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Vážení členové, vážení přátelé kamenického řemesla,

velmi často zmiňuji ve svých proslovech za sebe, jako 
zástupce Svazu kameníků a kamenosochařů, ale i za 
naši kamenickou veřejnost, slovo povolání. Myslím 
tím úctu k tradici a i úctu k tomu vážit si řemesel, aby 
nezanikla a zmiňuji lidi, kteří milují tradice a rádi na 
ně navazují.

Ovšem v dnešní době, která přináší nebezpečí v podo-
bě koronaviru, chci zmínit povolání, která považuji 
v současnosti za nejdůležitější. Jsou to lékaři, zdravot-
níci a hasiči, kteří zajišťují základní ochranu lidských 
hodnot – život a zdraví a chci jim tímto vyjádřit úctu 
a poděkování.

Vážím si i všech ostatních lidí, kteří se aktivně zapojili do boje s koronavirem a poděkování 
patří i jim.

Nemusím snad připomínat, že za dané pandemické situace má ochrana života a zdraví 
absolutní přednost.

S ohledem na nynější události je namístě zdůraznit, že naše práce musí pokračovat a výkon 
naší práce je důležitý i pro nás všechny. Nenechme se otrávit různými opatřeními a dělej-
me svojí práci, jak nejlépe umíme i když se současná situace negativně projevuje i v naší 
profesi - práce je méně a často se odkládá na konec pandemie.

Všichni se těšíme, až budeme opět plnohodnotně pracovat.

V této nelehké době je mnohem těžší úspěšně pokračovat v tradici, udržet ji a předá-
vat dále. Bude příjemné setkávat se v budoucnu se stejnými tvářemi z firem a kameníky 
a naslouchat kamenickým i jiným historkám a navazovat na tradici tohoto místa, které 
nám připomíná osud a historii jednotlivých řemesel a lidí, kteří zde žili a pracovali.

Na závěr chci ještě dodat, že svým vyjádřením vám všem chci popřát mnoho úspěchů, 
zdraví a udržení chuti do práce.

Všem děkuji,
Bohumil Pánek

Slovo předsedy Svazu kameníků a kamenosochařů 
České republiky, z.s.
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Události, jednání a počiny jsou, pokud možno, datovány.
Snahou bylo jejich každoročním výčtem přehledně dokumentovat činnost Svazu; každé při-
pomenutí pamětníků, zasluhující zahrnutí do přehledu, bude vítáno.

1990
12. 3. : návrh stanov Svazu kameníků a kamenosochařů (dále jen „Svaz”).
Duben : Programové prohlášení svazu kameníků a kamenosochařů. Za přípravný výbor jsou 
podepsáni A. Barták, B. Chomout (který byl jeho předsedou), S. Kasa, K. Pfeifer.
24. 5. : 1. valná hromada Svazu kameníků a kamenosochařů Čech a Moravy (dále jen „VH”), 
ve Slovanském domě v Praze. Volilo 169 osob z 171 přítomných. Byl zvolen 11 členný výbor 
a 3 členná revizní komise. Předsedou byl zvolen Alois Barták, místopředsedou Stanislav 
Maluška, členem předsednictva L. Cop, pokladní D. Šprdlíková, tajemníkem M. Kašpar.
V zápise ze dne 24. 9. 1990 se píše, že z 425 přihlášených je 57 soukromě podnikajících, 7 
organizací, z nichž pouze 2 zaplatily dobrovolný příspěvek, 2 přispěly na počáteční výdaje. 
Zápisné zaplatilo 121 osoba, které se staly řádnými členy Svazu; z toho 37 soukromě pod-
nikajících.
Za významnou akci považuje Svaz účast na výstavě v Norimberku v roce 1991.

1991
Květen–Říjen : Účast na všeobecné československé výstavě 1991 (v Bruselském pavilonu).
Červen: Zájezd na Stone – Tec Norimberk (3 autobusy) a delegace na výstavě v Carraře.
11. 7. : Vycházejí Zprávy Svazu kameníků a kamenosochařů („dále jen Zprávy”). Redaktor 
Miroslav Volf.
21. 9. : VH v Praze. Devadesát účastníků. Svaz měl 283 řádných členů, z nichž 65 podnikalo 
soukromě, 29 podniků bylo přihlášeno jako přispívající.
Revizní správa za rok 1990: příspěvky 109 tis., z toho od st. podniků 71 tis. Kč.
18. 12. : Jednání o vstupu do EUROC (s řediteli některých podniků a Cechem kamenárov 
Slovensko).

1992
22. 5. : V Bratislavě byla založena Rada asociace podnikatelů v kamenoprůmyslu.
26. 5. : 2 autobusy na výstavu v Carraře.
27. 5. : VH v Hořicích; (112 členů svazu, 24 zástupců podniků, 24 hostů) prodloužení man-
dátu výboru do února 1993. Výstava 31 firem v areálu hořické školy.
V roce vyšlo 10 čísel Zpráv.
Technická norma Svazu (dále jen „TNSK“) 01/92 Povrchové úpravy kamenů.
TNSK 02/92 Provádění a kontrola konstrukcí z kamene.

1993
6. 3. : VH v Brně. Al. Barták nekandiduje (Zprávy 2/93); nové stanovy a jednací řád.

30 let Svazu kameníků a kamenosochařů České republiky
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Výbor: Ševčík, Klimešová, Petrák, Konfršt, Maier, Postupa, Cop, Kasa, Souček, Bartoš, 
Brzek, Härtl, Hanus, Komárek, Šprdlíková, Souček (předseda), Klimešová (místopředseda).
(Pozn.: členy výboru se stali především vedoucí pracovníci větších firem).
Přijato nové znění stanov. Rozvíjeny ideje oblastního zastoupení.
Svaz měl 365 členů, z nichž 245 podniká a 25 podniků a družstev.
Upravený název na Svaz kameníků a kamenosochařů České republiky.
TNSK 03/93 Dlažební kostky z přírodního kamene.

1994
Zprávy vycházejí s deskami na křídovém papíře s podtiskem struktury liberecké žuly.
7. 3. : Účast na výstavě „Magma 94“.
12. 3. : VH v Praze; doplnění výboru na 17 členů o Ing. Jaroslava Tvrdého a JUDr. Evžena 
Swidera.
25. 5. : Zájezd na kamenický veletrh do Carrary.
24. 6. : Účast na výstavě při oslavě 110 výročí založení Střední průmyslové školy kamenické 
a sochařské v Hořicích (dále jen „Hořická škola”).
Listopad : účast na sympoziu (problematika restaurování, poruchy kamenných obkladů 
a dlažeb).

1995
1. 4. : VH v Praze.
11. 5. : Volba předsedy – Souček, místopředsedy – Klimešová, členové: Maier, Chomout, 
Bartoš.
Novelizace stanov, horní zákon, For-Arch, schůze 1x za 2 měsíce.
Další členové výboru: Bartoš, Brzek, Cop, Formánek, Härtl, Hanus, Holler, Chomout, 
Lažan, Pánek, Petrák, Swider, Šprdlíková, Tvrdý.
Jednací řád.
9. 11. : V Hořicích 145 studentů – 94 techniků, 41 umělecký směr, 10 vyšší sochařské
Lipnice 28 (3leté), 27 (dvouleté).
Žulová 40 učňů kameník denní 28, dálkové 43.
30. 11. : Instruktáž o nové TNSK.
TNSK 04/95 Kovové kotvy pro konstrukce z kamene.
TNSK 05/95 Bloky a polotovary z přírodního kamene.

1996
16. 3. : VH v Praze; z celkového počtu členů 634 přítomno 68.
Magma 96 výstava Palác kultury.
9. 5. : Výborová schůze v Žulové, Pramet.
Učňovské školství, For-Arch, Seminář izolační hmoty, Verona, příprava Norimberk 97.
Svaz organizuje „banku atestů“ pro dovážené materiály jako stavební prvky.
10. 10. : Zájezd na výstavu do Verony.
14. 11. : Schůze Prionord Klatovy.
TNSK 06/96 Obrubníky a krajníky z přírodního kamene.
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1997
10. 4. : VH Praze; 79 oprávněných voličů.
Výbor: Durych, Dušek, Foit, Hanus, Härtl, Holec, Holler, Chomout, Klimešová, Krutilová, 
Lažan, Pánek, Petrák, Souček, Ševčík, Šprdlíková, Uhlíř. Předseda Souček.
Výše příspěvků podle počtu pracovníků.
Miroslav Volf  ukončil redaktorskou práci ve Zprávách.
19. 9. : Jednání výboru v Jeseníku.
Seminář restaurování památek.
TNSK 07/97 Malé památníky a náhrobky.

1998
Změna vydavatele časopisu Kámen.
Jednání s ústavem odborného školství o učňovské problematice.
15. 5. : Výstava Magma 98 v Hořicích, odborné semináře ve škole.
16. 5. : VH v Hořicích; účast 57 členů, výše příspěvků, učni, normotvorná činnost.
Seznam podniků – členů svazu: 41.
Aplikace zák. č. 22/97 Sb., o tech. požadavcích na výrobky, v podmínkách kamenictví.
10. 9. : Pracovní skupina: definovat názor na současnou činnost Svazu a stanovit zásadní 
body pro zlepšení.
Skončila činnost tajemníka Miloty Kašpara.
3. 12. : Teze pro setkání v Hradci Králové s dalšími pozvanými kamenickými podniky, koop-
tace Milana Komárka do výboru.
12. 12. : Poznámky z jednání pracovní skupiny ke zlepšení práce Svazu (11 str.).
TNSK 08/98 Schodišťové stupně, podlažní obruby a prahy z přírodního kamene.

1999
9. 3. : Jednání s Těžební unií, 115 let školy v Hořicích, čestné cechovní listy, Ing. Hynek Čep 
jmenován tajemníkem.
22. 3. : Text, jaký bude vstup do roku 2000 (doporučení po schůzce).
1. 4. : Revize TNSK 04/05Z1 Kovové kotvy pro konstrukce kamene.
4. 6. : Zájezd na veletrh v Norimberku.
26. 6. : VH v Hořicích. Volby výboru: Durych, Dušek, Faistauer, Holec, Holler, Chomout, 
Jež, Klimešová, Komárek, Krutilová, Pánek, Petrák, Souček, Uhlíř, Vincíková. Předseda 
Souček.
Seznam členů ke zveřejnění ve Zpravodaji 3/99: 27 firem, 91 jednotlivců, 16 přispívajících.
14. 10. : Internetové stránky Svazu: Home, O svazu, Členská základna, Normy, Vzorkovnice, 
Burza strojů, Fotografie, Stavby roku, Zkušebna, Diskuse.
2. 11. : Svaz ve spolupráci s velvyslanectvím zorganizoval cestu do Španělska.
9. 12. : Rozšířené zasedání v Jeseníku a Šumperku.
15. 12. : Odborný seminář v ABF – kotvy a technické požadavky.

2000
Upřesněný seznam členů ve Zpravodaji 1/2000: 38 firem, 130 jednotlivců, 23 přispívajících.
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Pracovní jednání se zástupci německého Svazu (11/99–04/00).
Redaktorka Zpráv: Gabriele Vincíková.
1. 6. : VH Hořice. Nové stanovy. Pohledávky za členy 231 tis. Kč, revize ČSN.
3. 10. : Veletrh For-Arch s učňovskou soutěží.
7. 12. : Jednání výboru v Písku, rozšířené o významné firmy v oboru (zápis vyšel ve Zpravodaji 
1/01).

2001
Zpravodaj 1/01 seznam registrovaných členů: 36 firem, 133 jednotlivců, 22 přispívajících.
21. 2. : Seminář Technické požadavky na stavební výrobky.
22. 3. : Seminář o teracu.
7. 4. : VH v Praze; směrnice pro placení členských příspěvků. Volby výboru: Dušek, 
Holec, Chomout, Koláček, Kolařík, Krutilová, Pánek, Pažout, Remenec, Souček, Vodička. 
Předsedou zvolen Ing. Pavel Kolařík. Snaha o nový impuls práce svazu pod hesly: lobbing, 
cechovnictví, marketing, informace, normy, vzdělávání, pomoc garance umění, mezinárodní 
vztahy.
26. 5. : Zájezd na veletrh v Norimberku.
Červen : Kooptace Ing. Faistauera do výboru.
Jednání výboru mj. v Hradci králové, Rožnově pod Radhoštěm.
Srpen : tři evropské normy pro kamenické výrobky.
14. 12. : Schůze výboru v Praze rozšířená o některé firmy.

2002
Zpravodaj 1/02. Výzva kameníkům a příznivcům ke vstupu do Svazu.
17. 5. : Schůze výboru v Jeseníku za účasti zástupce celního ředitelství v Ostravě.
6. 6. : Výstava Kámen Hořice, dohoda o spolupráci s Cechem kameníků Slovenska.
8. 6. : VH v Hořicích; změna stanov v počtu členů výboru na 9 (dvouleté období).
Svaz má 43 členů firem a 197 jednotlivců.
2. 7. : Snaha o účast na konferenci v Basileji – unifikace kamenických zkoušek s celoevrop-
skou platností.
Jednání výboru mj. v Letovicích, Brně, Jeseníku, Hořicích, Kozárovicích a Nových Jirnech.
10. 9. : For-Arch a soutěž učňů.
5. 12. : Poznámky k lednové diskusi o cenách (kameníci se podrážejí cenou).
Ceník Šimeček, Štítina.

2003
13. 1. : Schůze Delpra předseda Kolařík (zasedání výboru v Bratislavě, Eurock, TNSK povr-
chové úpravy).
Schůze výboru v Bratislavě, v Loděnicích, Klánovicích, v Hrádku u Nechanic, Ostroměři, 
Šluknově, Chrášťanech.
17. 5. : VH v Hořicích; zvolila členy výboru: Pánek, Dušek, Koláček, Remenec, Škopek, 
Holec, Krutilová, Dubec, Chomout. Předsedou zvolen Ing. J. Holec.
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4. 10. : Ve Veroně datován doklad o členství v EUROC (FEDERATION EUROPEENNE X 
INTERNATIONALE DES INDUSTRIES DE LA PIERRE NATURALLE EUROPEAN 
X INTERNATIONAL FEDERATION OF NATURAL STONE INDUSTRIES).
2. 11.–3. 12. : „Měsíc kamene“ v Domě ABF; soutěž nejlepší použití kamene v architektuře.
15. 12. : Schůze v Chrašťanech. Doporučený ceník kamenických prací. Příprava 120 let 
Hořické školy.

2004
26. 1. : Schůze v Huddy Diamonnds, konzultace se silikátovým svazem a ÚRSem.
9. 2. : Tabulka výrobci a obory URS. 45 podniků, 120 řádných, 24 přispívajících.
Celní problematika po vstupu ČR do EU.
10. 6. : 120. výročí Hořické školy, výstava Kámen Hořice.
11. 6. : VH v Hořicích (schvaluje kooptaci Ing. Janáka do výboru).
1. 9. : Po Ing. Josefu Pažoutovi jmenován novým ředitelem Hořické školy Ing. Josef  Moravec.
Jednání výboru mj. v Luštěnicích, Libochovicích, Lipnici, Pelhřimově, Hořicích.
23. 10. : Mimořádná VH v Klánovicích. Nové stanovy, doplňující volby do výboru, zvoleni 
p. Luboš Prchal, p. Miroslav Smetana, p. Ing. Zdeněk Knedla.
13. 12. : Schůze v Hořicích, doporučené ceny, web stránky – Ing. Škopek.

2005
Březen návrh spolupráce s ÚRS.
7. 3. : Adresář firem: 44 firem, 127 členů, 28 přispívajících, 4 přispívající podniky.
14. 5. : VH v Hořicích.
Výbor: Bečvář, Chomout, Dušek, Foit, Holec, Knedla, Koláček, Krutilová, Pánek, Prchal, 
Škopek, (Moravec, Vodička). Předseda Holec.
28. 5. : Zájezd na veletrh do Norimberka.
22. 8. : Problematika ceníku materiálů a cen montáže obkladů a podlah ve spolupráci s ÚRS 
Praha.
2. 9. : Podmínky členství podle dozorčí rady.
4. 10. : Seminář prokazování shody výrobků.
24. 10. : Schůze v Hudčicích. Eurock, ochranná známka na přírodní kámen, doporučené 
ceny, www stránky, seminář prokazování shody.

2006
21. 2. : Členská základna podle www 152 položek.
24. 2. : Schůze zástupci z Carrary, ředitel ze Světlé, VŠCHT technologie konzervování 
a restaurování, vydobyté nerosty.
17. 4. : Problematika členství.
Květen: Zájezd do Carrary (50 zájemců vč. 10 studentů).
15. 6. : Výstava Kámen Hořice
16. 6. : VH v Hořicích (za Obrhela kooptován Ing. Dubec).
Schůze Pražském hradě, ve Světlé n/S, ve Vápenici, v Pardubicích.
22. 11. : Cesta do Španělska na pozvání španělské obchodní komory.
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2007
Členská základna: 48 firem, 95 členů osobních.
Změna sídla svazu z adresy Praha 1, V Jirchářích 2 na Praha 1, Elišky Krásnohorské 7.
15. 1. : schůze: Sopro, Cechovní listy Jež, Špírek, Foit, TV dokumentární spot, vystoupení 
Koláčka ze Svazu, účetnictví svazu, ochranná známka, spolupráce s Demitz-Tumitz, učebni-
ce stroje a zařízení, účast B. Dandy – Sdružení podnikatelů.
Finanční prostředky EU pro rozvoj podnikání.
Přehled činnosti výboru podle zápisů ze schůzí 46. – 70.
19. 5. : VH v Hořicích.
16. 7. : Schůze. Hodnocení semináře v Lukavci, setkání těžařů 26. 10. na Zvíkově.
10. 9. : Schůze u Bartáka v Praze, podvojné účetnictví, účetní období do 1. 4. nová struktura www.
17. 12. : Dopis předsedy Holce o 16. roku činnosti Svazu a výzva k členům.

2008
25. 2. : Schůze v Hořicích: archivování dokladů Svazu. Příprava VH – nekandidují Foit 
a Habart.
26. 2. : Záštita 1. nám. Ministra pro místní rozvoj ČR nad reprezentací ČR v Carraře na 
mezinárodním veletrhu kamene „MARMOMAC“.
19. 3. : Schůze předsednictva. Účast škol na veletrhu v Carraře.
17. 5. : VH Praha Ládví (řádná v 10 hod. a ve 12,30 mimořádná). Volba výboru: Barták, 
Dubec, Dušek, Holec, Holler, Hörbová, Chomout, Knedla, Krutilová, Pánek, Pochman.
28. 5. : Výstava v Carraře s účastí Hořické školy.
13. 6. : Schůze výboru v Hořicích.
Dokončení filmu Tajemství českého kamene + DVD
12. 6. : Iniciativa Kámen Ostroměř s.r.o.
Nová koncepce fungování Svazu v novém funkčním období výboru SKaK.
Schůze výboru v Liberci, v Teplicích n/M., v Lipnici n/S.

2009
30. 5. : 19. VH v Hořicích.
Svaz v rámci Integrace systému typových pozic zpracoval náplně dílčích kvalifikací typové 
pozice Kameník (36-54-H/003) pro povolání: brusič, frézař, štípač, osazovač, písmák, lamač, 
dlaždič, dělník v kamenické výrobě, obsluha strojů a strojních zařízení a obsluha speciál 
(celkem 10 dílčích kvalifikací).
12. 10. : Sympozium sochařských prací žáků Hořické školy na Pražském hradě.
Jednání o revizi technických norem
Účast zástupce výboru na kontrolním dni z opravy Karlova mostu, kvůli negativním ohlasům 
na kamenické profese.
Vydáno CD Tajemství českého kamene (Midoofice 2009).

2010
Dokumentace o kamenickém exportu.
15. 5. : 20.VH v Praze Ládví.
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Přehled firem podle Hornické ročenky: 66 položek činnost podle činnosti 141 (dobývání 
a úprava kamene pro stavebnictví). 68 vět - seznam firem s výrobou ostatní opracované 
kameny podle ČSÚ.
26. 10. : Ve funkci tajemníka skončila paní Lidmila Čtrnáctá a funkci převzala slečna Petra 
Zdražilová.
25. 11. : Seminář Technické normy pro přírodní kámen.

2011
17. 3. : Setkání těžařů v Lipnici.
14. 5. : 21. VH v Hořicích. Zvolen výbor: Durych, Dušek, Holec, Chlupsa, Chomout, 
Knedla, Pánek, Slosiarik, Tichý. Předsedou zvolen Bohumil Pánek.
22. 6. : Veletrh v Norimberku, stánek, autobusový zájezd.
Výstava „Kámen a zeleň“.

2012
1. 2. : Jako tajemník svazu skončila Petra Zdražilová a funkci převzal pan Ing. Václav 
Hradecký.
28. 2. : Seminář „Čištění, zpevnění a ochrana kamene“.
2. 4. : Schůze ve Skutči. Podrobné rozepsání problematiky činnosti svazu do jednotlivých 
úkolů. Rozšíření www. stránek, členění firem pro vyhledávání, náměty na činnost svazu.
1. 6. : Konkurz na ředitele Hořické školy, druhé funkční období ředitele Ing. Josefa Moravce.
Revize ČSN 733251.
14. 6. : Výstava Kámen Hořice.
15. 6. : 22. VH v Hořicích.
3. 9. : Kooptace Mgr. Kateřiny Krutilové do výboru, informace o organizaci VONASA.

2013
Ve Zpravodaji č. 1/13 informuje výbor o Ochranné známce přírodního kamene a vyjmeno-
vává 16 firem, které známku získaly. Rekapitulace zápisů z výborových schůzí (118. – 121.) 
z r. 2012.
13. 7. : 13. VH v Hořicích.
Tajemník Ing. Hradecký ukončil svou činnost.

2014
1. 1. : Zápis Svazu do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 
L 674.
Tajemníkem jmenována paní Alena Ludická.
28. 4. : Seminář o chemii firmy Bellinzoni.
Seminář o restaurování a konzervaci kamene
Květen – zájezd na veletrh Carrara 2014.
12. 06. : Výstava Kámen Hořice 2014.
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13. 6. : 24. VH Hořice: Volba výboru svazu: Bouda, Durych, Dušek, Chomout, Koláček, 
Knedla, Krutilová, Pánek, Rejha. Volba schůze výboru: Pánek (předseda), Dušek (I. místo-
předseda), Knedla (II. místopředseda), Koláček (III. místopředseda).
Snížení počtu dílčích kvalifikací pozice kameník na 8 (bez dlaždiče a dělníka v kamenické 
výrobě).
13. 11. : Přednáška přírodní kámen – produkty a udržitelný rozvoj ve stavebnictví.

2015
12. 2. : Jednání s místopředsedkyní Hospodářské komory ČR, jednání s předsedou správní 
rady ABF nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.
24. 3. : Setkání zástupců svazu a zástupců polského svazu kameníku ve Stregomi.
25. 3. : Zapsáno nové sídlo: Učňovská 100/1, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9.
4. 6. : Seminář broušení, leštění a ošetření podlah z mramorů.
19. 6. : VH v Hořicích.
8. 9. : Vydání Almanachu svazu kameníků a kamenosochařů ČR (na období 15/17).
16. 9. : Začlenění živnostenského společenstva (Svaz kameníků a kamenosochařů ČR) do 
hospodářské komory České republiky.
16. 9. : Usnesení o zapsání názvu Svaz kameníků a kamenosochařů České republiky z.s.
11. 11. : Projednání metodiky pro výběrové řízení veřejných zakázek pro Hospodářskou 
komoru ČR; výsledky studentské soutěže Kreativní použití přírodního kamene (vypsané 
Wonasa, SKaK, a Fak. stavební ČVUT).
13. 11. : Poděkování Rady Královehradeckého kraje Svazu kameníků za spolupráci a podpo-
ru střední školy při vzdělávání a odborné přípravě žáků.
16. 12. : Poděkování Senátu parlamentu České republiky Svazu kameníků a kamenosochařů 
za sponzorství v rámci projektu Mistr Jan Hus – Cesta ke smíření.

2016
21. 1. : Ocenění za řemeslný počin pro SKaK udělené AMSP ČR v rámci Roku řemesel.
6. 4. : Logo Svazu zapsáno v rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví.
20. 5. : Jednání zástupců řemeslných sdružení a AMSP ČR s předsedou vlády ČR.
9. 6. : Výstava kámen Hořice.
10. 6. : VH Hořice.
27. 7. : Jednání zástupců cechů s předsedou HK ČR.
10. 9. : Darování sochy sv. Anežky České papeži Františkovi (sochu podle modelu autorky 
vytvořili
v Hořické škole).
30. 9. : Valná hromada EUROCK ve Veroně.
2. 11. : Jednání odborné komise HK ČR o sedmi okruzích souvisejících s činností řemeslných 
cechů.
9. 11. : Přijetí zástupců cechů sdružených v HK ČR u prezidenta České republiky.
24. 11. : Konference WTA o sanaci a rekonstrukci staveb.
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2017
9. 2. : Seminář technické požadavky na přírodní kámen podle způsobu a místa použití.
9. 2. : Ocenění za řemeslný počin, 10. ročník výstavy Kámen Hořice a soutěž SUSO při For 
Arch 2017.
16. 2. : Přednáška ve stav. Fakultě VUT Brno – rekonstrukce fasády Janáčkova divadla.
16. 3. : Vyhlášení soutěže o návrh praporu Svazu pro kamenické školy.
16. 4. : Setkání cechů s prezidentem HK ČR.
4. 5. : Společné jednání cechů a AMSP.
15. 6. : VH v Hořicích. Členové výboru: Dlouhý, Durych, Dušek (I. místopředseda), 
Chomout, Knedla (II. místopředseda), Koláček (III. Místopředseda), Krutilová, Moravec, 
Pánek (předseda).
Rozhodnutí o návrhu na prapor Svazu.
26. 10. : Rozhodnutí o vydávání Osvědčení o členství ve Svazu jako průkazu o členství.
23. 11. : Spoluúčast na konferenci WTA.
30. 11. : Ing. Zdeněk Knedla členem Sektorové rady pro sklo, keramiku a zpracování mine-
rálů Svazu průmyslu a dopravy ČR.

2018
9. 2. : Ocenění za řemeslný počin při zajištění soutěže SÚSO při For Arch 7.–9. 6. výstava 
Kámen Hořice 2018 (součást oslav 100 let Československé republiky).
5. 6. : President České republiky Miloš Zeman udělil záštitu projektu „Sochy patronů naší 
země: sv. Václav a sv. Anežka Přemyslovna“.
Změna vedení SPŠ kamenické a sochařské v Hořicích. Ředitelem kamenické školy jmenován 
Ing. Petr Malý.
8. 6. : VH Hořice, kooptace p. Petra Šimka a pana Ing. Petra Malého.
9. 7. : Předseda vlády České republiky Andrej Babiš přijímá záštitu nad projektem „Sochy 
patronů naší země: sv. Václav a sv. Anežka Přemyslovna“.
23. 11. : Setkání zástupců SKaK a slovenského Svazu kameníků v Levicích.

2019
8. 2. : Jednání Řemeslné rady s premiérem o mistrovských zkouškách, doporučení zařadit do 
NSK kvalifikaci Sochař – sochařská tvorba v kameni a Sochař – volná tvorba.
11. 4. : Jednání s prezidentem HK ČR.
14. 6. : VH Hořice.
17. 6. : Jednání řemeslných cechů u ministra dopravy a průmyslu a obchodu Havlíčka o mis-
trovských zkouškách.
29. 8. : Plán revizí kvalifikací vážících se ke kamenoprůmyslu.

Ing.Michael Lažan
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Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a předseda Českého 
báňského úřadu Martin Štemberka předali v reprezentativních prostorách Českého báň-
ského úřadu dne 11. prosince 2019 osobnostem, které se zvláštním a ojedinělým způsobem 
zasloužily o rozvoj hornictví, nejvyšší báňské ocenění, medaile Jiřího Agricoly. Vedle vyzna-
menaných se slavnostního aktu účastnili i jejich rodinní příslušníci, navrhovatelé oceněných 
a zástupci ZSDNP a OS PHGN, jako spoluzakladatelů rezortního ocenění. Mezi význam-
nými hosty usedl předseda ústředního báňského úřadu Polské republiky, pan Adam Mirek.

Předseda Českého báňského 
úřadu v úvodu slavnosti připo-
mněl osobnost renesančního 
vědce, jehož jméno rezortní 
medaile nese, zmínil hodnoty 
hornické práce a zdůraznil, že 
předávaným oceněním proje-
vujeme uznání nejen vyzna-
menaným, ale všem, kteří 
havířskému cechu dělají čest.

Po skončení slavnostního 
udílení rezortních medailí 
pozdravil přítomné místo-
předseda vlády, blahopřál 
vyznamenaným a zasvěceně 
promluvil o náročném oboru, 
kterému nositelé vyznamenání 
věnovali svůj talent a tvoři-
vou sílu. Připomněl obtížnost 
a nebezpečnost hornické 
práce, s uznáním se vyslovil 
o schopnostech a úsilí těch, 
kteří se s přírodními překážka-
mi potýkají, a ujistil přítomné 
o významu, jaký hornictví zau-
jímá v naší společnosti.

Mezi vyznamenanými je pan ing. Josef  Moravec, bývalý ředitel SPŠ kamenické a sochařské 
Hořice.

Rezortní medaile Jiřího Agricoly
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Jako každý rok se zúčastnila naše kamenická škola v zastoupení učitele Martina Šimka a stu-
denta II. ročníku obor kameník Antonína Franka 27. -28. února na akci ŘEMESLA ŽIVĚ.

Jsou to dny řemeslných workshopů, řemesla tradiční i nová – kameník, krejčí, obalový tech-
nik, automechanik, podlahář, oděvní návrhář, kovář a spousta dalších. Naše kamenická škola 
zde předváděla tradiční ruční výrobu profilové římsy. Tato okenní římsa se dnes nachází na 
zrekonstruovaném domě na Lipnici nad Sázavou. Pro workshop byl zvolený hořický písko-
vec, na kterém si děti, žáci, studenti, ale i dospělí jedinci mohli přiblížit práci kameníka při 
ručním opracování plochy. Pokoušeli jsme dosáhnout roviny, ale fantazie a šikovnost někte-
rých jedinců byla tak tvůrčí, že se tento záměr vůbec nepovedl. Na příští ročník máme připra-
venou horninu přeměněnou. Je veliká škoda, že pro nepřízeň školského ducha byly všechny 
následující akce zrušené. Nám to ovšem nevadí, budeme se připravovat na nadcházející rok, 
který doufám bude normální.

Martin Šimek,
vedoucí KSS Lipnice nad Sázavou.

Řemesla živě 
Novoměstská radnice Praha
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Tak mě napadlo, jestli dnešní kameníci 
a i ti starší něco vědí o Úkolovém sazebníku 
a článkovacím systému stavebních a kame-
nických prací. Článkovací systém vůbec jako 
takový, je velmi zajímavý a je třeba se o něm 
zmínit.

I v dnešní době se k němu rád vracím a růz-
né profilace rád přepočítávám, ovšem do 
dnešních hodinových sazeb.

Zájímavé je srovnání s cenami z roku 1941, 
se kterými vás chci seznámit.

Tento úkolový sazebník používal můj děd 
a je od firmy Charamza a syn, která dělala 
podobné práce, jako naše firma a dost spo-
lupracovali - zejména na tomto sazebníku, 
který rozděluje pevné sazby pro běžné kame-
nické a stavební práce a sazby podle ploch 
a článků včetně sekání písma.

Nechci vše probírat do detailů, ale obecné 
seznámení není na škodu.
Rozdělím to do několika pokračování, aby to 
bylo zajímavé a trochu přehledné.

1. díl Bosované plochy, vpadlé plochy, profily 
a základní prvky a schody

Článkovací systém
Bohumil Pánek
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V roce 2019 provedla Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR analýzu 
absolventů řemeslných profesí. S výjimkou strojírenských a elektro oborů byl konsta-
tován pokles vyučených proti roku 2005 o 46,9%. Jak konstatoval tehdejší předseda 
AMSP ČR Karel Havlíček (dnes ministr vlády ČR): „Jednoznačně se projevuje to, že 
o fyzicky náročné profese jako jsou zednické, pokrývačské nebo řeznické obory ztrácí 
mladí lidé zájem. Situaci na pracovním trhu ještě zhoršuje fakt, že absolventi těchto 
oborů, kterých je i tak již málo, volí po škole v důsledku nízké nezaměstnanosti nakonec 
jiný, méně náročný obor“ a dodává: „Zatímco ve strojírenských nebo elektro oborech 
je možné postupně situaci řešit např. robotizací, u stavebních profesí to jde ve výrazně 
menším měřítku. Je tedy zřejmé, že bez zahraniční pracovní síly se v brzké době nemá-
me šanci obejít.“

Dlouhodobá ztráta prestiže řemeslníků vedla minimálně od roku 2005 k fatálnímu 
poklesu zájmu o výuční list všeobecně a u našeho kamenického řemesla speciálně bez 
výjimky také. Dnes vyučení tohoto odvěkého řemesla nabízí jen dvě školy v republice 
a to Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola umělecko-
průmyslová Světlá nad Sázavou a Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová s minimál-
ním počtem vyučených.
Zvýšením prestiže řemesel se dlouhodobě vedle AMSP ČR zabývá i Hospodářská 
komora ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zde se zrodila myšlenka na zno-
vuzavedení tzv. Mistrovských zkoušek, které kdysi součástí vzdělávacího systému byly, 
ale v roce 1949 je komunisti zrušili. Tehdejší praxe založená na principu řemeslných 
cechů, které garantovali kvalitu práce svých členů, byla obnovena v roce 1990 jen čás-
tečně. Vznikly odborné organizace – cechy, ale bez faktické moci ovlivnit či garantovat 
kvalitu práce řemeslníka.

Dnešní snaha dovést celý proces garance kvality řemesel opět do funkční podoby je 
vedena právě snahou o zatraktivnění jednotlivých profesí pro potenciální žáky. Z původ-
ní myšlenky na podporu již zavedených řemeslníků se zapojením Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR na přelomu roku 2019-2020 stal nový projekt začleněný do 
vzdělávací soustavy ČR.

Garantem za zpracování a realizaci se tak staly střední odborné školy a střední odborná 
učiliště. V oboru kamenického řemesla se stala garantem Střední uměleckoprůmyslová 
škola sochařská a kamenická v Hořicích, která myšlenku na vznik mistrovských zkoušek 
od počátku chápala jako velmi progresivní ve vztahu k obnovení zájmu nejen o řemeslo, 
ale i o odborné školství v širším významu.

Mistrovská zkouška 
zvýšení prestiže řemesla
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V současné době dokončovaný přípravný proces na nastavení pravidel zkoušky umožní 
zájemcům z řad zkušených řemeslníků – kameníků – osazovačů absolvování zkoušky 
na mistrovské škole pod dohledem odborného cechu – Svazu kameníků a kamenoso-
chařů ČR a získání titulu Mistr kameník –osazovač. Cech tak bude moci garantovat 
kvalitu práce prověřeného řemeslníka a zasáhnout tak do výběru kvalitních řemeslníků. 
Mistrovská škola získá větší prestiž, která by se měla projevit v obecně větším zájmu 
o studium na škole. A řemeslník získá prestižní označení Mistr, které ho konkurenčně 
zvýhodní.

Zkouška se bude skládat ze čtyř povinných částí a jedné nepovinné. Prvním bude 
managerské minimum zabývající se základními znalostmi z oblasti živnostenského 
podnikání, financí - účetnictví a personálního vedení. Druhá část se skládá z teore-
tických znalostí kamenického řemesla. Třetí pak z modelové zakázky – od zpracování 
fiktivní poptávky zákazníka po její imaginární realizaci. Čtvrtá, a asi nejdůležitější, pak 
z obhajoby mistrovského díla aspiranta na titul Mistr. Pátá – nepovinná – část se skládá 
z pedagogických znalostí pro zájemce, kteří chtějí působit ve školství jako mistři oboru.

Původní záměr umožnit Mistrům oboru vstup do terciálního vzdělávání zůstane zřejmě 
nenaplněn. Novela vysokoškolského zákona (MŠMT) z roku 2016, která přinesla kom-
plexní změny způsobu akreditací a hodnocení kvality vysokých škol a rovněž odlišila 
akademické a profesní profily bakalářských a magisterských studijních programů byla 
do jisté míry základním impulsem pro strukturální provázání s ideou mistrovské zkoušky 
(či bezprizorním systémem vyššího odborného školství), ale poslední vývoj koncepce 
mistrovské zkoušky tuto prostupnost již neuvádí.
Důležitým faktorem je ale uvažovaná návaznost na již funkční Národní soustavu kvali-
fikací či Národní soustavu povolání ČR. Zde je důležité zmínit, že kamenický obor má 
v hořické škole oporu jako ve školní organizaci, která byla certifikována Ministerstvem 
průmyslem a obchodu na základě zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 
179/2006 Sb. k provádění celkem 9 dílčích a dvou úplných kvalifikačních zkoušek. 
Bližší informace pro zájemce najdete na stránkách školy – www.supssk.cz.

Dílčí profesní kvalifikace:

1. Štípač kamene
2. Brusič a frézař kamene
3. Obsluha automatů a linek na úpravu povrchů v kamenické výrobě
4. Obsluha velkokotoučových pil v kamenické výrobě
5. Obsluha rámových a lanových pil v kamenické výrobě
6. Obsluha soustruhů a vrtaček v kamenické výrobě
7. Obsluha ručních zařízení na úpravu povrchů v kamenické výrobě
8. Písmák
9. Osazovač
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Úplná profesní kvalifikace:

1. 36-99-H/20 KAMENÍK
2. 36-159-M OBSLUHA PROGRAMOVĚ 
ŘÍZENÝCH STROJŮ A LINEK 
V KAMENICKÉ VÝROBĚ

Pokud se celý projekt podaří během roku 
2021 dovést do zdárného konce, stane se tak 
Mistrovská zkouška v ČR nejen oceněním 
řemeslníka za práci nejvyšší kvality, ale obnoví 
i funkci a prestiž Mistrů řemesel. Zavedením 
mistrovské zkoušky se naváže na přerušenou 
tradici, která po staletí úspěšně fungovala. 
Po 70 letech tak budou mít Češi, Moravané 
a Slezané znovu své mistry v oboru.

V Hořicích 7. 11. 2020
Ing.Petr Malý

ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sochařské a kamenické,
Hořice, příspěvková organizace
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Při letošní návštěvě mé rodné vsi – Prosetín – jsem zavítala do Městského muzea ve Skutči. 
Byla jsem zvědavá, jak si poradili s kamenickou expozicí a musím říci, že skvěle.

Doprovázeli mě absolutní neznalci kamenického řemesla a po zhlédnutí exponátů se stali 
jeho obdivovateli.

Děkuji touto cestou za milé přijetí paní ing. Ladou Bakrlíkovou, manažerkou propagace 
a marketingu a za vstřícné jednání panu Liboru Akslerovi, MBA, řediteli muzea, s nímž 
jsem po dohodě pro čtenáře Zpravodaje „vytáhla“ z webových stránek muzea následující 
zajímavosti o muzeu a historii kamenictví na Skutečsku a Hlinecku.

Alena Ludická

Městské muzeum Skuteč 
expozice kamenictví

Městské muzeum se od počátku své sbírkotvorné činnosti zaměřilo na oblast Skutečska 
ležícího na rozhraní severní strany Železných hor a Českomoravské vrchoviny. Tento pro-
stor zajímavý nejen svým geologickým složením byl a je i významným kulturně historickým 
celkem bývalého rychmburského panství a pozdějšího skutečského politického a soudní-
ho okresu (1850 – resp. 1865 – 1928). Město Skuteč, coby centrum oblasti, tehdy patřilo 
k ryze českým střediskům východních Čech, bylo důležitým místem po stránce hospodářské 
a správní, ale také na poli kulturně společenského života. Obecně se však Skutečsko řadilo 
mezi kraje horské, chudé, jehož obyvatelé se převážně živili řemeslnou výrobou a obchodem. 
Větší rozmach hospodářství přinesla až druhá polovina 19. století, kdy skutečští obuvníci 
bohatli na velkých dodávkách obuvi pro vojsko. Od počátku století dvacátého se v kraji začalo 
dařit i podnikatelům v kamenictví. Zpracování opuky a především žuly přineslo na dlouhá 
desetiletí tolik potřebné zaměstnání pro tisíce dělníků. Ekonomický rozvoj znamenal také 
oživení pro kulturní a společenský život.
Ve třicátých letech se začala vytvářet podsbírka dalšího typického regionálního řemesla – 
kamenictví. Např. v roce 1939 byla muzeu věnována kolekce opukových výrobků – modely 
a některé pracovní nástroje z dílny Františka Modráčka na Přibylově.

Kamenickou historii přibližuje interiérová i exteriérová expozice.
 
V interiérové sklepní části jsou 2/3 sálu vyčleněny prezentaci vývoje kamenoprůmyslu 
a zbylá třetina zachycuje pestrou geologii zdejšího kraje. Prosvětlené panely umožnily využít 
bohatý fotografický archiv muzea. Po dobu výstavby expozic se jej navíc podařilo významně 
rozšířit díky pochopení mnohých pamětníků a spolupracovníků z řad bývalých kameníků. 
Vývoj těžby a zpracování kamene je sledován po etapách až do úplné současnosti. Vitríny 
pak obsahují celou řadu unikátních dokladů z archivu muzea i archivů státních. Je zde také 
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celá řada nástrojů, ochranných pomůcek a výrobků. Kamenickými mistry byly mimo jiné 
zhotoveny i samotné vitríny, které jsou kombinací kamenných soklů a skla. Dominantou pro-
storu jsou velkoformátová fotografie lomu z roku 1931 a mapa oblasti Skutečska, Nasavrcka 
a Hlinecka. Ta za pomoci 5světelných okruhů znázorňuje rozvoj a pozvolný úpadek lomařiny.

Geologie
Skutečsko, Hlinecko a Nasavrcko je z geologického hlediska velice zajímavá oblast. Na rela-
tivně malém území tu lze spatřit širokou škálu hornin - na sedimentárních, přes vyvřelé až 
po metamorfované.

Nejvíce vzorků pochází z hlubinného vyvřelého tělesa železnohorského plutonu, který zau-
jímá rozlohu asi 200 km². Petrograficky se jedná o amfibolicko–biototický granodiorit s hoj-
ným tektonickým porušením.

Geologie je návštěvníkovi představována formou popisu období, doložitelných nálezů a popi-
su lokality, kde byly vzorky nalezeny. Především pro školní skupiny se osvědčila možnost 
prohlídky vzorků z kolekce, která byla pro tento účel speciálně nasbírána. Největší pozornost 
pochopitelně budí minerály a zkameněliny z opukových lomů.

I zde je k dispozici dotykový panel a LCD obrazovka. V nabídce je dvacetiminutový film 
o historii kamenictví, který byl speciálně natočen na zakázku muzea pod názvem „Kraj 
s kamenným srdcem“ a dále nejrůznější hry a animace.

Exteriérová část kamenické expozice byla vytvořena se záměrem procházky fiktivním 
kamenolomem. Postupných procházením jednotlivých pracovišť se návštěvník seznámí 
s typem lomů, se způsoby lámání kamene, s vývojem přepravy materiálu a samozřejmě 
s vlastním zpracováním. Podařilo se získat několik korbových vozíků, postavit zhruba tři-
cet metrů polní drážky a točnu. Díky tomu lze demonstrovat kolejovou dopravu, včetně 
vytahování vozíku na tzv. svážné za pomoci historického elektrického vrátku. Ozdobou 
prostoru je i ruční vrátek zachráněný na poslední chvíli z vagónu železného šrotu, nebo 
plně funkční beranová štípačka kostek poháněná elektromotorem přes transmisi. Některá 
zařízení se však do dnešních dnů nedochovala a tak bylo nutno přistoupit k výrobě repliky.  
Za pomoci fotografíí a vzpomínek starých kameníků se podařilo zrekonstruovat podobu dře-
věného jeřábu, podobně bylo vyrobeno ruční páčidlo „cuk“, nebo lanovka zvaná „houpačka“.
Několik figurín, které jsou po expozici rozmístěny, zaujímá nejrůznější pracovní postoje, které 
věrně napodobují skutečnou práci. Např. výrobu speciální kostky „tramvajky“, ruční sekání 
kostek na „štontu“, štípání na beranové štípačce, ale i třeba ruční výrobu štěrku. Celá trasa 
je doplněna infopanely s texty nákresy a fotografiemi doplňujícími danou situaci. Téměř 
všechny stroje a nářadí si návštěvník může osahat a vyzkoušet, nechceme, aby se na expozici 
hledělo přes pomyslné sklo. Vždyť jen při zvednutí žulové kostky „vídeňky“ si každý uvědomí, 
jaká dřina se v lomu skrývala a dosud skrývá.
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Kamenictví na Skutečsku a Hlinecku

Těžba a zpracování opuky
Tak jako na jiných místech i zde lidé začali nejdříve těžit a zpracovávat takzvaný bílý 
kámen – opuku. Je poměrně snadno zpracovatelná a také její dobývání není tak náročné, 
jako těžba žuly. Ve Skutči byly opukové kvádry použity již dávno ve středověku při stavbě 
kostelů. Počátky její stálé těžby na vrchu zvaném Stračín, se váží k přelomu 18. a 19. století. 
Z domků kameníků zde vznikla osada Přibylov. Opuka sloužila nejen jako stavební kámen, 
ale postupně byla stále více využívána i pro výrobu nejrůznějších stavebních prvků – jako 
ostění, prahů, hlazených dlaždic, domovních znamení, ale i pro potřeby hospodářské – žlaby 
a koryta pro dobytek a také vybavení domácností – např. valchy na praní a podobně. Valchy 
na praní bývaly svatebním darem nevěstám - na mnohých z nich vidíme datum sňatku i ini-
ciály jména. Největšího rozmachu dosáhly přibylovské lomy v letech 1870 až 1910. Po roce 
1918 se nadále těžilo už jen ve dvou lomech a koncem třicátých let již jen v jediném. Bylo to 
dáno rozšířením a zlevněním nových stavebních materiálů - cihel a betonu.

Těžba a zpracování rohovce
V blízkém okolí města Skuteč se také nachází „černý kámen“ mylně označovaný jako 
čedič. Jde o metamorfovanou drobu - rohovec. Dobýval se v celé řadě malých jámových 
lomů v nejbližším okolí města. Používal se ke stavbě hospodářských budov, plotů nebo 
kanálů.

Velký lom na štěrk vznikl v roce 1930 nad skutečským nádražím. Pražská firma Silika 
otevřela lomovou stěnu do šířky 150 metrů. Výška dosahovala 15 m a hloubka 80 m. 
Roční produkce sedmi druhů štěrku byla 18 tis. tun (186 vagonů měsíčně). Nová drtící 
linka, postavená v roce 1952, umožnila značné zvýšení těžby. Drtič mohl zpracovat až 
42 tun za hodinu. Rozvoj podniku a zvyšující se těžba však těsně sousedícímu městu 
přinášely i mnohé nepříjemnosti - především hluk a prach.

Nejdůležitější horninou Skutečska a Hlinecka je žula
Zatímco opuka se těží již několik staletí, žula pro svou obtížnou zpracovatelnost našla své 
využití teprve před několika desítkami let. Kámen byl zpočátku získáván z povrchových 
pahrbků, do té doby jen překážejících na loukách a polích. Odtěžené „Hrobky“, jak se 
kamenným výchozům říkalo, odhalily na zemí bohatá ložiska tvrdé žuly

První větší zájem o zdejší žulu vznikl kolem roku 1868 při stavbě železniční trati 
Pardubice – Havlíčkův Brod. Bylo třeba nejen mnoho štěrku, ale i bloků kamene pro 
stavbu mostů, propustků a opěrných zdí. Na dráze byli zaměstnáni zkušení italští kame-
níci, kteří lámali a zpracovávali potřebné hranoly a učili tomu české dělníky.

Zlatý věk kostkařů 1891 – 1918
Nový a zásadní impuls, kterým byl nastartován vznik kamenoprůmyslu, nastává v deva-
desátých letech 19. století. Z velkých měst monarchie – jako například Vídně, Prahy 

39



a dalších přichází poptávka po kvalitní žulové dlažbě. V roce 1891 přichází do Skutče 
Josef  Hainz, potomek stavitelské rodiny z Pardubic, který se v lomu v rakouském 
Matthausenu vypracoval až na předáka. Seznal vynikající kvalitu zdejší žuly a výhodnost 
blízké železnice. Od města si pronajal lom zvaný Mršník a naučil několik dělníků vyrábět 
„vídeňku“ – takzvaný sedmový kámen. Byly to kostky o hraně sedm coulů neboli 18 cm. 
Postupně se z dosud bezcenných skalnatých pozemků stávaly vyhledávané lokality a počet 
nově otevíraných lomů začal narůstat. Na Hlinecku začala těžba po příchodu vídeňského 
průmyslníka Lehfelda, který kolem roku 1893 přivezl do kraje několik zkušených dělníků 
z Rakouska i s rodinami, jejichž potomci ještě dnes v Hlinsku žijí.

Kámen byl zpočátku těžen jen velice primitivně a obtížně. Při uvolňování bloků se využí-
valo především přirozených puklin. Nářadím v rukou kameníků byly různá páčidla, klíny 
a palice. Vylomené bloky se posunovaly na vhodné místo, kde se dále dělily klínováním 
nebo přetloukáním do potřebného tvaru. Výrobky tak vznikaly přímo v jámě. Důležitým 
poznáním byla znalost takzvaného běhu kamene, které zkušeným dělníkům usnadňovalo 
jeho štípání.

Období první republiky 1918 - 1938
Po útlumu způsobeném první světovou válkou se přestala vyrábět drahá vídeňská dlažba 
a zavedly se jiné, menší formáty Později převládla výroba drobné dlažby o rozměru 8 na10 
centimetrů. Podnikatelská horečka v první polovině dvacátých let minulého století přinesla 
novou vlnu otevírání lomů. Úspěšnější majitelé začínají lomy vybavovat úzkorozchodnými 
polními drážkami, které usnadňují dopravu nalámaného kamene z lomu na jednotlivá pra-
coviště a manipulaci s hotovými výrobky. Do provozů proniká elektrifikace a nová zaříze-
ní – beranové štípačky, lanovky, otočné jeřáby a drtiče na štěrk. Další zvýšení produktivity 
přinášejí kompresory na stlačený vzduch pohánějící pneumatická kladiva a vrtačky.
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Zavedením beranových štípaček se produkce kostek zmnohonásobila, zájem o dlažbu ze 
zdejší kvalitní žuly byl nejen v bývalém Československu, kde se ještě dnes můžete v mnohých 
městech, včetně Prahy, projít po skutečské dlažbě, ale i v zahraničí. Vagony odsud směřovaly 
do Krakova, Hamburku, Budapešti nebo do srbského, kam bylo v roce 1926 expedováno 60 
tisíc tun dlažby.

Pochopitelně se nevyráběla jen dlažba a k vybavení silnic patřící výrobky, ale zručnost kame-
níků bývala využívána i při zhotovení velkých pomníků. Z celé řady zajímavých výrobků 
připomeneme také hraniční kameny, kterými byly osazovány české hranice.

V roce 1930 pracuje v oblasti na 2.600 dělníků a produkce v tomto roce dosahuje 730 tisíc 
metrů čtverečných dlažebních kostek. Ovšem přichází hospodářská krize a s ní spojený 
pokles odbytu. Zásoby se hromadí, nevyhnutelně dochází k zastavení výroby. Propouštění 
a snižování mezd se dělníci vedení komunisty a odboráři bránili stávkovým hnutím a protesty, 
ovšem bezvýsledně.

Druhá konjunktura přichází v druhé polovině třicátých let. V roce 1938 je v provozu 76 lomů 
a celkem je zaměstnáno více než 4.500 dělníků.

Trhací práce
Těžba kamene by bez použití trhavin nebyla možná. Výbušniny v lomech vykonávají tako-
vou práci, jakou nelze provádět s žádným nástrojem ani sebemohutnějším strojem. Nejstarší 
známou výbušninou je černý prach, který se dlouhá staletí využíval především k vojenským 
účelům. V roce 1627 je poprvé doloženo i jeho použití k trhání skály. Pro své nenahraditelné 
vlastnosti se používá dodnes - v technicky vyspělých státech je přes 50 % vyrobeného černého 
prachu spotřebováno právě v kamenolomech.
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Vlečky
Rozvoj kamenoprůmyslu na Skutečsku podpořila především snadná expedice výrobků po 
železnici. Dostatečně kapitálově silné lomy si z hlavních postavily do svých provozů vlastní 
vlečky, čímž si odbyt výrobků velice zjednodušily. Polní drážky vedly z lomu až na rampy 
podél vlečkových kolejí nebo vagony najížděly přímo na drtiče nebo zásobníky štěrku.

Některé menší lomy využívaly možnosti nakládky na hlavní (tzv. volné) trati. Mezi stanice-
mi Skuteč a Chrast se v roce 1935 nacházelo 10 nákladišť většinou s kamennými rampami 
podél traťové koleje. Po přistavení vagónů bylo nutné předem dovezené kostky nebo štěrk 
co nejrychleji naložit. Proluka mezi jízdou pravidelných vlaků trvala nejdéle hodinu a půl. 
Šest nákladišť obsluhovala stanice Skuteč a čtyři Chrast. Platilo pravidlo, že za nepříznivého 
počasí (mlha, vánice apod.) nesměly být vozy vypraveny najednou z obou stanic.

Válečná léta 1939 – 1945
Přichází druhá světová válka. V roce 1942 
německý protektorát uzavírá desítky lomů 
a dělníky přesouvá na nucené práce. Toho roku 
24. června fašisté brutálně vyhladili z mapy 
malou kamenickou obec Ležáky. Záminkou 
k vypálení domů a povraždění téměř všech 
obyvatel byla spolupráce s odbojem a ukrývání 
vysílačky Libuše. Pomníky na místě každého 
vypáleného stavení jsou provedeny z hlinecké 
žuly a každému příchozímu tragické chvíle 
varovně připomínají.

Poválečný stav - znárodnění
Poválečná obnova republiky způsobila opě-
tovný rozvoj těžby, ale obrovských objemů 
prvorepublikové produkce kostek již nebylo 
a zřejmě nebude nikdy dosaženo. Rok 1948 
znamenal pro většinu lomů násilné sloučení do 
národního podniku.

Poválečný masivní nástup nových technolo-
gií postupně omezoval potřebu kostek a na 
počátku šedesátých let došlo opět k vysoké 
nadprodukci výroby a následně k definitivní-
mu zastavení provozu některých lomů. Hlavní 
těžiště zpracování kamene se nevratně posu-
nulo do výroby štěrku všeho druhu. Především 
ten se v lomech produkuje i dnes.
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Kontakt
Městské muzeum Skuteč
Rybičkova 364
539 73 Skuteč
Tel.: 469 350

Otevírací doba
pondělí - neděle
9:00 - 12:00
13:00 - 17:00

Stav po roce 1989
Některé z provozů byly vráceny původním majitelům, z jiných se staly nové soukromé spo-
lečnosti. Tržní prostředí způsobilo další selekci a výroba v řadě lomů definitivně skončila.

Opuštěné provozy se bez údržby stávají rychle ruinami. Někdejší rušná a hlučná místa nyní 
tiše zarůstají náletem, lomy zatopila voda a příroda si dravě bere zpět vše, co člověk vybudoval.

Žulová stezka Horkami
Západně od Skutče se rozkládá žulové návrší odedávna zvané Horky. V minulosti zde probí-
hala rozsáhlá těžba v desítkách větších i menších lomů. Necelých 5 km dlouhá naučná stezka 
vás k několika opuštěným dílům zavede. Každou chvíli objevíte pozůstatky těžby – haldy 
odštěpků a nepodařených kostek, místa pro skladování střelného prachu, nakládací rampy či 
výsypky. Nejpůsobivější však jsou scenérie velkých zatopených lomů jako např. Andrusivova, 
Zvěřinova či Kaňonu. Na trase stezky potkáte sedm naučných zastavení s oboustrannými 
tabulemi, které vypráví o vzniku a vývoji kamenictví a současně poskytují informace o lese 
a lesním hospodářství. A nově zde také uvidíte celou řadu naučných a herních prvků, včetně 
venkovní posilovny. Kromě pneumatické vrtačky, beranové štípačky, vozíků na polní drážce 
a střelmistrovského krytu na vás čeká např. prstové bludiště, žulová prolézačka, kamenické 
pexeso či balanční lávka. Za pozornost stojí určitě i unikátní kamenné posezení z žulových 
bloků z různých lokalit v České republice a žulová maxikostka s odlišnými způsoby opraco-
vání stran. Nechybí ani videa a aplikace s rozšířenými realitami.
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Kde se nachází Cotswold?
Cotswold je název pro území, které začíná u města Bath, stáčí se mezi města Gloucester, 
Cheltenham, Cirencester, Evesham a končí před městy Banbury a Oxfordem. Je to oblast 
jako třeba u nás Haná, Chodsko, Valašsko aj. Tato mírně zvlněná krajina s průměrnou výš-
kou 200 m n. m. je proslulá těžbou vápence, pěstováním obilovin a chovem ovcí s nejvyšší 
kvalitou vlny už od dob římské nadvlády. Ve světě je také známá svoji typickou, nezaměni-
telnou architekturou kamenných domů a bohatou historií, mnohdy ztvárněné ve filmech. To 
bylo jen na úvod, pro letmé přiblížení oblasti, kde se vše následující odehrává.

Rekonstrukce stavení „The Talbot Hall”
Naprosto neuvěřitelnou shodou náhod a okolností mi bylo nabídnuto podílet se na opra-
vě jedné, historicky velmi významné památky v této oblasti, ohodnocené jako „Grade II”. 
(Nejvyšší ohodnoceni je „Grade I”, jako je třeba londýnský Tower či Blanheim Palace 
atd.) Jedná se o minimálně 650 let staré hospodářské stavení v malém městě Charlbury 
v Oxfordshire county, známé odjakživa s přídomkem Talbot - „The Talbot Hall”, „The Old 
Talbot” nebo „Talbot Farmhouse”.

Jen pro zajímavost, Talbot je název pro středověké plemeno loveckého psa, které již neexis-
tuje.

Rekonstrukce 
“The Talbot Hall”.
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Pouze dvě stavení tohoto typu se v Anglii dochovala do dnešních dnů. To první, je zde 
v Charlbury a to druhé je v oblasti Nottinghamu. Jedná se o tzv. „5 bays cruck building”. 
Volně přeloženo: „Dům s pěti místnostmi v dřevěné konstrukci, zvané „cruck”.

Při pohledu tento obrázek si uděláte představu, jak taková klasická dřevěná (nejčastěji dubo-
vá) konstrukce „cruck”, zasahující až na zem a vyplněná zdivem, vypadá. Je to obdoba naše-
ho hrázděného zdiva. U „Talbotu” a jeho nottinghamského souputníka z neznámých důvodů 
dřevěná konstrukce končí již v úrovni stropu přízemí budovy, což je dělá výjimečnými. Také 
značná vzdálenost mezi oběma objekty vrtá historikům hlavou.

Stavební vývoj usedlosti
Jako každá hospodářská usedlost si prošla svým vývojem. Nejprve se jednalo o jednu zastře-
šenou obytnou místnost bez oken a bez stropu. Uprostřed místnosti, na udusané hliněné 
podlaze bylo ohniště a kouř volně prostupoval dýmníky nejprve v doškové střeše, později 
v šindelové. Dodnes jsou nad touto nejstarší částí objektu zčernalé trámy a zdivo.

Trámy byly kouřem impregnovány přírodní karbonizací a jsou ve velmi dobrém stavu 
s minimálním poškozením od dřevokazných hub a hmyzu. Dalo by se očekávat, že střešní 
konstrukce bude vyrobena v Anglii z hojně používaného dubu. U „Talbotu” je to z 90% jilm. 
Je to další zvláštnost této památky a již přes 650 let jsou tyto jilmové krovy součástí střešní 
konstrukce, nesoucí mnohem těžší zatížení než před tím. Dodnes odolávají zatížení přírodně 
štípané vápencové střešní krytiny. Ta se vyráběla způsobem vystavením vápencových balvanů 
mrazu. V průběhu zimy se balvany působením mrazu rozpukaly na tenké destičky. Těm byl 
potom dán hrubý tvar, provrtány a do otvoru zasunut dřevěný, ručně vyrobený kolíček pro 
zaháknutí „tašky” na střešní latě.

Na úplný vrchol hřebenu střechy se používaly tašky malých rozměrů a směrem dolu se jejich 
velikost rapidně zvětšovala. Na samém spodku střechy není problém narazit na tašku vážící 
30 – 50 kg.

45



Zvláštnosti stavby
Tradičním napojení střešních krovů na zdivo byl použit způsob tzv. „pozednice”. Opět jedna 
ze zvláštností kde, jsou krovy zazděny přímo do prostředka tloušťky zdiva stavby. Konce kro-
vu byly pečlivě zabaleny do mechu, což byla ochrana proti hnilobě.

Postupem času se usedlost rozšířila o další dvě místnosti a bylo nutno střechu prodloužit. 
Způsobem, jakým to bylo provedeno, přivede každého v němý úžas, od tesaře po architekty. 
Horní trám hřebene střechy na jednom konci není vůbec zazděn do štítu budovy a druhý 
konec je v jednoduchém spoji.

Erozí zdejšího vápence vznikají jílovité čočky a Talbot na jedné takové čočce stojí. Tehdejší 
velice levnou náhražkou malty byl jíl smíchaný s vodou. Po vyschnutí je pevný a poměrně 
tvrdý. Zdivo je široké v průměru 90 cm (3 stopy). Postavilo se pouze lícové zdivo a střed 
byl vyplněn volně naházeným kamenem zalitým „jílovou maltou”. Hloubka „základu” se 
pohybuje od 0 – 30 cm!
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Využití koňských žíní
Vytvořením nových místnosti vznikla nutnost vybudovat zděné příčky a nejsou vůbec jakým-
koliv způsobem svázané s obvodním zdivem. Opět jedná ze stavitelských perliček.

Zdivo uvnitř budovy bylo mnohem později omítnuto velmi chudou vápennou maltou, do 
které se přidávaly obilné plevy anebo koňské žíně. Musím poznamenat, že koňů v té době 
muselo žít v okolí hodně, protože žíněmi opravdu nešetřili. Taková zeď, zbavená omítky, 
s přísadou žíní vypadá jako tapeta z hrubého filcu.

V další etapě vývoje „Talbotu” přibyly další dvě místnosti a usedlost začínala dostávat sou-
časnou podobu. Horizontálním předělením výšky budovy vznikl strop a počet místnosti se 
zdvojnásobil.

Hostinec s ubytováním
V průběhu 16. - 17. století se „Talbot”, jako hospodářská usedlost, začíná ekonomicky růst 
díky obchodu s ovčí vlnou do belgických Flander. Pro nově zřízený hostinec vyvstala nutnost 
vybudování sklepu Už jenom vykopání sklepu do suchého a tvrdého jílu si zaslouží uznání. 
Neméně husarským kouskem je podkopání již tak 
chabých základů stavení do hloubky skoro 2,5 m pod 
1/3 stavení!

O měnících se potřebách a účelech jednotlivých čás-
tí usedlosti svědčí neobvykle velký počet zazděných 
dveří, oken a krbů. Najit dvoje zazděné dveře vedle 
sebe nebo okna, nedělá žádný problém. Hostinec 
s ubytováním byl v provozu až do roku 1928.

Porcelánové dýmky a mince
Po tak dlouhou dobu existence tohoto stavení by bylo 
jistě podivné, že by se vyhnulo požáru. Ano, i tady 
hořelo. Naštěstí to bylo v nejmladší části budovy, 
nevelkém přístavku a požár nezpůsobil vážné škody. 
Při rekonstrukci budovy se zde nalezlo několik zají-
mavých věcí. Zmíním se o dvou z nich.

Nálezy dýmek dokazují, že zlozvyk kouření zde byl 
silně rozšířen. Tyto úlomky velmi křehkých, porcelá-
nových dýmek se nacházejí na každém kroku. Tabák 
byl drahý, a tak se o požitek z kouření hosté podělili. 
Po každém „šluku” se malý kousek z náustku dýmky 
odlomil a podala se sousedovi.
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V domě byla nalezena mince podle vyjádření numizmatického oddělení oxfordské galerie 
pocházející z let mezi 1586 – 1635, která se mohla stát i lokální měnou. Je z měděné slitiny 
a pochází z Norimberka. V Anglii se jich našlo poměrně dost, ale Talbot má zatím prvenství 
v tom, že se našel v budově a poměrně daleko ve vnitrozemí.

Údržba historických objektů v Anglii
Vlastnit „Památkově chráněný objekt” (PCHO) a zvláště s takto vysokým hodnocením, je asi 
snem většiny z nás. Tato usedlost byla zapsaná na seznam PCHO již v roce 1956. Po celou 
dobu až do roku 2014 byla v soukromých rukou a s velmi malým zájmem o údržbu. Od roku 
2014 až do prosince roku 2019 byla zcela bez údržby a nabídnuta k volnému prodeji. Za 
toto období se 92 potenciálních zákazníků přijelo na usedlost podívat a od případné koupě 
odstoupilo. Až 93 zákazník měl dost odvahy se do restaurace a renovace pustit.

Jak restaurování PCHO legislativně probíhá v Anglii a jak v Čechách?
Pokud chcete provádět opravy a restaurační práce na PCHO v Čechách, zvláště na takto 
vysoce hodnocených objektech, musíte mít patřičné oprávnění od Ministerstva kultury ČR, 
nebo si najít osobu či firmu, která toto oprávnění má a pracovat pod ní. V Anglii může na 
PCHO pracovat každý, kdo se na to cítí, že to zvládne. Na každou opravu takto významné 
památky si novy majitel musí najít, nebo mu bude přidělen, akreditovaný tzv. Technický 
dozor a zároveň tzv. Památkový dozor. Oba dva komunikují mezi sebou, mezi majitelem 
PCHO, mezi firmami na stavbě a mezi stavebním odborem daného místního městského 
či obecního úřadu pro památkovou péči. Oba jsou placeni z fondu majitele PCHO, vypra-
covávají návrhy, posudky, komentáře atd. Na stavbě se nezdržují po celou dobu oprav, ale 
přijíždějí v nutných případech či na vyžádání a není to opravdu levná záležitost.

Každá „Městská památková rezervace” (MPR) a v Cotswoldu je to prakticky každé malé či 
vetší město, má tzv. „Místní historické společenství” (MHS). Jedná se o dobrovolný, regis-
trovaný a nezávislý spolek, který rozhoduje o estetickém, privátním a komerčním využití 
PCHO. Legislativně je to neprůstřelný spolek a opravdu velmi zaleží na tom, kdo v daném 
spolku pracuje a ve vlastním zájmu je vycházet s ním v dobrém. Rozhodnutí MHS jsou 
bezprecedentní. To, co bylo povoleno Vašemu sousedovi, který také vlastni PCHO, nemusí 
být automaticky povoleno i vám.

V Čechách má majitel PCHO jakousi šanci na finanční podporu od státu či od místního 
obecního úřadu. V Anglii je tato šance nulová. V Čechách mají úřady jeden měsíc na vyříze-
ní žádostí a musí postupovat podle určitých regulí. Pokud ne, máte alespoň nějakou možnost 
se odvolat. V Anglii mají úřady na vyřízení žádosti, dotazu či návrhu 8 týdnu!

Z mého pohledu vlastnit a z vlastní vůle zachraňovat PCHO v Anglii pro další generace je 
spíše „Danajský dar”.

Z Anglie Hynek Oberhel
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Vždy jsem si říkal, že doby zlatých horeček z přelomu 19. a 20. století typu Klondike a jména 
jako Bonanza Creek, Yukon, Eldorado Creek a Davson City, jsou bohužel už jen zaprášenou 
historií, o které jsem čítal v poutavých knížkách Jacka Londona. Není to ale úplně pravda. 
Zlaté horečky stále probíhají, ale samozřejmě v menší míře a s menším nerozumem a risko-
váním, jako na Klondike. Jedno takové místo je v dosud ještě málo dostupné oblasti hor ve 
středním Vietnamu.

Zlatá horečka 
v horách středního Vietnamu.

Stejně jako tenkrát, i zde vyrostly u silnice, odkud se už může jen pěšky a v lepším případě 
na terénní motorce, skladové haly naplněné nezbytnými potřebami pro každého pořádného 
zlatokopa. Najdeme zde vše, od beden trvanlivých potravin, pytlů rýže a fazolí, gumových 
holínek, nepromokavých plášťů do deště, rýžovacích pomůcek a nářadí, až po menší rýžo-
vací stroje a žlaby. Stejně jako na Klondike, tak i zde bohatnou obchodníci více než vlastní 
zlatokopové. Celá oblast je bohatá na zlato, které se tu těží jak z primárních zdrojů, tak 
i sekundárních, tj. klasickým rýžováním z koryta řek a potoků. Hlavním producentem zlata 
je zde polostátní těžební společnost, která získává zlato hlubinnou těžbou.

Dostupnost tohoto ložiska je velmi problematická. Nejbližší silnice s asfaltovým povrchem je 
odsud vzdálená cca 12 km, od které už vede pouze lesní cesta obtížně průjezdná jen vojen-
ským nákladním terénním autem s náhonem na všechna kola, nebo terénním motocyklem. 
Cesta k dolu a táboru s výše uvedenými dopravními prostředky trvá přibližně hodinu a půl. 
Trasa vede rozbahněným terénem v horách, projíždí se několika rameny řeky a několika 
potoky. Samotný důl (na obr.1) leží v prudkém pravobřežním svahu zářezu řeky. Levý břeh 

49



vytváří v původním meandru široké údolí, kde je tábor s veškerým zázemím pro horníky 
a ostatní zaměstnance dolu (obr. č. 2 a 5). Tady také končí přístupová cesta. Když řeknu 
ubytovací tábor a zázemí, je tím míněno úplně vše. Uprostřed téměř divokého pralesa, kam 
se každý dostává složitě za uvedených podmínek, najdete vedle ubytoven z bambusových 
rohoží, prosperující obchody, hospody a bary, kam se každý večer schází hladoví a žízniví zla-
tokopové z celého okolí. Satelitní připojení barevných televizí a internetu je samozřejmostí. 
Inu jiná doba než na Klondike, ale se stejnou atmosférou.

Celá rozloha zájmového území činí cca 6,4 ha. Těžba v dole byla zahájena před dvěma lety 
a v současné době je zde zaměstnáno okolo sta zaměstnanců, z toho 30 horníků. Celý areál 
je vybavený dvěma generátory s výkonem 150 KVA, které jsou využívány jak pro chod důlní 
a těžební techniky, tak pro elektrifikaci ubytoven, kantýn a celého dalšího zázemí. Strojní 
výbava pro těžbu v dolech i v úpravně rudy je pro současný způsob těžby dostačující, ale do 
budoucna, pokud bude snaha z těženého ložiska získávat mimo zlato i další kovy obsažené 
v této rudě, bude samozřejmě nutná modernizace strojního zařízení i modernizace celé těžby.

V současné době má důl vyraženy dvě štoly. Spodní vychází několik metrů nad hladinou 
řeky, má hloubku cca 100 m, sleduje zrudněné polohy a současně slouží i jako odvodnění 
horní štoly, která je podstatně hlubší. Horní štola je ve svahu 50 m nad spodní štolou a je již 
vybavena vrátkovým důlním vláčkem na dopravu vyrubané rudy z dolu do úpravny. Hloubka 
této štoly je v současné době okolo 250 m. V úpravně (obr. 3) rachotí několik drtiček, které 
melou rudu na jemný prach k dalšímu zpracování na separačních vibračních stolech (obr. 4). 
Separační stoly jsou celkem dva a za pomoci vody oddělují těžkou frakci (ve které je obsaženo 
zlato) od lehčí, která je následně dopravována na skládku ve svahu kopce. Oddělená těžká 
frakce je dále upravována na specielním plavícím zařízení, kde je definitivně odděleno zlato 
(Au). Zbytek těžké frakce je opět ukládán na skládce ve svahu. Podle informací předáka lomu, 
je průměrná těžba za den okolo 30 tun rudy a z tohoto množství se získává okolo 125 gamů 
čistého zlata denně.

Z geologického hlediska jde o ložisko polymetalických rud s bohatým zrudněním, už na první 
pohled velkého rozsahu. Hlavními rudními minerály jsou sirníky (sulfidy) olova, železa, mědi, 
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rtuti a molybdenu. To znamená galenit PbS, sfalerit ZnS, pyrit FeS2, chalkopyrit CuFeS2, 
pyrhotin FeS, cinabarit (rumělka) HgS a patrně i černý molybdenit MoS2. Dále jsou zastou-
peny zlato Au a s největší pravděpodobností i wolframit (Fe, Mn)WO4, který zbarvuje tuto 
rudu do tmavé šedočerné barvy. Zlato, v primárním ložisku, je zastoupeno jako hydrotermál-
ní produkt v asociaci s křemenem a sulfidy. Největší zastoupení zde má ruda olova galenit 
(PbS), o který, podle mého názoru, by bylo vhodné se nadále zajímat. Za poslední desetiletí 
cena olova neustále stoupá.

V polymetalických rudách jsou většinou v různých podílech přítomny další kovy, jako napří-
klad Cd, Ge, Ga, In, Tl a Ag. Celé ložisko je již z prvního pohledu velice zajímavé a v každém 
případě si zaslouží zvýšenou pozornost.
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Zlato se zde také těží na mnoha místech různými drobnými společnostmi a jednotlivci 
rýžováním z koryta řeky. Pinky (drobné výkopy malých těžebních děl) jsou po téměř celém 
obvodu kopce, kde si, patrně i „na divoko“, občas těží místní vesničané, kteří převážně patří 
k národnostní menšině Pa Ko.

Velmi zajímavá jsou také sekundární ložiska v korytě řeky, kde se také provozuje těžba ve 
větším měřítku. Menší soukromé společnosti zde z koryta řeky celkem moderními rýžovacími 
stroji a žlaby těží z říčných sedimentů drobné zlatinky a nugetky (obr. č. 6 a 7). Těžba se zde 
orientuje hlavně na vnější sedimentační okraje meandrů řeky.

Tato lokalita je z hlediska geologického a také hlavně ložiskového velmi zajímavá. Bohužel 
k jeho definitivnímu posouzení je třeba provést podrobný geologický průzkum na vyhod-
nocení ložiska v celé oblasti řeky a říční nivy. Přístupnost okolního terénu je příznivá pro 
průzkum i případnou pozdější těžbu. To je ale zatím patrně krásný sen každého geologa, 
ale bohužel zatím velmi vzdálený. Možná je to z hlediska krásné, divoké a jen málo dotčené 
okolní přírody dobře.

Z Vietnamu 12. 10. 2020
RNDr. Otakar Dubec
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Zápis ze 181. výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů České republiky z.s.,  

která se konala 30.1.2020 v Praze 
 

Přítomní: Pánek, Dušek, Bečvář, Dlouhý, Malý, Martin Šimek, Lažan, Ludická 
Omluvení:  Knedla, Krutilová, Koláček, Durych, Pavel Šimek, Šprdlíková, Moravec 
 
Schůzi zahájil a řídil předseda Svazu, pan Bohumil Pánek. 
 
Program: 
 
1. SUSO 2020 
2. Webové stránky Svazu 
3. Volby do výboru v roce 2020 
4. Hospodaření Svazu 
5. Diskuze 
6. Organizační záležitosti 
7. Závěr 
 
1.SUSO 2020 
Vyjádření zástupců škol k současným podmínkám soutěže a návrh změn: 
 
Pan ing. Petr Malý – SPŠ kamenická a sochařská Hořice 
Dosavadní koncept SUSO v rámci prezentace středních odborných škol vycházel z představy 
řemeslné soutěže škol. Tento koncept je ale již dnes v rozporu s náplní vzdělávání na školách, 
které se účastní. Specializace kamene Akademie Světlá nad Sázavou se transformovala do 
podoby dvou oborů - maturitního- Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky a 
učňovského - Kameník. SPŠKS Hořice v řemeslné části zastupuje obor Kamenosochařství, 
který inklinuje spíše do umělecké než řemeslné specializace. Technický obor Geotechnika je 
zaměřený na těžbu a zpracování kamene nikoliv rukodělnou výrobu (kameník). 
V tomto pohledu vidím budoucnost specializace "kámen" spíše v prezentaci silných stránek 
obou škol a zviditelnění a zaujmutí laické veřejnosti těmito faktory. Za Střední průmyslovou 
školu kamenickou a sochařskou v Hořicích pokládám za tyto silné "wow" efekty za prvé 
kreativitu a její zhmotnění - realizaci, za druhé high 3D technologie ve výuce (digitalizace 
návrhů, 3D obrábění, 3D tisky, práce ve virtuální realitě. Toto bych chtěl prezentovat a 
eventuálně se poměřovat. 
Návrh SUSO: pojmout jako volnou tvorbu bez vazby na zadání tématu, materiálu, formy. Je 
zde možná i návaznost na realizaci a rozvinutí klauzurních prací z druhého pololetí šk.roku 
2019/20. Designerské cvičení a jeho realizace. Zjednodušeně - dopracování nápadu, návrhu 
žáka v prostředí výstavy ForArch. 
A zdůrazňuji - není to o ukončení spolupráce Svazu K+K a SPŠKS Hořice, je to o hledání 
nových forem v nové době. 
 
Pan Martin Šimek – Kamenosochařské středisko Lipnice 
Plně souhlasím z panem kolegou Malým.  V příštích ročnících  SUSO se budou zúčastňovat za Lipnici 
pouze kameníci, nikoliv kamenosochaři, kteří se učí ve Světlé nad Sázavou. Nehodlám kameníka 
předělávat na kamenosochaře jako v předešlých letech, aby cituji: „to nebyla ostuda a totální průšvih“. 
Ano máme na kameníkovi dostatek lidí, ale v jednoletém režimu a jsou to spíše lidé, které tento obor 
zajímá a nikdy se tím živit nebudou. Proto navrhuji,  ať si soutěžící pracují na věci, která je baví. Pokud 
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se kolegům  z Jeseníku podaří opět rozjet učňovský obor kameník, kde mají dobře našlápnuto a hodně 
elánu, bude „soutěž“ zajímavější. 
 
Jednání o podmínkách soutěže bude pokračovat na další výborové schůzi. 
 
2.Webové stránky Svazu 
Úprava webových stránek je dokončená. 
Pánové Pánek a Dušek zašlou správci domény CZ.NIC, z.s.p.o. žádost o zaslání hesla ke 
kontaktu SB:KAMENICI-CZ, aby mohly být webové stránky spuštěné. 
 
 3. Volby do výboru v roce 2020 
Mimo pana Dlouhého potvrdili přítomní na dnešním zasedání kandidaturu do výboru Svazu. 
Na článek pana Pánka „Slovo předsedy k volbám“ ve Zpravodaji 2/2019 členové Svazu zatím 
nereagují. 
 
4. Hospodaření Svazu 
 
Zůstatek k 31.12.2019      na účtu                     145.284,76 Kč 
                                        v pokladně                     2.033,-   Kč 
 
5. Diskuze 
Mimo diskuze při projednávání předchozích bodů schůze: 
 
Pan Malý informoval o výstavě Kámen Hořice a doprovodných akcích ve dnech 8.– 
13.6.2020. 
Odborným garantem výstavy je Svaz kameníků a kamenosochařů a spolupořadatelem Město 
Hořice. 
 
Doprovodné akce : 
 
Festival kamene ve Smetanových sadech 
8.6. – 13.6.  Společná práce zúčastněných škol na kamenicko-sochařském díle ve 
Smetanových sadech. 
 
SochArt 
12.6.   Sochařský a výtvarný den pro školy města Hořice a okolí. 
 
Kámen Hořice 
11.6. – 13.6. Prohlídky školy, výstava firem a areálu školy, abiturientské srazy, odborné 
přednášky. 
 
6. Organizační záležitosti 
Primárek Hospodářské komory 3.3.2020, ze kterých vyjdou kandidáty pro volby do orgánů 
HK,   se za Svaz zúčastní pan Dušek  
 
Termíny dalších výborových schůzí: 

27.2.2020   - 14 hodin, sekretariát Svazu v Praze 

26.3.2020   -  13 hodin, nový objekt firmy pana Pánka v Říčanech 

54



23.4.2020   -  11 hodin, Granit Lipnice 

21.5.2020   -  11 hodin, Míčovna Pražského Hradu 

7. Závěr 
Předseda Svazu pan Pánek poděkoval členům výboru a dozorčí rady za účast na schůzi a pozval 
je na další zasedání. 
 
Zapsala: Ludická 
Schválil: Pánek 
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Zápis ze 182. výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů České republiky z.s., 

(dále jen Svaz) 
která se konala 27.2.2020 v Tuchoměřicích 

 
Přítomní: Durych, Malý, Pavel Šimek, Lažan, Ludická 
Omluvení:  Pánek, Dušek, Knedla, Dlouhý, Krutilová, Koláček, Šprdlíková, Moravec, Bečvář, 
Martin Šimek 
 
Hosté: zástupci firmy Slezské kamenolomy a.s., Lubomír Hroz, Jakub Kočnar 
 
Přítomné přivítal pan Norbert Durych. 
 
Program: 
 
1. SUSO 2020  
2. Webové stránky Svazu  
3. Valná hromada 2020 + volby do výboru  
4. Cechovní listy 
5.Výstava Kámen Hořice 
6. Hospodaření Svazu 
7. Diskuze 
8. Organizační záležitosti 
9. Závěr 
 
Vzhledem k velkému počtu omluvených nebyl výbor Svazu usnášení schopný.  
O jednotlivých bodech programu se vedla pouze diskuze a jednání o nich bude pokračovat na 
příští výborové schůzi. 
 
Přítomní členové Svazu diskutovali s hosty ze Slezských kamenolomů o současném stavu 
firmy, rozvoji v dalších letech a o případném vstupu do Svazu. 
 
 
 
Termíny dalších výborových schůzí: 

26.3.2020   -  13 hodin, nový objekt firmy pana Pánka v Říčanech 

23.4.2020   -  11 hodin, Granit Lipnice 

21.5.2020   -  11 hodin, Míčovna Pražského Hradu 

 
Tajemnice Svazu poděkovala panu Durychovi za pohoštění, hostům, členům výboru a dozorčí 
rady za účast na schůzi a pozvala je na další zasedání. 
 
Zapsala: Ludická 
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Zápis ze 183. výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů České republiky z.s., 

                                          která se konala 17.9.2020 v Říčanech 

Přítomní: Pánek, Knedla, Durych, Pavel Šimek, Martin Šimek, Lažan, Šprdlíková, Moravec,                  

                Malý, Dušek, Ludická 

Omluvení: Dlouhý, Koláček, Krutilová, Bečvář 

Schůzi zahájil a řídil předseda Svazu pan Bohumil Pánek. 

Program: 

1. Valná hromada 
2. Volby do výboru v roce 2020 
3. Mistrovské zkoušky 
4. Hospodaření Svazu 
5. Webové stránky Svazu 
6. Diskuze 
7. Organizační záležitosti 
8. Závěr 

1.Valná hromada 

Vzhledem k současné pandemii výbor odhlasoval odložení valné hromady na neurčito. 

2. Volby do výboru 2020 

Volby do výboru se uskuteční současně s valnou hromadou. 

3. Mistrovské zkoušky 

Pan Malý informoval o současné situaci:  

Počátkem roku došlo k dohodě mezi MPO a MŠMT a garanci za přípravu převzal nově zřízený 
Národní pedagogický institut (NPI), který je v gesci MŠMT. NPI jako zpracovatele nově pověřil 
profilové školy jednotlivých oborů. Vzhledem k tomu že SUPŠSK Hořice (od 1.9.020 nový 
název školy) v roce 2018 získala akreditaci MPO na rekvalifikace v oboru  Kameník a Obsluha 
programovatelných strojů v kamenické výrobě stala se tak garantem zpracování. Na základě 
podkladů od předchozí pracovní skupiny vedené panem ing. Zdeňkem Knedlou a nových 
požadavků NPI je materiál rozpracováván do finální podoby. Dle nového pojetí NPI 
(respektive mininistra MŠMT) byly sloučeny tituly Mistr osazovač a Mistr kameník do jediné 
a to Mistr kameník, osazovač.  

Jedním ze stěžejních bodů zkoušky je tzv. Mistrovské dílo. Výbor jednal o podmínkách pro 
jeho specifikaci a rozhodl, že každý člen výboru zašle panu Malému vlastní návrh.  
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4. Hospodaření Svazu 
 
Zůstatek k 31.8.2020:     na účtu                                   189.266,74 Kč 
                                         v pokladně                                   811,- Kč 
 
Předpokládané výdaje (mimo pravidelných plateb): 
členské příspěvky                                             Hospodářská komora 
                                                                          EUOROC 
                                                                          Zpravodaj 
 
Členské příspěvky na hospodářský rok 2020/2021 nejsou k 17.9.2020 uhrazené ve výši 
107.000,- Kč. 
Výbor uložil tajemnici vyzvat členy Svazu, kteří dosud příspěvky nezaplatili (někteří dluží i 
za minulé roky), aby tak učinili do konce října 2020. 
Pokud dlužnou částku neuhradí, bude na dalším zasedání výboru projednané zrušení jejich 
členství ve Svazu – Stanovy Svazu, Článek 8, odst. 3. 
 
5. Webové stránky Svazu 
 Pan Pavel Šimek zveřejní na webových stránkách:   
      informaci o odložení valné hromady 
      změnu názvu „hořické školy“ (Malý) 
      informaci o Mistrovské zkoušce (Malý) 
      aktuální platné technické normy (Dušek) 
 
6. Diskuze 
Mimo diskuze při projednávání předchozích bodů programu:  

Martin Šimek -  nabídnout absolventům kamenických škol roční bezplatné členství ve 
Svazu - výbor návrh akceptuje. 
Durych - informoval o akci (Workcamp) truhlářů ve Vizovickém zámku jako o 
příkladné propagaci řemesla. 
Ludická - informovala o návštěvě Městského muzea ve Skutči, kde je, mimo jiné, 
umístěná expozice kamenictví. 
Venkovní částí - fiktivním lomem - a sbírkovou dokumentací expozice v interiéru 
přibližuje historii i současnost kamenictví na Skutečsku a jeho okolí. 
Výboru navrhla udělit muzeu Čestný cechovní list. 
 

7. Organizační záležitosti  
Tajemnice požádala přítomné o zaslání příspěvků do Zpravodaje do 15.10.2020. 
 
Tajemnice Alena Ludická ukončí 31.12.2020 pracovní poměr ve Svazu a na její místo 
nastoupí pan ing. Josef Moravec. 
 
8.Závěr 

Schůzi ukončil předseda Svazu pan Pánek a poděkoval členům výboru a dozorčí rady za 
účast. 

Zapsala: Ludická 

Schválil: Pánek  
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Výbor Svazu kameníků 
a kamenosochařů přeje  
Vám i Vašim blízkým 

pohodové vánoční 
svátky a úspěšný rok 

2021.


