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Řemesla v Kunštátě, z.s. 

Náměstí ČSČK 94, Kunštát, 67972 

IČ: 22674071 

 

Řemesla v Kunštátě vznikla jako občanské sdružení, následně zapsaný spolek, v roce 2007.  

Účelem spolku je vytvořit z Kunštátu centrum prezentace tradičních řemesel živou formou, a také 

vzdělávání a šíření tradičního kulturního dědictví mezi členy spolku a veřejnost. 

Hlavním cílem spolku je trvalá ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního 

kulturního dědictví na území Jihomoravského kraje. 

 

http://www.svatkyremesel.cz/


Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím: 

 Organizováním „Svátků řemesel a krásy ušlechtilých koní v Kunštátě“. 

 Udržováním a rekonstruováním „Památníku hrnčířských domů“ do historické podoby 

odpovídající stavební tradici kunštátského regionu, a to za pomoci stavebních historiků, 

architektů, archivářů, archeologů a dalších. Cílem je objekt zachránit a zapsat na seznam 

kulturních památek České republiky. 

 Podporováním a aktivním sběrem dokumentů, fotografií a pamětihodností, které se týkají 

města Kunštátu a jeho nejbližšího okolí. 

 Podporováním a aktivní spoluprací na vzniku odborných publikací a knih, které souvisí 

z historií Kunštátu a jeho nejbližšího okolí. 

 

Svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní 

Cíl: 

 Vytvořit v rámci pořádání akce přirozené centrum řemeslné výroby a přehlídky ušlechtilých 

koní.  

 Pestrou, atraktivní a mezigeneračně přijatelnou a dostupnou formou zajistit živou prezentaci 

tradičního i uměleckého řemesla. 

 Zajistit trvalou prezentaci odborných učilišť, středních škol a učebních oborů tradičních 

řemesel a zajistit tak možnost hlavně mladým lidem seznámit se s řemeslem živě, nejen z 

propagačních materiálů škol. 

 

Cílová skupina:   

Svátky řemesel jsou atraktivním prostředím pro všechny generace, pro rodiny s dětmi, seniory, 

odbornou řemeslnou i uměleckou veřejnost, podnikatelskou sféru, vzdělávací instituce a další zájmové 

a společenské skupiny. 

 

Přínos projektu: 

 Svátky řemesel již více než 10 let jsou tradiční oslavou lidské tvořivosti v městě Kunštátě. 

Smyslem celé akce je připomínat lidová řemesla a oživovat historickou paměť společnosti, 

rozvíjet povědomí a zájem o řemesla nová. Zajistit pokračování tradičních dovedností i u 

mladé generace a podnítit jejich zájem o tradiční způsob obživy, typický pro náš národ. 

 Prezentace vzdělávacích institucí, odborných učilišť a škol široké veřejnosti. 

 Ukázky rukodělné tvorby chráněných dílen, klientů z Domovů pro zdravotně postižené, jako 

prostředek sbližující širokou veřejnost s osobami zdravotně postiženými, či jinak sociálně 

znevýhodněnými. 

 Vytvoření interaktivního prostředí pro setkání odborné veřejnosti, zástupců vzdělávacích 

institucí, řemeslných mistrů a podnikatelských subjektů, jako živý workshop. 

 Spojení atraktivního místa, kulturního a odborného programu -  místo pro setkání široké 

veřejnosti (všech věkových skupin a zájmů) s tradiční i novodobou řemeslnou výrobou. 

 

 



Územní specifikace: 

Svátky řemesel jsou již více než 10 let realizovány ve městě Kunštát. Kunštát je přirozené historické, 

kulturní a společenské centrum regionu, které je v rámci ČR i Evropy známé zejména díky hrnčířské 

tradici, která má více než 400 letou doložitelnou historii.  

 

Aktivity projektu: 

 Každý druhý víkend v červnu se Panská zahrada v Kunštátě promění ve velkolepou oslavu 

lidské tvořivosti. Představena jsou pod širým nebem lidová i umělecká řemesla. Akce je vždy 

provázena bohatým kulturním programem. 

 V živých scénických obrazech je představováno magické pouto člověka s koněm a výjimečné 

přátelství v celé jeho kráse. Koně jsou nedílnou součástí lidských pracovních aktivit od 

nepaměti. 

 Ve spolupráci s Jihomoravským krajem jsou všechny ročníky Slavnostního vyhlášení a 

udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje realizovány v rámci 

programu Svátků řemesel. 

 Každoročně je nabízena a umožněna bezplatná prezentace odborných učilišť a středních škol a 

chráněných dílen a zařízení poskytující sociální služby. 

 Smyslem celé akce je připomínat lidová řemesla a oživovat historickou paměť společnosti. 

Návštěvníci mají možnost nejen sledovat řemeslníky při práci, ale práci si i vyzkoušet, nebo s 

mistry řemesel konzultovat odbornou problematiku. 

 Vytváření prostředí pro neformální odborné workshopy a přednášky. 

 Každoroční účast mistrů řemeslníků oceněných na celostátní i krajské úrovni jsou garantem 

kvality a odbornosti účastníků. 

 

Rozpočet projektu: 

Celkové náklady projektu:   1 400 000 Kč 

Zdroje financování: 

  Sponzorské dary   10 % 

  Dotace JMK a města                  35 % 

  Vlastní zdroje (vstupné)          55 % 

 

Památník hrnčířských domů: 

Na místě domu Adolfa Čáslavského v Kunštátě čp. 94, kde ještě na začátku minulého století působila 

hrnčířská dílna, existovala prastará hrnčířská dílna už v roce 1597. Tehdy to byla první hrnčířská dílna 

v Kunštátě. Spolek Řemesla v Kunštátě buduje v tomto objektu stálou expozici, která bude trvale 

připomínat slavnou místní hrnčířskou tradici. Názorně přiblíží především výrobní zařízení a postup 

hrnčířské práce, které byly tehdy ve všech hrnčířských domech téměř stejné. Od konce 16. století až 

do jejich zániku v 19. a 20. století jich v Kunštátě existovala víc než stovka. Úspěšně byla zahájena 

rekonstrukce starého objektu, připravuje se scénář a libreto muzejní expozice dokládající výrobu režné 

keramiky v 17. až 19. století. 



V minulých letech jsme během hrnčířského jarmarku otevřeli v památníku tradiční kavárnou a 

pečením buchet. Zájem ze stran veřejnosti byl veliký, navštívilo nás více než 400 návštěvníků 

jarmarku. Letos nebylo možné tuto aktivitu provést kvůli probíhajícímu archeologickému výzkumu 

v objektu. 

Budeme se snažit jednat s organizátory hrnčířského jarmarku o začlenění památníku do první 

návštěvní zóny. 

Budeme řešit další využití objektu po konečném odkoupení od nynějších majitelů. 

 

Vzdělávací projekt: 

Využití zkušeností spolku Řemesla Kunštát v ICT pro vzdělávání cílových skupin 

Podpořeno z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v JM kraji. 

Cílem projektu bylo připravit a pilotně ověřit kurzy dalšího vzdělávání zrakově handicapovaných a 

pracovníků v oblasti uchování kulturního dědictví. Projekt byl vytvořen na základě zjištěné aktuální 

poptávky po rozvoji znalostí a dovedností pro využívání ICT při pracovních činnostech nevidomých a 

při digitalizaci a archivaci kulturních hodnot. Jednotlivé kurzy  na sebe navazují a přinášejí získání 

ucelených dovedností v definovaných oblastech. Informovanost cílových skupin zajistil u modulu pro 

zrakově handicapované partner projektu a další spřízněné organizace (Tyfloservis,  SONS  Blansko, 

Bílý klíč porozumění a Kunštát PRO FUTURO o.p.s.).  Cílovou skupinu pracovníků kulturních 

institucí pomohly získat nejen dobré kontakty z dosavadní spolupráce s členy spolku, ale též publicita, 

kterou získalo v odborných kruzích vytvoření makety Codexu Gigas a maket pergamenových rukopisů 

královny Elišky Rejčky. 

Tento projekt byl v letošním roce závěrečnou zprávou ukončen. 

Základní škola v Kunštátě dále bezplatně využívá 5 počítačů ve svých učebnách k běžné výuce žáků.  

 

 

Závěr: 

 

Nedílnou součástí výroční zprávy je kopie daňového přiznání za rok 2017 a stanovy platné od 

1.1.2017. 

 

 

V Kunštátě, 28.2.2018       Bc. Marie Wetterová 

 

 



Fotodokumentace: 

 

 

 



 

 

 

      

 


