karlu IV. ho 
společně s pokladem 12. března 1350 předal syn jeho soka 
a předchůdce na říšském trůnu Ludvíka IV. Bavora. „Reli-
kvie Kristova utrpení, říšské korunovační klenoty a ostatní 
posvátné předměty Svaté říše římské byly chápány jako to 
nejcennější, co jejich držitel má, protože zaručovaly jeho 
práva, svobody, držbu území a podobně,“ řekl archivář 
Denko Čumlivski (obr. 2).

Vystaven byl i pergamen z 26. prosince 1349, v němž 
Karel IV. stanovil, že Morava bude výhradním lénem českého 
krále, a udělil ji lénem svému mladšímu bratrovi Janovi a jeho 
potomkům. Tím se mu povedlo dostat Moravu z vlivu Svaté říše 
římské.

Obr. 1

Obr. 2
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K vidění byla i listina z 1. září 1347, kterou Karel IV. uděluje pražskému arcibiskupovi, tedy Arnoštu 
z Pardubic, a jeho nástupcům právo korunovat české krále (obr. 3).

Na výstavě bylo možné si prohlédnout kopiář s opisy listin Archivu České koruny. Karel IV. založil 
český státní archiv, ustanovil prvního státního archiváře, a také nařídil opsat texty závažných listin tohoto 
archivu do pomocné úřední knihy – kopiáře.

K vidění byla lícová strana zlaté pečeti – buly Karla IV. (obr. 4).
Součástí listin římských císařů byl od raného středověku monogram – zvláštní grafická značka. Po své 

císařské korunovaci 5. dubna 1355 začal používat toto znamení podobně jako jeho předchůdci rovněž Karel 
IV. Ve středu monogramu Karla IV. bylo umístěno písmeno X symbolicky odkazující ke Kristovu jménu   
(obr. 5).

 „Ačkoli všechny vystavované exponáty jsou více než šest set let staré, dochovaly se ve výborném sta-
vu. Je samozřejmé, že je o ně výjimečně pečováno,“ vysvětlil archivář Denko Čumlivski. Listiny pocházejí z 
Archivu České koruny, který obsahuje více než 2500 písemností z let 1158-1935. Jedná se o nejvýznamnější 
a nejcennější archivní listiny České republiky. Dokumenty byly původně součástí státního pokladu a byly 
uloženy společně s korunovačními klenoty. Dnes jsou součástí Národního archivu a jsou uchovány odděleně od 
královské koruny.

Ing. Jaromír Tišer

Obr. 3

Obr. 4 a 5
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Tematické dny 
Tematické dny jsem původně zavedl ve spolupráci se sdružením pro umělecká řemesla Rudolfinea v 

letech 2009–2011 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Konaly se zpočátku jednou měsíčně od 10 
do 16 hodin, později jen několikrát. Byly pořádány pro umělecké řemeslníky, pracovníky muzeí a památkové 
péče. Každý tematický den jsme  věnovali vždy jednomu uměleckému řemeslu nebo druhu předmětů (např. 
Umělecké pasířství, Krajkářství, Kovářství a zámečnictví, Historický nábytek nebo např. Okna, Dveře apod). 
Dopoledne vyslechli účastníci přednášku o historii určitého oboru nebo výrobku, kterou odpoledne vystřídal 
specializovaný workshop z oblasti konzervování a restaurování. Na těchto akcích byla poměrně hojná účast po-
sluchačů z celé republiky, ale i ze Slovenska. Byly totiž vítanou příležitostí k doplnění odborného vzdělávání, 
na které instituce účastníkům přispívaly. Jako bonus měli zájemci možnost vybrat si z digitálních publikací, 
vydaných Rudolfineou v edici Rukověť (stanou se učebními texty na naší škole), což bylo zahrnuto v ceně 
akce. Účast začala ve dvou následujících letech postupně klesat, protože vysílající instituce přestaly hradit 
svým zaměstnancům vstupné a cestovné, navíc mým odchodem do penze pak celá akce zanikla úplně.

Pro doplnění vzdělávání jsme podobnou akci, nazvanou tehdy Tematické čtvrtky, konali příležitostně 
ve školním roce 2012–2013 i na naší škole. Chtěli bychom v této akci pokračovat podle možností nejen školy, 
ale i přizvaných odborníků. Akce pod názvem tematického dne, kdy se budou konat (např. Tematická středa 
nebo Tematický čtvrtek apod.), přizpůsobíme rozvrhu i časovým možnostem přizvaných hostů, budou probí-
hat odpoledne od 15 do 17 hodin. Vedle našich studentů a mistrů odborného výcviku, členů sdružení Rudol-
finea by se našich akcí mohla zúčastnit i veřejnost, což by také přispělo k další propagaci školy. Nebudou to 
jen přednášky, nebo spíše besedy, ale i workshopy s ukázkami. Rádi bychom tyto akce pořádali maximálně 
jednou měsíčně jako vhodný doplněk výuky odborných předmětů.  Na akce budou zájemci upozorněni jak 
na webových stránkách, tak plakátky na nástěnkách ve vestibulu školy. První akcí bude ještě před Vánocemi 
Tematický čtvrtek 15. prosince 2016 mimořádně ve 12 hodin, a to beseda s absolventem naší školy, restau-
rátorem Národopisného muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Luďkem Dvořákem na téma „Živočišná 
lepidla“. Pro učební obor Umělecký truhlář a řezbář budou připomenuty a doloženy ukázkami restaurátorské 
postupy na přírodní bázi (užití kostního, kožního, kaseinového lepidla a také krevních albuminových lepidel). 
Žáky oboru Starožitník by mohlo zajímat, jakým způsobem je také možné poznat poškození konstrukce nebo 
přítomnost nového doplňku na historickém nábytku. 

PhDr. Miloslav Vlk 
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Obor Starožitník

Žáci hovoří o svých oborech

Starožitník je krásný, atraktivní, ale často opomíjený obor.
Já osobně jsem nejprve netušil, co přesně mě při studiu tohoto oboru čeká, ale zejména odborné před-

měty vysoce předčily má očekávání. Vyučované předměty jsou velice zajímavé a poutavé, ať už se jedná o 
Dějiny umění, Užité umění či Techniky.

Velice přínosná je také praktická část výuky, která se odehrává i ve starožitných obchodech. Zde se 
člověk seznámí s tím, jak takový provoz v prodejně funguje – procvičí si jednání se zákazníkem, naučí se 
manipulovat se starožitnými předměty a dbát na jejich správnou údržbu. Nejzajímavější pro mne bylo čištění 
stříbrných předmětů, právě zde totiž zjistíte, že i z předmětů, kterým byste nevěnovali příliš velkou pozornost, 
se může vyklubat nádherný unikát.

Luboš Frýba, S3A

Obor Vlásenkář a maskér
Tento obor je velice zajímavý a zábavný. Hlavně proto, že během líčení můžete rozvinout svou fantazii 

a zkoušet nejrůznější kombinace barev. I ten, kdo rád češe různé účesy, si tu přijde na své.
Ne vždy můžete dělat, co vás napadne, ale i tak se dost vyřádíte. Máte zde i možnost naučit se stříhat 

vlasy a dělat umělé řezné rány, průstřely hlavy, popáleniny a další speciální efekty. Hodiny praxe jsou velice 
pohodové. Navíc chodíme i na soutěže v líčení a na natáčení studentských filmů. Také jsme se byli podívat 
v ateliérech Národního divadla. 

Tento obor bych doporučila všem těm, kteří mají rádi líčení a obecnou úpravu hlavy.

Barbora Tomanová, U3A

Obor Umělecký rytec
Díky nutnosti přesného měření materiálu či samotných návrhů prací se u mne přesnost do značné míry 

přenesla i do života mimo dílnu naší praxe.
Kdykoli vykonávám nějakou práci, ať je to výroba dřevěné budky pro ptáky, oprava střešní krytiny 

nebo jen přišroubování věšáku na zeď, je pro mne přesnost naprosto nezbytná. Ale jak i samotný název oboru 
Umělecký rytec napovídá, nejedná se o žádnou z výše uvedených činností.

Jedná se o rytí do kovů tvrdých jako je například mosaz nebo ocel, ale též do měkkých jako je dural. 
Šikovným rytcům se jistě v životě naskytne příležitost rýt i do stříbra či zlata nebo jiných drahých 

kovů. Pro toho, kdo rád kreslí a zároveň se nebojí trochu zabrat, je tento obor spíše každodenní zábavou nežli 
prací.

Každý z nás se denně setkává s nejvíce rozšířenou formou rytin přenesených na papír tiskem. Ale kdy 
naposledy jste se zadívali na některou z bankovek podrobněji? Zjistíte, že na každé z nich je obraz tvořen 
křížením velice jemných linek. I klasická podoba poštovních známek je tvořena tímto způsobem. Můžete se 
o tom přesvědčit třeba hned!

Vojtěch Pavlíček, U3B
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Tuto školu jsem si vybral ze dvou důvodů. Žiji keramikou a tato škola je nejblíže v mém okolí, kde se 
vyučuje obor Umělecký keramik.

Na praxi chodím k panu Františku Švancarovi ke Karlovu mostu na Malou Stranu. Je to tam nádherné 
prostředí. Práce na dílně mě naplňuje a uspokojuje.

V ateliéru neděláme jen klasickou tvorbu keramiky jako je zpracování keramických hmot, točení na 
hrnčířském kruhu, modelování z vlastní ruky dle vlastního návrhu, tvorba z plátů a formování, ale také re-
staurujeme a opravujeme keramické předměty různými tmely, patinováním, dále pozlacujeme, dáváme na 
keramiku obtisky atd.

Myslím, že můj mistr je ten nejlepší, protože toto všechno vás nenaučí v jakékoliv dílně. S touto prací 
jsem velice spokojený a domnívám se, že jsem si vybral dobře.

Miroslav Kundrát, U3B

Obor Umělecký keramik

Podkova - č. 2 - listopad - prosinec 2016  | 9



Vernisáž výstavy prací Miroslava Kundráta 

Události v oboru Umělecký keramik

V neděli 4. 12. 2016 jsme byli s uměleckým keramikem Františkem Švancarem pozváni do příjemné 
atmosféry kavárny Midi v Brandýse nad Labem. 

Žák U3B Mirek Kundrát zde měl vernisáž k výstavě svých keramických výrobků. Své první výrob-
ky, mísy se zdobnými prvky korálů i nádoby se speciálně upraveným povrchem obdivovalo několik desítek 
návštěvníků. Jeho snahu v oboru plně podporuje rodina i učitel odborného výcviku František Švancar.  

Přejeme Mirkovi úspěšné zvládnutí zkoušek a hodně dalších výstav i úspěchů ve světě keramiky a 
sochařiny!
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Exkurze v Britské radě 
(British Council)

Dne 8. 12. 2016 jsme místo klasické hodiny anglického jazyka šli se třídami S1A a U3B na exkurzi do 
Britské rady. Připravili pro nás prezentaci a hodinu anglického jazyka s rodilým mluvčím z Anglie. Žáci si 
mohli vyzkoušet konverzovat s rodilým mluvčím a hrát různé hry i na internetu. Procvičili si gramatiku pro-
střednictvím různých cvičení na doplňování či vybírání jedné ze správných odpovědí a, b, c, d. 

Všem žákům se exkurze moc líbila a chtěli by ji zopakovat i příští rok. Lektor nám věnoval různé pro-
pagační materiály, prospekty a brožury na procvičování gramatiky k maturitě. 

Můžete se podívat na zajímavé fotografie Britské rady v učebně s aktivní spoluprací žáků S1A a U3B. 

Směrem k zaměstnanosti  
Úspěšný žák František Andres 

František Andres je ve třetím ročníku oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř. Před třemi lety měl 
nápad založit si vlastní dílnu. Uskutečnil ho na statku v Jílovišti. V současnosti zámečnickou dílnu pomalu 
vylepšuje.

Franta se spolu se členem Společenstva kovářů Zdeňkem Slavatou účastnil soutěže v rámci Roku řeme-
sel 2016 v městě Kopidlně. A také byl oceněn na akci Kováři v Litni 2016. 
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Památky, muzea, řemesla
Pod tímto názvem proběhl v pravém křídle Průmyslového paláce na Holešovickém výstavišti v Praze 

ve dnech 4. a 5. listopadu 2016 zajímavý veletrh, kterého se zúčastnilo přes osmdesát institucí, profesních 
firem, spolků a výrobců i nakladatelství se vztahem k jeho vytčenému zaměření. Byly mezi nimi odbory 
památkové péče magistrátu a některých městských částí hlavního města, některé církve, střední průmyslové 
školy, uměleckoprůmyslové školy a také vysoké školy: Akademie výtvarných umění v Praze, Fakulta archi-
tektury ČVUT – Ústav památkové péče a Fakulta restaurování Univerzity Pardubice. Z ústředních institucí 
je třeba zmínit Ministerstvo kultury, mládeže a tělovýchovy, Asociaci krajů České republiky a některé kraje, 
Hospodářskou komoru ČR, Centrum pro regionální rozvoj České republiky, z odborných institucí Národní 
památkový ústav a Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, z muzeí především Národní technické muzeum 
v Praze a Muzeum hlavního města Prahy. Mezi nynějšími profesními spolky to byly zejména Asociace muzeí 
a galerií České republiky, z. s., Asociace malých a středních podniků a živnostníků, pořádající Rok řemesel 
2016, Cech kamnářů ČR, Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, Cech obkladačů, Cech malířů, lakýrníků a 
tapetářů ČR, Rudolfinea – sdružení pro umělecká řemesla, vzniklá na naší škole. 

Hlavním tématem veletrhu byla přehlídka současného stavu památkové péče a péče o kulturní dědictví. 
Na veletrhu se představila řada organizací usilujících o záchranu stavebních i technických kulturních památek, 
jejich obnovu a nové využití. Národní technické muzeum připomnělo nově otevřené Centrum stavitelského 
dědictví v Plasích s expozicí Stavitelství, doplněnou dílnami ve Dvoře stavebních řemesel v hospodářských 
budovách bývalého cisterciáckého kláštera. Technologie a záchranu lidového stavitelství představil stánek In-
stitutu lidového kulturního dědictví a přítomnost Spolku archaických nadšenců, mladých lidí různých profesí, 
kteří se pokoušejí zachránit objekty lidové architektury. Pomoc majitelům dosud opomíjených památkově 
hodnotných staveb nejrůznějšího druhu, jako jsou např. sýpky a to nejen v oblasti finanční, ale i odborné 
neposkytuje jen Národní památkový ústav, ale také Institut pro památky a kulturu v Písku, který pořádá 
vzdělávací akce i poradenství zájmovým spolkům a jednotlivcům. Podporu v záchraně kulturního dědictví, 
které přešlo v restitucích potomkům majitelů hradů a zámků i novým soukromým vlastníkům pomáhá 
zajišťovat Asociace majitelů hradů a zámků, z nichž řada nabyté objekty nejen obnovila, ale také zpřístupnila 
veřejnosti. 

V obnově památek a sbírkových předmětů v muzeích i soukromých sbírkách je zapotřebí kvalitní ru-
kodělné řemeslné práce. Tu představila zejména firma Gema Art Group, a. s., sdružující stavební a umělecká 
řemesla i restaurátory výtvarných děl pro komplexní obnovu a restaurování exteriérů a interiérů nejvýznam-
nějších památek, zapsaných na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, jakými byl chrám sv. Bar-
bory v Kutné Hoře, areál hospitálu v Kuksu, dále Bílkovy vily v Praze nebo podílu na projektu „10 hvězd 
– revitalizace židovských památek v České republice“. Vysokou kvalitu stavebních a restaurátorských prací 
pomáhá organizačně zajišťovat firma Hochtief ve svém závodě Speciální činnosti. Na záchraně kulturního dě-
dictví se však podílejí i studenti restaurátorských škol Akademie výtvarných umění nebo Fakulty restaurování 
Pardubice, kteří se věnují ve svých samostatných pracích konzervaci a restaurování nejen nástěnných maleb, 
sochařských děl z kamene a štuku, ale také iluminacím a knižním malbám na pergamenu i papíru. Mohou 
přitom využívat nejnovějších přístrojů a metod, které pomáhají při konzervaci a restaurování ohrožených 
památek a sbírkových muzejních předmětů. Řada vystavovatelů dokumentovala i v ukázkách nejen tradiční, 
ale i nové materiály a technologické postupy.  

Mnohé nové materiály a metody vedou ke zdokonalení dokumentace památek. Již při vstupu jsem v 
hale obdivoval několik modelů, provedených studenty středních průmyslových škol z opomíjené vlnité lepenky, 
využívané donedávna jako obalový materiál, ale pro své vlastnosti velmi vhodné k modelování, jak dokládaly 
modely národních kulturních památek, např. hradu Karlštejna a zejména nejzdařilejší, zámku Lednice. Na 
samém začátku výstavy mě zaujala nová progresivní metoda přesného zaměřování památek, letecká foto-
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grammetrie. Používá se při ní řízeného drobného létacího stroje, tzv. dronu, který dokáže přesně zachytit 
i detaily, např. povrchu průčelí. Výstupem tohoto speciálního, tzv. 3D laserového skenování je mračno bodů, 
které vzniká z výsledků provedených dronem. To se dále složitě zpracovává buď na výkres vytvořený z vek-
torizovaného mračna bodů, nebo přesný ortografický pohled (tzv. ortoplán). Tuto revoluční dokumentační 
technologii předváděla firma G4D, s. r. o. Také vystavování uměleckých děl v muzeích, galeriích a památko-
vých objektech se po společenských proměnách v posledním dvacetiletí radikálně změnilo. K novému vnímání 
výtvarného umění přispívá nápadité osvětlení objektů a interiérů, které dokáže umocnit estetický dojem 
a dovolí vyniknout jedinečnosti uměleckých děl nebo atmosféře výstavního prostoru. Zajišťuje jej u nás pře-
devším pražská firma Kuběnský – architektonické a expoziční osvětlení. Po rozhovoru je ochoten projektový 
manažer firmy pan Pavel Nicek seznámit naše studenty ve speciální přednášce, doplněné bohatou vysvětlující 
dokumentací, s novým trendem v oblasti výstavnictví, muzejnictví a památkové péče. Tento kontakt bude 
velmi důležitý pro rozšíření oboru Starožitník na větev Galerista v příštím školním roce a dalších letech, kdy 
bude studium na naší škole probíhat. 

Velmi zajímavé byly také výsledky a workshopy uměleckořemeslných firem řezbářů, kamnářů a 
uměleckých sklenářů. Kontrastem k novým památkářským metodám byl jedinečný návrat do minulosti. 
Najdeme jej ve firmě Gotický nábytek mladého uměleckého truhláře a řezbáře Ladislava Sluky (s vtipnou 
přezdívkou Kocour Pozdnický) z Huti u Pěnčína v Jizerských horách. Ve vysoké kvalitě provádí repliky 
gotického nábytku, zdobeného řezbou a malbou přes šablonu. V objevu této středověké výzdobné techniky 
cílevědomě pokračuje a ve svém nábytku vychází z gotických deskových obrazů a soch. Vytváří databanku 
gotického nábytku z českých zemí i celé Evropy. V lásce ke gotice jej doplňuje i manželka, která zhotovuje 
gotické kostýmy s použitím různých textilních technik. 

 Návštěva byla velmi přínosná a inspirující. Zaměření veletrhu Památky, muzea, řemesla je v plném 
souladu se směřováním naší školy do budoucna a bylo by pro nás obohacující, kdybychom se tohoto veletrhu 
v příštím roce zúčastnili a představili nejen naše řemesla, ale i vše nové, o co usilujeme ve studijních oborech.

PhDr. Miloslav Vlk
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Stal se mistrem kovářem v 
Kanadě. Jakou cestu musel absol-
vovat, než se dostal až do provin-
cie Alberta na západě Kanady? 

Vyučil se na naší škole, 
tehdy měla název Střední odbor-
né učiliště uměleckořemeslné. Po-
chází z kovářské rodiny a nejprve 
dělal zakázky tady v Čechách a ve 
střední Evropě. Chtěl se v oboru 
zdokonalit, tak po naší škole ještě 
studoval na Univerzitě Karlově. 

Na letošní přednášce v 
naší škole také mluvil o tom, jak 
je důležité učit se cizí jazyk. „V 
zahraničí bez něj zkrátka ani jako 
sebelepší řemeslník neuspějete,“ 
zdůraznil Pavel Podojil/Mara.

Pavel Podojil/Mara o sobě 
Kdo jsem

Jmenuji se Pavel Podojil/
Mara a jsem šťastným absolven-
tem uměleckořemeslné školy v 
Podkovářské ulici na Praze 9. Vy-
studoval jsem tříletý obor Umě-
lecký kovář a zámečník a následně 
v roce 1999 uzavřel toto studium 
maturitou. Po vojenské službě u 
hradní stráže jsem si založil svo-
ji kovářskou firmu a začal tvořit. 
Po několika letech se mi naskytla 
možnost studovat i Karlovu uni-
verzitu, kterou jsem úspěšně do-
končil v roce 2008. 

Z Čech až do Kanady

Následně jsem si chtěl roz-
šířit své jazykové schopnosti o další 

světový jazyk. A proto jsem 
se zaměřil na angličtinu. Pro 
mě jako 13letého „němčiná-
ře” to byl doslova cizí jazyk. 
Do Anglie mě to netáhlo tak 
jako mé vrstevníky, a tak 
jsem se vydal sám za oceán, 
a to do kanadského Calgary. 
Po čtyřměsíčním kurzu ang-
lického jazyka jsem cestoval 
po celé severozápadní části 
Kanady, kde jsem se zamilo-
val do této rozsáhlé krajiny. 
Všem tento výlet vřele dopo-
ručuji. Bylo toho hodně co 
jsem mohl vidět a zažít.

Zkušenosti a rady 

Co se týká kovářského ře-
mesla v zahraničí, a to obzvláště 
v kanadských podmínkách, mohu 
říci, že píle a trpělivost musí být 
na prvním místě. Moje začátky 
nebyly vůbec jednoduché. Začít 
bez nářadí či náčiní, když vás ni-
kdo nezná a máte za sebou pouze 
čtyřměsíční kurz angličtiny, tak to 
nebyla žádná legrace. Nejvíce mě 
držela myšlenka, že zvládnu vy-
myslet a následně zrealizovat věci, 
co jiní nedokážou a tím uspokojit 
touhy a přání zákazníků. Jak se 
říká „zlaté české ručičky”. 

Ale úspěch však není jen 
otázkou jednotlivce. Jde o to, 
koho, kdy a jak potkáte. Kým se 
obklopíte a jak s lidmi jednáte. 
Dnes mohu říci, že zákazníci vždy 
ocení, když si mě například poz-
vou na schůzku týkající se jejich 
nového zábradlí a následně jsou o 
to více potěšeni, když se dozvědí, 
že jsem schopen udělat i barokní 
bránu, rám na jejich starožitné 
zrcadlo, které ladí danému stylu, 
chybějící nerezovou součást k je-
jich rodinnému historickému kávo-
mlýnku, spirálové zábradlí či me-
chanické skryté/tajné dveře anebo 
otočný systém k jejich 12metrové 
sbírce totemů. K prosazení se v 
kovářském byznysu je také velice 
důležité umět se „pohybovat”. 

Úspěšný absolvent Pavel 
Podojil/Mara
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Exkurze 
Hradec Králové 

SOŠ uměleckořemeslná s.r.o.
Podkovářská 797/4
190 00, Praha 9
Tel.: 266 311 751
info@umeleckoremeslna.cz

Vždy myslet dopředu! Například si umět před-
stavit průběh prvního jednání se zákazníkem. Poté, co 
zákazníka okouzlíte náčrty či skicou na základě jeho po-
pisu během rozhovoru, si musíte představit, že možná 
bude chtít vědět či vidět víc. Protože první nadšení zá-
kazníka ještě neznamená, že pro něj tuto práci budete 
dělat. A proto musí být připravené portfolio, odkazy, 
seznam podobných prací atd. Následně ho musíte pře-
svědčit, že použití prvků, které prosazujete, dává smysl 
a materiálové použití je adekvátní. Důležité je vycítit, 
kdy a jak říci slovo „ano”, anebo slovo „ne”. Ať se to 
týká použitých detailů, či zpracování výrobku, ale i otá-
zek časových či finančních. 

Současnost

Dovolím si říci, že v současné době se mi daří ve-
lice dobře. Pracuji pro celou řadu designerů, architektů, 
stavebních firem a především soukromých zákazníků. 
Jedná se převážně o nové komerční budovy a prostory, 
soukromé residence, ale i renovace s rozsáhlou paletou 
různorodých prací. 

Z mého pohledu je krása kovářského řemesla 
daná tím, že každý den můžete dělat něco jiného. Něco, 
co tu ještě „nebylo”. Něco nového! A to za podmínek 
vám dostupných v daný čas a v té nejvyšší možné kva-
litě.

Vzkaz

P.S.: Když vás vaše práce baví a jste v ní 
dobří, váš čas bude jejím otrokem. 

                                                Pavel Podojil/Mara    

Podkovářská
ŠKOLA

‚‚Dáváme řemeslu nový rozměr‘‘

Dne 20. 12. 2016 se studen-
ti zúčastnili poznávací exkurze po 
muzeích a památkách v Hradci 
Králové.

Bylo navštíveno Muzeum 
východních Čech, katedrála Sv. 
Ducha a Bílá věž. I přes nepřízeň 
počasí byl cíl exkurze zdárně spl-
něn.

Při cestě na nádraží byla k 
vidění Eiffelova věž postavená z 
Merkuru,   u které se vyfotila část 
studentů.



Adresa školy: Podkovářská 797/4,190 00, Praha 9
Tel.: 266 311 751 info@umeleckoremeslna.cz 

www.umeleckoremeslna.cz

Podkovářská
ŠKOLA

‚‚Dáváme řemeslu nový rozměr‘‘

Dne 10. 11. 2016 jsme pod vedením Mgr. Radka Coufala, Ing. Jaromíra Tišera, Mgr. Miroslava 
Smahy a PhDr. Miloslava Vlka vyjeli za památkami polského města Wrocław (česky Vratislav). Wrocław 
je čtvrté největší město Polska, má přibližně 634 tisíc obyvatel a rozlohu 293 km². Její historie sahá až 
do pravěku, a i když byla za druhé světové války silně poškozena, zůstává stále nádherným historickým 
městem.

Jako první nás přivítalo Hlavní nádraží a Hala století od architekta Maxe Berga z let 1911-1913, 
která je od roku 2006 zařazená na seznam UNESCO. 

Po výstupu z autobusu jsme zamířili ke katedrále městského patrona sv. Jana Křtitele, jehož set-
nutá hlava je i ve wrocławském znaku. Následovaly i další zajímavé památky jako například kostel Nane-
bevzetí Panny Marie na Písku, Vratislavská univerzita dříve zvaná Leopoldina, podle svého zakladatele 
Leopolda I. (založena byla v roce 1702).

Dále jsme se prošli až na náměstí s gotickou radnicí a dvojicí domků pojmenovaných Jeníček a 
Mařenka. Za domky se ukrývá bazilika sv. Alžběty. Celý zájezd jsme zakončili u Vratislavské opery. 

Zájezd se nám všem líbil a děkujeme za jeho uskutečnění.
Luboš Frýba, S3A

Wrocław


