
 
 

Karolína Radovská, Circle forgeworks, Irsko 

 

V rámci programu Erasmus+ jsem díky SOŠ Uměleckořemeslné měla možnost strávit čtyři týdny na jihu Irska 

ve městě Cork.  

Pracovala jsem pro Circle Forgeworks, mladou firmu, která sestává pouze ze dvou lidí, což bylo skvělé – 

prostředí bylo velmi přátelské a neformální, a navíc jsem díky tomu měla možnost se dostat k široké škále 

činností. Circle Forgework se věnuje hlavně výrobě venkovního oplocení, bran, restaurátorské práci a podobně, 

s čímž jsem neměla před stáží zkušenosti.  

S materiálem jsem pracovala de facto od okamžiku, kdy opustil prodejnu hutního 

materiálu, až do okamžiku, kdy byl hotový výrobek úspěšně nainstalován na 

místo určení. V úkolech zahrnujících grafický návrh, rytí nebo přípravu materiálu 

(řezání, vrtání, začišťování), jsem využila znalosti nabyté ve škole, na místě jsem 

se pak naučila MIG svařování a svařování ve výhni. Novinkou pro mě také byly 

povrchové úpravy, například moření pozinku, a samozřejmě samotné instalace u 

klienta a obecně komunikace se zákazníkem. 

Překvapily mě především dvě věci: Že se irští kováři neobejdou bez lisu, používají ho při ohýbání materiálu i 

tvorbě průvleků, a že zcela běžně kovářsky svařují neušlechtilou ocel bez použití tavidel pro tvrdé pájení – ani 

s jedním jsem se předtím nesetkala. 

Rozhledy jsem si rozšířila i po stránce jazykové. Velký podíl na tom má rodina, u níž jsem bydlela, která se 

neomezila na to, že mi poskytla ubytování a stravu (zahrnující snídaně, obědy do práce, teplé večeře a sušenky 

s čajem málem až do postele), ale pomohla mi se i rozmluvit. 

Dostala jsem také tipy na zajímavá místa ve městě a okolí, takže jsem ve volných chvílích navštívila každé 

muzeum, kostel, katedrálu i park, pokud se tvářily aspoň trochu zajímavě a zároveň byly zrovna otevřené. 

Udělala jsem si výlet do Blarney, Kinsale i Cobhu a jeden z víkendů jsem strávila v Dublinu na kovářské 

sešlosti.  

Z grantu bylo hrazené ubytování, strava, doprava i kapesné, tudíž s financemi nebyl problém. 

Ráda bych všem organizátorům, tedy škole i programu Erasmus+, poděkovala. Byl to pro mě nezapomenutelný 

zážitek a mimo ochutnávky, jaký je každodenní život kováře-živnostníka, mi stáž umožnila poznat spoustu 

skvělých lidí a získat větší rozhled, co se pracovních i studijních možností do budoucna týče. 

Do Irska se rozhodně plánuji vrátit. 

 

 


