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V Kunštátě na Moravě, ve městě hrnčířů, působí 

„Občanské sdružení Řemesla“. 

To si předsevzalo vytvořit z města Kunštátu přiro-

zené centrum řemeslné výroby. Připravilo velkorysý 

a náročný projekt, který chce ve spolupráci s měs-

tem, odbornými institucemi Jihomoravského kraje, 

jeho regiony a mikroregiony, za aktivní účasti a pod-

pory místních podnikatelských subjektů a spoluob-

čanů realizovat.

 

Jsme rádi, že naše činnost má příznivou podporu 

u místních obyvatel a městské samosprávy, stejně 

tak nachází porozumění a podporu vedení Jihomo-

ravského kraje. 

................                                                                                      .......................



Projekt se zaměřuje na živou prezentaci všech řeme-

sel a lidských dovedností, které vznikaly v minulých 

staletích a spoluvytvářely část našeho kulturního 

národního dědictví. Jde o pomoc při oživování a za-

chování tradičních, klasických, lidových i umělec-

kých řemesel. Projekt se zároveň orientuje na prak-

tickou i teoretickou pomoc při hledání a naplňování 

volného času mladých zájemců i důchodců. Jde 

o pomoc při hledání a realizaci smysluplné tvořivé 

řemeslné a umělecké práce. Projekt se orientuje také 

na pomoc zahájené reformě na základních školách, 

odborným učitelům v rámci praktické dílenské vý-

uky a na pomoc žákům osmých a devátých tříd při 

rozhodování ve výběru budoucího povolání. Projekt 

nabízí také spolupráci učňovským školám.

Jsme přesvědčeni, že realizace našeho projektu při-

spěje k zviditelnění města Kunštátu a obohatí jeho 

kulturní a společenský život.

...........                                 ..........................................................................................................                                                                 .......................................................................



Občanské sdružení Řemesla se zaměřilo na každoroční pořádání Svátků řemesel (druhý víkend v červnu), 

kdy do Kunštátu na pozvání přijede několik desítek mistrů ruční řemeslné výroby a představí svoje umění 

a dovednosti. Druhou prioritou občanského sdružení je obnova regionálního muzea řemesel v Kunštátě 

s vybudováním samostatného Památníku hrnčířských domů. Nedílnou součást programového zaměření 

tvoří vzdělávací projekt, realizovaný prostřednictvím „Univerzity řemesel a volného času“.

...........                                 ..........................................................................................................                                                                 .......................................................................



Tradiční řemesla provázejí lidský rod odnepaměti. Člověk a jeho rod jimi tvoří svět 

a svět je jimi neustále nově utvářen. Především zásluhou řemesel vznikala a stále vzni-

kají nádherná díla, někdy prostá, vždy však krásná s vysokou užitnou hodnotou, která 

právem náleží do klenotnice kulturního národního dědictví.

...........                                                                          ...........................................................................................................................                                                         .............

Hraběcí kočár Milord – Metternich Winneburg



Naším úsilím je postupně založit a rozvinout tradici pořádání Svátků řemesel v Kunštátě. Jejich smyslem je 

připomínat lidová a umělecká řemesla, oživovat historickou paměť společnosti, především ve vztahu k mla-

dé generaci. Téma vzájemného vztahu člověka a řemesla, ruční práce, je nevyčerpatelné. Představuje nepře-

berné spektrum činností a specializací. Naši cestu za poznáním směřujeme nejen do minulosti, ale také do 

současnosti.

V regionu Kunštátska, Boskovicka i celého Jihomoravského kraje 

působí celá řada vynikajících „mistrů“ svého řemesla a umělecké 

tvorby, kteří o Svátcích řemesel v Kunštátě předvádějí své výrob-

ky a doplňují je odborným slovem. Není náhodou, že jsou často 

odměňováni potleskem na otevřené scéně. Stejně tak se úspěšně 

prezentují některé firmy s ruční výrobou, jak o tom svědčí první 

dva ročníky Svátků řemesel, které za velikého zájmu široké veřej-

nosti úspěšně proběhly v roce 2008 a 2009. Už nyní připravujeme 

III. ročník, který se uskuteční v červnu 2010 a je pojat jako atrak-

tivní a zajímavé řemeslné a umělecké představení, jako nádherný 

otevřený dialog, spojený s výzvou k aktivní účasti a spolupráci. 

...........                                                                          ...........................................................................................................................                                                         .............

Ukázka hamrování – starokovářské zpracování oceli



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zdařilé bylo jak “Předvánoční setkání s řemeslníky“, které se uskutečnilo 25. listopadu 2007, tak i „Předvelikonoční vítá-

ní jara“, které se konalo 16. března 2008 v místním kulturním domě. 

Obě setkání nesla společně náročné atributy příjemných a inspirujících dialogů všech předvádějících mistrů svého řemesla 

s návštěvníky. 



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Jako součást oslav 550. výročí korunovace krále Jiřího se 3. května 2008 uskutečnil 1. ročník Svátků řemesel. 

Ve dnech 6.–7. června 2009 proběhl úspěšný 2. ročník Svátků řemesel.

Zastoupeni byli například skláři, koláři, bednáři, truhláři, intarzisté, šperkaři, hrnčíři, řezbáři, výrobci hraček a další.  

Předvádění jednotlivých řemesel bylo spojeno s živým doprovodným slovem.



Občanské sdružení navazuje na kulturní tradici a dlouhodobé úsilí muzejního spolku, které vyústilo v roce 

1930 založením vlastivědného muzea v Kunštátě na Moravě. Sdružení usiluje o obnovu činnosti muzea, které 

zaniklo v roce 1960. Jde nejen o vrácení bývalého sbírkového fondu, ale o oživení nové sbírkotvorné činnosti 

a vybudování stálých muzejních expozic, které budou formou panoramatických obrazů realizovány v ob-

jektu bývalé družstevní sýpky. Jednotlivé historické scény budou chápány jako řemeslné dílny v konkrétním 

historickém čase s předváděním i výukou řemeslných dovedností, cílených pro všechny generační skupiny 

obyvatelstva. 

...........                                       ............................................................................................................................................................................................................................

Budoucí muzeum řemesel



...........                                       ............................................................................................................................................................................................................................

V době konání Hrnčířského jarmarku (20.–21. září 2008) se uskutečnily Dny otevřených dveří budoucího muzea v ob-

jektu na „sýpce“. Zde byly poprvé široké veřejnosti zpřístupněny nádherné sbírkové předměty, které Občanské sdružení 

Řemesla v Kunštátě získalo darem od občanů z Kunštátu a blízkého okolí, a otevřeny výtvarné výstavy malíře a grafika 

Víta Ondráčka, Petra Pazdery Payne, fotografa Antonína Krejčíře a sochaře Milana Šplíchala.



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Další Dny otevřených dveří budoucího muzea řemesel, konané 19.–20. září 2009, opět v době Hrnčířského jarmarku.

Výstava obrazů kunštátského patriota Josefa Závadského.

Výstava hrnčířských výrobků a sbírek místního keramika Stanislava Halase.



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Historické fotografie ze staré hrnčířské dílny



V současné době, ačkoli je hektická, nepochybně narůstá kvantitativně volný čas každého člověka. Na jedné 

straně narůstá, zrychluje, obohacuje, naplňuje a prodlužuje jeho život, zároveň však vytváří nebezpečný pro-

stor bezradnosti v praktické orientaci v jeho pozitivním využívání a naplňování.

...........                                                      ...........................................................................................................................................................................................................



...........                                                      ...........................................................................................................................................................................................................

Nedílnou součástí muzea je „Univerzita řemesel a volného času“, která do budoucna plánuje zajišťovat celo-

ročně krátkodobá i dlouhodobá školení, spojená s výukou a předváděním živých řemesel. Zvláštní pozor-

nost je věnována problematice soužití zdravých a zdravotně postižených lidí. Jde o spolupráci v „Zahradě 

smyslů“, vytvářenou v areálu jeskyně Blanických rytířů v Rudce. 



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

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

Občanské sdružení Řemesla v Kunštátě buduje v tomto objektu stálou expozici, která bude trvale připo-

mínat 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 doklá- 

dající výrobu režné keramiky ze 17. až 19. století.

...........                                                                                               .....................................................

Fotografie domu čp. 94



................                                                                                                                ...................................

........................................................................................                                                  ...........Historický vývoj hrnčířství na Kunštátsku



...........                                                                              ..............................................................................................................................................................................

Na náměstí Krále Jiřího v Kunštátě se v sobotu 28. listopadu 2009 konal „Řemeslný jarmark 

a rozsvícení vánočního stromu“. K vidění bylo na třicet stánků s řemeslnými výrobky, v in-

formačním centru proběhla doprovodná výstava o řezbářství. Návštěvníky čekal bohatý 

kulturní program, vánoční soutěže pro děti i dospělé a v neposlední řadě domácí zabijačka.



...........                                                                              ..............................................................................................................................................................................

Řemeslný jarmark a rozsvícení vánočního stromu 28. listopadu 2009



..........................................................................................................................................................                                           ........................................................................

Řemeslný jarmark a rozsvícení vánočního stromu 28. listopadu 2009



Vážíme si všech občanů, kteří obohatili náš sbírkový fond, ze kterého vzniknou připravované stálé muzejní 

expozice. Zároveň děkujeme všem, kteří si zakoupili „symbolické zlaté cihly“ a přispěli tak k zamýšlenému 

nákupu „sýpky“, objektu budoucího muzea. Stejně tak děkujeme všem sponzorům, kteří podpořili naše akti-

vity finanční částkou či jinou protislužbou. Všichni jednotlivě jsou zapsáni v naší „Zlaté knize“, která trvale 

uchová jména všech našich příznivců pro budoucí generace…

..........................................................................................................................................................                                           ........................................................................

Děkujeme,

Libor Janča, předseda občanského sdružení



Adresa sdružení:

Občanské sdružení Řemesla v Kunštátě, Podchlumí 34, Kunštát 679 72

e-mail: osremesla@osremesla.cz

www.osremesla.cz

IČO: 226 74 071

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1894232349/0800

Kontaktní osoby:

Libor Janča – předseda občanského sdružení, mobil: +420 775 211 499, e-mail: ljanca@limara.cz

Bc. Marie Wetterová – místopředsedkyně občanského sdružení, mobil: +420 603 298 487, 

e-mail: marie.wetterova@centrum.cz
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Bc. Marie Wetterová – místopředsedkyně občanského sdružení, mobil: +420 603 298 487, 

e-mail: marie.wetterova@centrum.cz

...........                        ............................................................................................................

Díky řemeslné práci vznikala díla prostá, vždy však krásná, s vysokou užitnou hodnotou.
Právem náleží do klenotnice kulturního dědictví národa.

..........................................................................................................................................




