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Naše škola trvá již úžasných sto let. Její vznik a vývoj je úzce spjat
s historií samostatného československého státu, včetně politických
změn. které se více či méně promítly do chodu školy a jejích obměn.
Vždy jsem chápala úlohu školy jako přípravu na budoucí život. Nyní si
však kladu otázku, zda se tak děje i v současné době.
Co je škola?
Škola je místo – budova, škola je instituce – způsob a typ vzdělávání. Ale škola jsou především lidé, žáci, studenti a učitelé, kteří
společně hledají cestu ke vzdělání. Vznikají zde unikátní vztahy, kde
student čerpá ze zkušeností učitele a na oplátku má učitel možnost
nahlédnout na svět studentovýma očima. V případě naší školy je vše
ještě umocněno předáváním konkrétních uměleckých a řemeslných
dovedností, které by se bez výše zmíněných vztahů těžko uskutečňovaly. Toto vzájemné sdílení energií nemůže nahradit ani sebelepší
komunikační technika. Historicky byl pojem škola většinou veřejnosti
vnímán jako místo, kde student získal sumu znalostí a dovedností, ať
už všeobecných nebo odborných. Největší úspěch měl pak ten, kdo si je dovedl v co největší míře zapamatovat a zároveň je správně použít. Má být v dnešním světě překotných technologických a společenských změn
úloha školy stejná? Odpověď zní ano. Ale zároveň musí škola být i jiná.
Dnešní generace žáků a studentů jsou přímo zahlceny informacemi všeho druhu. Někdy je tato generace
nazývána klipovou či obrazovou generací. Proto je naším novým úkolem naučit studenty tyto informace číst
a třídit a ne jen předávat dané základy oborů. Učit je hledat do hloubky, odhalovat nové souvislosti a podstatu problémů. Připravit je na celoživotní sebezdokonalování tak, aby se chtěli a uměli učit a kreativně reagovali na rychle se měnící prostředí. Kreativita, slovo skloňované dnes ve všech pádech, je vlastně schopnost
za daných okolností a z daných možností využít tu nejlepší možnou a přetvořit ji v novou hodnotu. A ač je to
překvapující, právě kreativita se bez dobrých základů neobejde.
Takže jsem zase zpátky: Bez poctivého studia a chození do školy, i když za chvíli možná jen virtuálního,
to nepůjde. Ovšem stačí si připomenout studentskou říkanku od Françoise Villona: „Nyní žáci učí se, nedbale
a líně, jen co by to dotáhli, do promoční síně…“, a rčení ze stejné doby: „Není nic horšího než studenti“ (Paříž
1451), a je jasné, že nikdy nebylo lehké přimět studenty ke studiu. Ve stejném duchu se vyjadřují již antičtí
učitelé. Nejpodstatnější úloha učitele a školy totiž spočívá v povzbuzení studenta ke zvědavosti a zvídavosti,
v probuzení jeho touhy dovědět se něco nového a zároveň se nespokojit s dosaženým nebo povrchním.
A to bych si přála, aby se dařilo naší škole ještě mnoho dalších úžasných let.

Ing. Ivana Hýblová, ředitelka
Vyšší odborné školy textilních řemesel
a Střední umělecké školy textilních řemesel

Od počátku myšlení o umění se vedou spory
o tom, který umělecký druh je prvotní, který je matkou či otcem ostatních. Už velký předsokratovský
filosof Demokritos učil, že umění vzniklo napodobováním a v nejdůležitějších věcech jsme se stali žáky
živočichů: Od pavouků jsme se naučili tkát, od vlaštovek stavět příbytky a od zpěvných ptáků zpívat.
Nejde jen o rozměr utilitární, už neolitické počátky
řemesla ukazují, že všechno, co je nad ním, není přídatkem, ale podstatou. Oděv neskýtá jen ochranu
před chladem či žárem slunečních paprsků, zároveň
pojmenovává tělo, které kryje, vymezuje vztah mezi
ním a okolním světem, artikuluje jeho krásu.
Když jeden z nejvýznamnějších architektů a teoretiků 19. století Gottfried Semper hledal základní elementy, z nichž povstala architektura, našel je
v hlíně, dřevu, textilu a kameni. Základní konstrukce,
v 17. a 18. století oblíbená myšlenka prachýše, ještě
architekturu nedělá, staví jen konstrukční rastr. Teprve jeho výplň, prvotní rohož, vymezuje prostor.
Semper proto první svazek svého nedokončeného
monumentálního díla Der Styl in den technischen
und tektonischen Künsten oder Praktische Aesthetik (Sloh v technickém a tektonickém umění neboli
Praktická estetika, 1861–1863) logicky věnuje textilu
jako prvotnímu umění.
Myšlenka osvojení umění cestou napodobování,
tedy princip mímésis, otevírá další cesty k našemu tématu. Už antičtí autoři rozlišovali mezi ars a techné,
tedy mezi pólem, zjednodušeně řečeno, duchovním,
ideovým a pólem dovednosti, praktického výkonu,
řemeslné podstaty. V pólu ars hrají roli neuchopitelné
stránky uměleckého výkonu, dispozice, talent, inspirace, to, co Platón nazýval božským šílenstvím, tedy tématu geniality. Je umění naučitelné? Výtvarné umění mělo
odpověď zjednodušenu svým zobrazujícím charakterem, materiální podstatou. Jeho díla jsou výsledkem
manuálního výkonu, tedy dlouho opovrhované fyzické
práce. To řadilo všechny jeho druhy do techné. Naučitelnost tak sdílely s řemesly. Proto s řemesly shodnou
formu vzdělávání sdílí výtvarné umění po většinu času
své existence. Budoucí umělec je přijat do dílny a postupuje pomalu od nejjednodušších pomocných prací
přes dílčí úkoly a jednotlivé postupy až k zvládnutí všeho, co umělecká tvorba vyžaduje. To je pak osvědčeno
zkouškou, jejímž jádrem bývá samostatně vytvořené
dílo. Učí se nápodobou a sbíráním zkušeností, celý proces se do jisté míry institucionalizuje už ve středověku,
nejprve v klášterních skriptoriích, kovolijeckých, kovotepeckých, sklářských a vyšívačských dílnách a ve stavebních hutích, záhy i v cechovní organizaci. Stále se
udržuje mímétická tradice, nejlepším didaktickým prostředkem se jeví napodobování děl a postupů. Dokonalá díla k napodobení poskytuje také příroda: Tak jako se

učedník dívá pod ruku mistra, nahlíží umělec při napodobování přírody pod ruku Stvořitele.
Renesance přinesla proměny chápání umění
a umělce, ovšem dílenská forma uměleckého vzdělání trvá. V některých dílnách se ale již pilně teoreticky disputuje a především přibývá traktátů o umění.
Ty jsou završením jedné linie literatury o výtvarném
umění, kterou můžeme sledovat od antiky. Traktáty
o umění se vždy snažily soustředit veškerou dosavadní znalost a zkušenost. Některé vznikaly po generace, jako například středověké hutní knihy, jiné akcentují bod zkušenosti, k němuž dospěl autor. Vždy
jsou ale neseny stejným účelem: Nenechat poznatky
a zkušenosti zapadnout a dát je k dispozici následovníkům, aby si je mohli osvojit, ať už v rámci uzavřeného prostředí klášterní dílny či stavební huti nebo
obecněji. Významně jejich dopad samozřejmě rozšířil knihtisk. S jistou nadsázkou se dá říci, že umělecké
učebnice tu byly dřív než umělecké školy.
Zlom přinesla klasicistní estetika. Antika se definitivně stala etalonem dokonalosti, již dosaženým
vrcholem, k němuž se lze jen přiblížit. Toto přiblížení
se může dít napodobováním starých, jak zněl dobový termín. Umělecká dokonalost je exaktně uchopitelná, neboť je kvantifikovatelná, převoditelná
do vědecky rozpoznaných zákonitostí a zásad. Jako
taková je pak naučitelná. Rodí se princip akademie
a jeho praktická naplnění: Akademie jako nový typ
uměleckého učiliště, její vnitřní struktura, metodika
uměleckého vzdělávání, osnovy, učebnice, sbírky odlitků a grafických převodů antických děl, knihovny.
Výtvarná umění se od renesančních počátků rychle
emancipovala a překročení hranice techné směrem
k ars provázejí také teoretické disciplíny.
Princip akademie má proti dílenské výchově
jednu nevýhodu. Narazí-li učedník v dílně na limity
svých schopností, může být po zbytek života užitečným v horizontu, jehož dosáhl a zdokonalovat
se v něm, stát se uznávaným odborníkem ve své
pomocné profesi. Akademie je proti tomu instituce
s komplexním programem pro výchovu umělců, nastavená vlastně na výrobu géniů. Co ale s absolventy, kteří génii nejsou? Vlak, z něhož se nedá vystoupit
a pokud ano, pak jen mimo umění. Jeden z důvodů,
proč akademie nevytlačila dílenskou výchovu a proč
se principy výchovy umělců ve středověkých hutích
jeví jako ideální i některým pedagogickým směrům
20. a 21. století. Jako příklad zde může dobře posloužit Bauhaus, jedno z nejpodstatnějších evropských
ohnisek moderního umění.
Už v 16. století bylo výtvarné umění společensky
uznáno za svobodnou intelektuální činnost a proces
jeho emancipace, tedy jeho cesta z rodiny řemesel,
techné, do rodiny tzv. vysokých umění, ars, dále
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pokračovala. Logicky ji provází riziko přílišného odklonu od řemeslné podstaty, riziko ztráty integrity.
S nástupem akademií se školení umělců diferencuje.
Akademie se pohybují spíše v horizontu idejí, otázek stylu, umělecké představy. Paralelně se institucionalizují školy, zůstávající v rovině techné. Jedním
typem jsou učiliště stavitelství a architektury, která
vesměs povstala ze vzdělávacích institucí pro ženijní inženýry, jako tomu bylo v případě české stavovské inženýrské školy, východiska Českého vysokého
učení technického. Dílenské školení přirozeně přetrvávalo pro umělecká řemesla. Právě tam se odehrávalo to, co zrodilo naši školu: Průmyslová revoluce
přinesla masovou výrobu, ohrožující výrobu řemeslnou se všemi negativními dopady sociálními, ekonomickými a kulturními. Institucionalizované školství
poskytlo prostředek, jak tyto dopady zmírnit. Zároveň bylo schopné překročit limity dílenské výchovy
profesionální výukou teoretických základů řemesel
a zprostředkováváním nových poznatků prudce se
rozvíjejících, zejména technických věd. Pro umělecká řemesla byl podstatný také dynamický nástup
další moderní vědy – dějin umění. Především v období historismu měla výuka nauky o slohu, jak byl předmět většinou nazýván, podstatnou váhu nejen pro

budoucí praxi učňů. Vychovávala také orientované
publikum pro soudobé umění, které bylo schopno
číst v jazyce historismů. Vyšší formu pak představovaly průmyslové a uměleckoprůmyslové školy jako
spojení principů dílenské a středoškolské výuky.
Princip akademie zrozený myšlením klasicismu
je statický: Byl rozpoznán již dosažený vrchol a s iluzí
exaktnosti pojmenována dokonalost. Mimo výchozí
dogma ale model nefunguje. Umění je ze své podstaty systém naopak dynamický, procházející permanentní stylovou proměnou, hledající stále nové
předměty a možnosti výrazu. Sleduje-li tento výroční
almanach historii dnešní Vyšší odborné školy textilních řemesel a Střední umělecké školy textilních řemesel v Praze v jejich návaznosti na Státní ústav školský pro domácký průmysl a pozdější Školský ústav
umělecké výroby a jejich předstupeň, první krajkářskou školu v Praze, založenou v roce 1767 v rámci
tereziánské reformy, nesleduje jen dějiny vzdělávací instituce, ale také podstatný úsek dějin textilního
umění v kontextu celku českého výtvarného umění.
Snaží se jubilantku ukázat jako živý organismus, kde
se vždy aktuální směřování českého textilního umění
nejen reflektovalo, ale také nezanedbatelnou měrou
spoluurčovalo.
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DĚJINY STÁTNÍHO ÚSTAVU ŠKOLSKÉHO PRO DOMÁCKÝ PRŮMYSL, ŠKOLSKÉHO ÚSTAVU UMĚLECKÉ VÝROBY,
STŘEDNÍ ODBORNÉ UMĚLECKOŘEMESLNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TEXTILNÍCH ŘEMESEL A VYŠŠÍ
ODBORNÉ ŠKOLY TEXTILNÍCH ŘEMESEL
Úvodní poznámka autorů a editorů

leriích přenecháváme dílům ve veřejném prostoru,
hlavně stavbám, které spoluvytvářejí naše prostředí.
S ohledem na spíše literární školní vzdělání, jehož se
Čechům tradičně dostává, hojně využíváme literárních
děl. Více pracujeme také s filmovými díly, jejichž znalost je všeobecná a fixování v čase jistější než u děl jiných umění, jak se rychleji vyvíjí filmová řeč.
Jedním z důvodů volby formy kalendárií pro kontextuální zpracování dějin Stoleté je naše láska ke
svobodě, která přirozeně znamená i úctu ke svobodě
druhých. Nepíšeme dějiny normativní, nevnucujeme
determinanty a souvislosti. Jen nabízíme materiál k jejich svobodnému nalézání a pochopení. Na mysli jsme
měli také svobodu zcela praktickou: Dějiny Stoleté se
čtenář může rozhodnout nečíst jako kontextuální či
z vedlejšího kalendária jen občas lehce uzobnout. Nikde soustředěným materiálem nemanipulujeme ve
snaze nějakou souvislost či interpretační rámec čtenáři
vnutit či jen nenápadně podsunout. Nechali jsme pracovat v běhu času fixovanou náhodu. Autorská svobodomyslnost by ale neměla vést k totální anarchii, která
by v tomto případě zároveň byla autorským alibismem.
Proto jednotlivým periodám dějin Stoleté předsazujeme eseje, které se snaží daný úsek charakterizovat a zároveň prozrazují, jak jej chápeme, tedy naši autorskou
pozici. Jejich texty vycházejí ze zahajovacích proslovů
jednotlivých výstav cyklu k 100. výročí školy a samozřejmě hlavně z koncepcí těchto výstav.
Forma kalendária nese pro autory jisté riziko: Na
fresce malované mohutnými tahy se ledacos ztratí,
kdežto na mozaice je patrný každý vypadlý kamínek.
Jak už řečeno, nechápeme výsledek prvního zmapování prvního století dějin školy zdaleka jako konečný.
Budeme proto vděčni za upozornění na každý vypadlý
či špatně zasazený kamínek. Mnohé z nich jsme museli
z mozaiky při závěrečné redakci vypáčit sami, původní
rozsah kalendárií se s možným rozsahem almanachu
příliš rozešel.
Za pomoc při průzkumu pramenů děkujeme
Kateřině Hanilcové a Jitce Hartové, za obrazový materiál Karlu Tůmovi, Filipu Ulverovi a studentům, za cenné informace k historii západočeských poboček Marii
Vránové, za doplnění informací o bývalých pobočkách
ŠÚUV Anně Halíkové, Lence Malátové, Jitce Jiříkové,
Jarce Lánové a Daně Šmercerové. Náš dík patří také
všem kolegyním a kolegům, bez jejichž přičinění by
tento almanach nemohl vzniknout. Za všestrannou
podporu jsme vděčni ředitelce Vyšší odborné školy
textilních řemesel a Střední umělecké školy textilních
řemesel Ing. Ivaně Hýblové.

Lineární čas pro nás není sám o sobě uchopitelný.
K tomu potřebujeme jeho strukturaci, zviditelnění, uzlíky na jeho nekonečné šnůře. Většinou mají charakter
událostí. Pomáháme si letopočty, učíme se je ve škole.
Pro tu velikou část dějin, která se nekryje s naší osobní
historií, jsou to ale pomůcky příliš abstraktní. Nejsme
dobře vybaveni pro život v lineárním čase, lépe vnímáme čas cyklický, střídání dne a noci, měsíčních fází,
ročních dob. Také věci pro nás nefixují body v čase,
kdy se zrodily, spolehlivě a se snadnou srozumitelností. Musíme se je naučit číst, aby neležely jedna přes
druhou v temném skladišti toho všeho, co je pro nás
prostě staré, co nás předcházelo. Řeč je především o
uměleckých dílech. Některá nám blízká nás překvapí,
o kolik se jejich datum narození míjí s tím naším, jiná
se zdají dávná, ač jsme jejich zrod zažili, jen neregistrovali. Jednotlivé umělecké druhy a další horizonty lidské
činnosti navíc zdánlivě žijí vlastní čas, jak jejich vývoj
vnímáme asynchronně. Proto mohou být tak přitažlivé
synoptické tabulky: Vyjevují souvislosti, které si běžně
neuvědomujeme.
Nechtěli jsme psát systematické dějiny Stoleté tradičním způsobem, k systematickým dějinám bude navíc možno přistoupit, až se podaří vyplnit některé mezery a disproporce. Nechápeme současný stav poznání
dějin instituce jako konečný, k takovému stupni zatím
nebylo možno za plného provozu dospět. Další důvod
pro formu kalendária. Nakonec jsme se rozhodli spojit
kalendária dvě, dějinám školy a jejích předstupňů podložit jako pozadí kalendárium zachycující v širokém záběru skutečné pozadí dějin s pochopitelnými akcenty
na evropský, či spíše jen středoevropský prostor, Čechy
a Prahu. Snad bude náš vědomý mitteleuropocentrismus a pragocentrismus pochopen jako počestná strategie, nikoliv jako zátěž. Důraz klademe pochopitelně
na umění. Zatímco kalendárium stoletých dějin školy
usiluje o jistou komplexnost, je kalendárium-pozadí
striktně výběrové. Účel tohoto doplňkového kalendária lze stručně pojmenovat takto: Oživit a doplnit u
čtenáře jeho vědomí historického času, opřít se o rastr
jeho bezpečného povědomí, připomenout mu, co ví.
Vzhledem k očekávanému složení čtenářů tohoto almanachu je tak mřížka, sestavovaná z děl, událostí a
osobností výtvarného umění poněkud řidší, tam předpokládáme, že se čtenář pohybuje na území důvěrně
známém. Navíc řídne až k vymizení, jak ubývá obecně
známých děl, čím více se blížíme současnosti. Fixaci
času tak více než obrazům a sochám v muzeích a ga-
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1767–1919

Hrdlička, Johann, Entwürfe für moderne Spitzen, Stuttgart, Julius Hoffmann, nedatováno
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Téhož roku Vojta Náprstek inicioval vznik Amerického
klubu dám. Jeho členky pak v roce 1871 založily Ženský výrobní spolek. Jeho poslání osvětlují stanovy:
„Účelem ženského výrobního spolku v Praze jest péče
o zdokonalení a rozšíření výroby ženské, o prospěšný
odbyt výrobků ženské práce, zabezpečení materiálního
stavu a rozšiřování vzdělání ženštin na zásadě vzájemné
součinnosti.“ Pro odbyt byla zřízena prodejna, která nabízela i krajky domáckých krajkářek z podhorských oblastí. O vzdělání se starala průmyslová škola pro dívky,
která od počátku poskytovala také kursy ručních prací. O dva roky dříve zahájil podobnou činnost v Praze
také ženský výrobní spolek německý. Ženské ruční práce nechyběly ani v programu humanitárních institucí
Ochrana opuštěných a zanedbaných dívek a Záštita.
Řemesla, která byla chápána jako výhradně ženská,
harmonizovala emancipační snahy díky tomu, že
netvořila konkurenci mužským ekonomickým aktivitám a zůstávala v tradičním ženském světě. Pro českou společnost, v otázce ženské emancipace dosti
konzervativní, byl vítaný obraz vlastenky, pracující pro
národní věc paličkováním svérázové krajky. Integraci do programu budování národní identity mohl stát
v cestě jak nesporný historický fakt, že k nám krajkářství přišlo jako import, tak převaha německého obyvatelstva ve většině podhorských oblastí, kde se od 18.
století šířilo. Jednoznačně je ale převážila mohutná
vlna zájmu o lidovou kulturu, vzbuzená Národopisnou
výstavou českoslovanskou v Praze v roce 1895. Z venkovské hmotné kultury poutaly pozornost především
kroje a jejich výzdoba. Výšivky a krajky se staly jak
předmětem badatelského zájmu rychle se rozvíjejícího
národopisu, tak sběratelství a hojného napodobování
a variování svérázovou módou. Chápání kroje jako indikátoru lokální, národní a šířeji slovanské příslušnosti se logicky přeneslo i na krajku. Marie A. Smolková
to v textu k expozici Sbírka krajek českoslovanských
ve velkém katalogu Národopisné výstavy formulovala jednoznačně: „Krajky tyto, jimiž hojně vyzdobeny jsou
staré vyšívky lidové, vyznačují se zřejmou svérázností jak
ve zpracování tak i ve vzorech, připomínajících ornament
národní a slovanský vůbec. Veliká podobnost, ano i častá
totožnost v kresbě, v úpravě a zpracování vzorů se vzory krajkovými ostatních národů slovanských poukazuje
ku společnému původu a dokazuje, že splétání krajek
a prýmů paličkami byla od věků všem slovanským kmenům společné a že krajkářství slovanské jest prastaré.“
Už na sklonku 19. století se tak tradiční textilní řemesla
dostávala v chápání národní kultury do pozice, kterou
v následujícím období plně využil národní styl mladé
Československé republiky.

Prehistorie školy je cestou od školení řemeslníků
k výchově umělců, od výcviku v dovednosti ke skutečnému vzdělávání. Kam položit bod počátku? Dějiny
krajkářství, které je oním východiskem, můžeme v zemích Koruny české sledovat od 16. století. Máme sice
k dispozici obsáhlý soubor ikonografických pramenů,
které dokládají využití šité a paličkované krajky na dobovém oděvu, i jimi můžeme doložit import z hlavních
evropských krajkářských středisek, obtížněji ale již nástup domácího krajkářství. Ten je rekonstruovatelný
jen z ojedinělých archivních dokladů. Pro 16. století lze
stanovit tři významné krajkářské oblasti v Krušnohoří,
v Českém lese a na Šumavě, v 17. století k nim přibydou ještě Orlické hory v 17. století. Ve století následujícím prohlásila císařovna Marie Terezie krajkářství
za svobodnou živnost. V témže roce, kdy tak učinila,
tedy 1767, také zřídila první krajkářské školy v Praze
a ve Vídni. Výchova krajkářek byla do té doby taková,
jaká převažovala u ostatních řemesel: V podhorských
chalupách se učily dcery od matek. Spíše jen z logiky
věci, zatím bez dokladů, můžeme předpokládat i jistou
stimulaci z vnějšku tehdy, když výroba krajek organizovaná faktorským systémem vyžadovala zvýšení produkce. Svého druhu edukační byly i vzorníky a podvinky, které faktoři dodávali svým domáckým krajkářkám.
To, co požadovali, zprostředkovalo zájem trhu a tedy
módy, která zase zprostředkuje stylovou situaci.
Výrazná vlna péče o krajkářství ve druhé polovině
19. a na počátku 20. století je nadále motivována snahou o záchranu řemesla. V roce 1879 vznikl ve Vídni
Ústřední krajkářský kurs (k. k. Zentral-Spitzenkurs) jako
instituce, která spojila všechny dosavadní krajkářské
školy a otevřela možnost cílené a kvalifikované kultivace nejen řemeslné, ale také výtvarné. Část dobře fungující struktury péče o krajkářství, kterou zastřešovala
od roku 1912 nová instituce, Ústavem pro ženský domácký průmysl (k. k. Anstalt für Frauen-Hausindustrie),
mohl převzít mladý československý stát a naplnit novým obsahem.
Oživování krajkářství a dalších textilních řemesel ale nesouvisí jen s uvedeným programem. Stejně
podstatná byla jejich úloha v ženském emancipačním
hnutí a jeho integraci do emancipace národní. Řemesla, považovaná za ženská, se mohla stát pro nemajetné svobodné dívky a pro vdovy zdrojem příjmů, který
jim zajistí nezávislost a nenechá je uvíznout v pastech,
nastražených chudobou. Kursy pro nemajetné dívky pořádal již Spolek sv. Ludmily, první ženský spolek
v Čechách, založený roku 1851. Tam se také, především
zásluhou Marie Riegrové, zrodila myšlenka školy ženských povolání. Realizovat se ji podařilo v roce 1865.
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1767
císařovna Marie Terezie prohlásila krajkářství za svobodnou živnost
v Praze zřízena první krajkářská škola, učitelka, povolaná císařovnou z Nizozemí, zde učila 118 dívek paličkovat bruselské krajky
1769
1770
1776
1780
1784
1786
1787
1790
1791
1793
1795
1796
1799

v Praze založena Společnost orby a svobodných umění v Království českém
počátek číslování pražských domů
James Watt sestrojil první parní stroj
v Čechách zřizovány první dívčí třídy triviálních a hlavních škol
dvorským dekretem spojena čtyři pražská města
vydán zákaz pohřbívání uvnitř měst
v Nosticově divadle v Praze měla světovou premiéru opera Wolfganga Amadea Mozarta Il dissoluto punito ossia il Don Giovanni
Jean-Pierre Blanchard uskutečnil v Královské oboře první let balonem s lidskou posádkou v Praze
v pražském Klementinu se konala první průmyslová výstava na evropském kontinentu
Eli Whitney zkonstruoval stroj na vyzrňování bavlny
francouzská anexe Rakouského Nizozemí
v Praze byla založena Společnost vlasteneckých přátel umění, téhož roku koupila Šternberský palác a zřídila v něm obrazárnu
založena pražská Akademie výtvarných umění
1806
císař František I. založil ve Vídni státní krajkářskou školu a manufakturu v reakci na ztrátu Nizozemí

1808
1809

Johann Wolfgang Goethe vydal 1. díl tragédie Faust
v Praze založena první plovárna

1817
1827
1833
1834
1836
1839
1844

Václav Hanka objevil Rukopis královédvorský
Josef Ressel patentoval lodní šroub
zprovozněna koněspřežná dráha z Prahy od Bruské brány k Výhybce u Kladna
premiéra hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka s písní Františka Škroupa Kde domov můj
poprvé vyšel Máj Karla Hynka Máchy
Louis Daguerre dokončil vývoj daguerrotypie
Alexandre Dumas st. vydal román Les Trois Mousquetaires (Tři mušketýři)
Samuel F. B. Morse poslal svým telegrafem první zprávu
slavnostně zahájen provoz na trati z Prahy do Olomouce
v Praze zavedeno plynové osvětlení
v Londýně otevřena Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations, první světová výstava
poprvé vyšla Babička Boženy Němcové
založena Tělocvičná jednota pražská (od 1864 Sokol pražský)
Vojta Náprstek otevřel v domě U Halánků průmyslové muzeum
Édouard Manet vystavil obraz Le Déjeuner sur l‘herbe (Snídaně v trávě)
zprovozněna první linka londýnského metra
v Praze otevřena první městská dívčí škola
v domě U Halánků založen Americký klub dam
v Prozatímním divadle měla premiéru opera Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta
Alfred Nobel patentoval dynamit
slavnostně položen základní kámen k budově Národního divadla
Dmitrij Ivanovič Mendělejev publikoval periodický zákon a první tabulku prvků
slavnostně otevřen Suezský průplav
Heinrich Schliemann zahájil vykopávky vedoucí k objevení Tróje

1817
státní krajkářská škola přestěhována z Vídně do Prahy do zrušeného konventu obutých karmelitánů u kostela sv. Havla na
Starém Městě pražském, odtud postupně zakládána krajkářská střediska v Krušnohoří

1845
1847
1851
1855
1862
1863
1865
1866
1867
1868
1869
1870

1871
z iniciativy Karoliny Světlé v Praze založen Ženský výrobní spolek český a jeho obchodnicko-průmyslová škola v budově
bývalé obecní školy u kostela Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici | průmyslová škola učila ruční práce i kreslení a malbu

1872
Claude Monet namaloval obraz Impression, soleil levant (Dojem, východ slunce)
1874
v Praze začalo bourání hradeb
1875		zahájen provoz pražské koňské tramvajové dráhy
1876
Jan Karafiát vydal knihu Broučci
1878
Jan Neruda vydal básnickou sbírku Písně kosmické a soubor Povídky malostranské
Thomas Alva Edison patentoval fonograf

1879
dosavadní krajkářské školy převedeny pod nově zřízený K. k. Zentral-Spitzenkurs (Ústřední krajkářský kurs) ve Vídni,
který je řídil, zajišťoval přípravu učitelek, organizoval domáckou výrobu a prodej krajek
škola Ženského výrobního spolku se přestěhovala do bývalého německého gymnasia v Bartolomějské ulici

1879
1879

Bedřich Smetana dokončil cyklus symfonických básní Má vlast
Thomas Alva Edison vynalezl žárovku s uhlíkovým vláknem

10

1881
v Krajkové/Gossengrün založena pobočka specializovaná na šitou krajku
1882
1885

v Praze zahájen veřejný telefonní provoz
Obchodní a živnostenská komora založila v Praze Uměleckoprůmyslové muzeum

1887
1888

první užití lyží v českých zemích: Josef Rössler-Ořovský s bratrem Karlem sjeli Václavské náměstí
vyšel 1. svazek Ottova slovníku naučného

1889
1891

v Paříži otevřena Exposition Universelle, byla pro ni postavena mj. Tour Eiffel a Galerie des Machines
v Praze se konala Zemská jubilejní výstava

1893
1895

Antonín Dvořák napsal Symfonii e moll, op. 95, Z Nového světa
bratři Lumièrové poprvé veřejně promítali své filmy
v Praze se konala Národopisná výstava českoslovanská

1886
Ženská vzdělávací jednota Vesna otevřela v Brně První českou pokračovací školu dívčí
s odbory jazykovým, pokračovacím, výrobním a kreslícím

1889
založena První odborná česká škola krajkářská ve Vamberku

1892
při Městské dívčí průmyslové pokračovací škole v Praze zřízen krajkářský kurs (M. A. Smolková, R. Bíbová)

1896
Národní jednota pošumavská zřídila ve Strážově/Drosau krajkářskou školu
škola Ženského výrobního spolku si postavila novou budovu na pozemku uvolněném zbořením Svatováclavské trestnice,
zde mj. průmyslová pokračovací škola s výukou ručních prací
1896

v Karlových Varech a v Praze proběhla první filmová představení u nás
začala jezdit Křižíkova elektrická tramvaj z Karlína do Libně

1899
Vlasta Stránecká založila v Sedlici u Blatné soukromou krajkářskou školu
1900
účast českých krajkářských škol na Exposition Universelle v Paříži

1901

v Národním divadle měla světovou premiéru opera Antonína Dvořáka Rusalka
Guglielmo Marconi provedl první bezdrátové spojení přes Atlantik
1902
Průmyslové muzeum pro východní Čechy v Chrudimi zahájilo vyšívačské kursy
účast českých krajkářských škol na Prima Esposizione Internazionale d‘Arte Decorativa Moderna v Turině

1902
1903

v novém Kotěrově pavilonu SVU Mánes se konala výstava Augusta Rodina
Orville a Wibur Wrightovi uskutečnili první úspěšné lety motorového letadla těžšího než vzduch

1905

SVU Mánes v Praze uspořádal výstavu Edvarda Muncha

1907
1909
1911

Pablo Picasso namaloval Les Demoiselles d’Avignon (Avignonské slečny)
Louis Blériot přeletěl v letadle Blériot XI průliv La Manche
ing. Jan Kašpar uskutečnil první dálkový přelet v Čechách z Pardubic do Velké Chuchle

1904
k. k. Zentral-Spitzenkurs schválil statut kočovných učitelek prací krajkářských, které organizovaly kursy tam, kde nebyly stálé školy
1906
k. k. Zentral-Spitzenkurs zřídil krajkářskou školu v Rožnově pod Radhoštěm
účast českých krajkářských škol na Imperial Austrian Exhibition v Londýně

1912
k. k. Zentral-Spitzenkurs reorganizován: školskou přípravu nadále zajišťovala k. k. Anstalt für Frauen-Hausindustrie (Ústav
pro ženský domácký průmysl), komerční činnost převzala Oesterreichische Hausindustrie Gesellschaft, m.b.H.
(Rakouská společnost pro domácký průmysl, s.r.o.)

1912		František Kupka vystavil na pařížském Podzimním salonu obraz Amorpha. Fugue à deux couleurs (Amorfa. Dvojbarevná fuga)
v Praze dokončen dům U černé Matky Boží podle projektu Josefa Gočára
odhalen pomník sv. Václava na Václavském náměstí, dílo Josefa Václava Myslbeka a Aloise Dryáka
Viktor Kaplan vynalezl nový typ turbíny
1914
slavnostně otevřen Panamský průplav
1915
odhalen pomník Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí, dílo Ladislava Šalouna a Antonína Pfeiffera
Albert Einstein publikoval obecnou teorii relativity
1918
vyhlášena Československá republika
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1919–1939

Emilie Paličková, Sluníčko, 1925, šitá krajka, Ø 110 cm
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Vítězně nastupoval purismus a funkcionalismus jako
nositel modernity.
Rozpor mezi Gočárovou vážnou, strohou a poněkud
patetickou architekturou československého pavilonu
na Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes v Paříži v roce 1925 a špičkovými uměleckořemeslnými díly národního stylu, jimiž jej naplnil
Pavel Janák, velmi názorně ukazuje rozpornou dobovou
situaci. Architektura pavilonu se už národnímu stylu
vzdalovala, úspěch československé expozice byl naopak
dán jeho rezonancí s širokým proudem art deco a především spojením tradičních uměleckých řemesel a moderního výtvarného umění. A právě v tomto spojení je
klíč. Umělecká řemesla mohla dokázat a také dokázala
to, co nezmohly architektura, malířství a sochařství: Vzít
na sebe svými technikami, kotvenými v lidovém umění,
zároveň tíhu tradice i dynamiku moderního výtvarného
názoru. Samozřejmě to vyžadovalo osobnosti dimenzí
Emilie Paličkové. Fakt, že se začala zabývat krajkářskými
technikami až poté, co se završil její vývoj jako výtvarnice, je příkladem typické cesty k úspěšnému naplnění
nenapsaného programu národního stylu.
Triumf nového československého umění na pařížské výstavě nebyl jen triumfem výtvarných individualit.
ale především triumfem československého uměleckého školství, které možnosti bezkonfliktní syntézy tradice a modernity plodně využilo. Navíc v průběhu 20.
a 30. let dokázalo i další podstatnou věc: Udržet a rozvíjet dosaženou úroveň. Textilní umění, s nímž, především s krajkou, je spojována spíše intimní idyla, se stalo
revolučním uměním a uměleckořemeslné školy ohnisky národní revoluce v umění. Školský ústav umělecké
výroby se tak na prahu nové státnosti nejen vyvázal
ze sítě c. a k. uměleckořemeslných škol založené Marií
Terezií, ale postoupila daleko za původní poslání, jež
jí dala tereziánská reforma: Úkol uchování tradičních
řemeslných technik v prostředí průmyslové civilizace
splnila vrchovatou měrou tím, že je spojila s moderním
výtvarným jazykem.

Československá republika jako nový stát s novým
programem a novým místem v Evropě proměněné
Velkou válkou potřebovala i ve vizuální kultuře sebevýraz i vnější reprezentaci. Jinak řečeno, potřebovala
svůj styl. Měla na něj ale požadavky poněkud přehnané: Chtěla vyjádřit, že je moderní západoevropskou
demokracií a zároveň státem národním, slovanským.
Svou státnost stavěla na tradicích vzdálených, ba tradicím rozpadlého habsburského mocnářství protikladných. První republika nazývala svůj vznik revolucí. 28.
října v Praze sice nehořely paláce poražené moci, revolucionáři nekrváceli na barikádách a byrokrati starého
režimu nebyli uvrhováni do žalářů, ale revoluce to nesporně byla.
Revoluce vždy vynáší do vysokých pozic nové lidi
s novými myšlenkami. Mladé historiky umění Zdeňka
Wirtha a Václava Viléma Štecha vynesla na klíčové posty na nově budovaném ministerstvu školství a národní
osvěty. Revoluce vždy přeje připraveným a oba k připraveným patřili nejen svým vzděláním, ve válečných
letech se pilně podíleli na uspořádání uměleckého života, kultury a školství v budoucím státě. Teoretičtěji
založený V. V. Štech navíc intenzivně promýšlel definici
národního umění, hledal jeho podstatu. V roce 1916
napíše: „Proměna prostoru a komposice v ornament,
plastiky v malebno, nedbání čisté formy jest jakýsi základní rys umění v Čechách“. A také: „Vášeň a děj proměňují se v českém umění nutně v ornament, v krátkodobý,
neosobní útvar, prodchnutý hromadnými city.“
Nikdy nebyl napsán program národního stylu. To
podstatné se v Čechách vždy děje mimo oficiální fora,
spíše v kavárně než v akademických disputacích. Okruh
kavárny Union, do něhož V. V. Štech a Zdeněk Wirth
patřili, zahrnoval i jejich přátele Josefa Gočára a Pavla
Janáka. Tady se rodila první reprezentace Československé republiky na veletrzích a výstavách v Lyonu a Rio
de Janeiro či v Gočárových stavbách na občanském
letišti ve Kbelích. Naplno byl pak národní styl manifestován Janákovým krematoriem v Pardubicích
a Gočárovou budovou Banky československých legií v Praze Na poříčí, specifickým
památníkem legionářských obětí položených na oltář budoucí republiky. Architektuře se tak sice podařilo
postavit národní, slovanskou část
zadání, byť nutné hledání národního
v lidovém umění zde trochu skřípalo,
tvrdě se ale střetla s požadavkem modernity, s níž byly hřmotná plasticita,
materiálová náročnost a dekorativismus
národního stylu ve stále větším rozporu:
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1919
zřízen Státní ústav školský pro domácký průmysl, spolu s úkoly původního vídeňského ústavu pro ženský průmysl (k. k. Anstalt
für Frauen-Hausindustrie, dříve k.k.Zentral-Spitzenkurs) převzal 26 krajkářských škol s 2 181 žákyní a 3 vyšívačské školy s 90
žákyněmi, pod jeho správu postupně převedeny také státní košíkářské, hračkářské, prýmkařské a další odborné školy
do ústavu nastoupila jako návrhářka Emilie Paličková Mildeová, věnovala se šité a paličkované krajce
(v ústavu pracovala do roku 1946)
1919

sloučením Akademie výtvarných umění a Uměleckoprůmyslové školy vznikl ve Výmaru Bauhaus
v Praze se začalo stavět zahradní město Ořechovka
z Malostranského náměstí odstraněn pomník maršála Radeckého a ze Smetanova nábřeží jezdecká socha císaře Františka I.
1920
první výstava ústavu, Praha, Topičův salon

1920

1921

1926

vydán zákon o vytvoření Velké Prahy
založen umělecký svaz Devětsil
Josip Plečnik byl jmenován architektem Pražského hradu
Karel Čapek napsal hru R.U.R.
Praha získala letecké spojení s Paříží
v Postupimi dokončena Einsteinturm Ericha Mendelsohna
Vladimir Majakovskij vydal poému 150 000 000
Charlie Chaplin natočil film The Kid (Kid)
Josef Gočár postavil soubor domků pro civilní letiště ve Kbelích
Jiří Wolker vydal básnickou knihu Host do domu
Jaroslav Seifert vydal sbírku Město v slzách
Jaroslav Hašek vydal první díl románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

1922
do ústavu nastoupila jako návrhářka Minka Podhajská, specializovala se na dřevěnou a textilní hračku
(v ústavu pracovala do roku 1939)

1927

1925	v Paříži se konala Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, mj. s Pavillon de l’Esprit Nouveau Le Corbusiera
a Pierra Jeannereta a s pavilonem SSSR Konstantina Stěpanoviče Melnikova; československá pavilon projektoval Josef Gočár
posmrtně vydán román Franze Kafky Der Prozzess (Proces), psaný v letech 1914-1915
v Berlíně měla premiéru opera Albana Berga Wozzek (Vojcek)
Sergej Michajlovič Ejzenštejn natočil film Броненoсец Потёмкин (Křižník Potěmkin)
v Praze dokončen palác společnosti Riunione Adriatica di Sicurtà (Adria), dílo Pavla Janáka a Josefa Zascheho
Jaroslav Seifert vydal sbírku Na vlnách TSF
Jindřich Honzl a Jiří Frejka iniciovali založení Osvobozeného divadla
založeno Divadlo Vlasty Buriana
do pražské hromadné dopravy zavedeny autobusy
1926
účast na výstavách v Kodani, Filadelfii
1926

posmrtně vydán román Franze Kafky Das Schloß (Zámek) z roku 1922
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1927
účast na zemské výstavě v Opavě

Alan Crosland natočil film The Jazz Singer (Jazzový zpěvák), kde byl poprvé použit synchronizovaný zvuk
v Mladé Boleslavi dokončena Zemská průmyslová škola, dílo Jiřího Krohy
v Praze dokončen palác Škodových závodů, dílo Pavla Janáka
Konstantin Biebl vydal sbírku S lodí, jež dováží čaj a kávu
František Halas vydal sbírku Sépie
Vítězslav Nezval vydal báseň Akrobat a sbírky Nápisy na hroby a Blíženci
Josef Hora vydal sbírku Struny ve větru
Emil Vachek vydal román Bidýlko
Emil František Burian napsal operu Bubu z Montparnasu
v Umělecké besedě měla premiéru West Pocket Revue Jiřího Voskovce a Jana Wericha

1928
účast na Výstavě soudobé kultury v Brně
ve Vamberku otevřeno Krajkářské museum za podpory Státního ústavu školského pro domácký průmysl

1928

1922

vyšel román Jamese Joyce Ulysses (Odyseus)
Thomas Stearns Eliot vydal poému The Waste Land (Pustina)
Robert Joseph Flaherty natočil film Nanook of the North (Nanuk, člověk primitivní)
Karel Čapek vydal román Továrna na absolutno
1923
v Pardubicích otevřeno krematorium podle projektu Pavla Janáka
v Praze dokončena Banka československých legií, dílo Josefa Gočára
Jaroslav Seifert vydal sbírku Samá láska
Radiožurnál Praha zahájil pravidelné rozhlasové vysílání
zahájen pravidelný letecký provoz na lince Praha-Bratislava
1924
George Gershwin napsal Rhapsody in Blue (Rapsodii v modrém)
Fritz Lang natočil film Metropolis
v Nymburku otevřeno krematorium, stavěné od roku 1922 podle projektu Bedřicha Feuersteina a Bohumila Slámy
	v Praze a Brně přednášeli Theo van Doesburg, Jacobus Johannes Pieter Oud, Walter Gropius, Le Corbusier, Amedée Ozenfant a Adolf Loos
Karel Teige uveřejnil stať Poetismus
Vítězslav Nezval vydal sbírku Pantomima
Karel Čapek vydal román Krakatit
Josef Váchal vydal Krvavý román
1925
na Mezinárodní výstavě moderního dekorativního a průmyslového umění v Paříži získala kolekce
Státního ústavu školského pro domácký průmysl Grand prix a čestné diplomy za soubor šitých krajek
navržených Emilií Paličkovou a zhotovených v pobočce Schönfeld/Krásno

Isaak Babel vydal povídkový cyklus Конармия (Rudá jízda)
Bohumil Belada a Vladimír List předložili první projekt pražského metra
začala výstavba Strahovského stadionu podle projektu Aloise Dryáka
Vladislav Vančura vydal román Rozmarné léto
Leoš Janáček napsal kantátu Glagolská mše
Karel Lamač natočil film Dobrý voják Švejk
Karel Anton natočil film Pohádka máje
v trase lanovky na Letnou, zrušené 1922, zřízen pohyblivý chodník

vyšla Nadja André Bretona
Federico García Lorca vydal sbírku Romancero gitano (Cikánské romance)
vyšel 1. díl románu Michaila Šolochova Тихий Дон (Tichý Don)
v Berlíně měla premiéru jazzová Die Dreigroschenoper (Třígrošová opera) Kurta Weilla a Bertolda Brechta
v Praze-Holešovicích dokončen palác Pražských vzorkových veletrhů, dílo Josefa Fuchse a Oldřicha Tyla
Vítězslav Nezval napsal báseň Edison
Gustav Machatý natočil film Erotikon
Karel Čapek vydal první díl Hovorů s T. G. Masarykem
František Běhounek vydal knihu Trosečníci na kře ledové
František Xaver Šalda začal vydávat časopis Šaldův zápisník

1929
účast na výstavách v Barceloně, Mnichově, Amsterodamu a Londýně

1929

Erich Maria Remarque vydal román Im Westen nichts Neues (Na západní frontě klid)
Ernest Hemingway vydal román A Farewell to Arms (Sbohem, armádo)
Luis Buñuel natočil film Un chien andalou Andaluský pes)
v Praze vysvěcen dostavěný metropolitní chrám sv. Víta
Josip Plečnik dokončil Býčí schodiště na Pražském hradě
v Praze otevřen Libeňský most, dílo Františka Mencla a Pavla Janáka
Max Urban a Vladimír Grégr postavili Terasy na Barrandově
otevřena budova Městské knihovny s residencí pražského primátora, dílo Františka Roitha
veřejnosti se otevřela pražská hvězdárna na Petříně
Josef Čapek vydal Povídání o pejskovi a kočičce
Jan Weiss vydal román Dům o tisíci patrech
v kině Lucerna se promítal poprvé zvukový film

1930
až do roku 1938 pravidelná účast na všech jarních a podzimních veletrz ích v Lipsku (Leipzig)
výstavy v Ósace, Haagu a Bukurešti.

1930

v Brně dokončena vila Fritze a Grety Tugendhatových, kterou projektoval Ludwig Mies van der Rohe
vydány první dva svazky románu Roberta Musila Der Mann ohne Eigenschaften (Muž bez vlastností)
v Praze-Vršovicích vysvěcen kostel sv. Václava, dílo Josefa Gočára
v Praze-Střešovicích dokončena Müllerova vila, dílo Adolfa Loose a Karla Lhoty
	v Brně-Pisárkách dokončeny Odborná škola pro ženská povolání, dílo Josefa Fuchse, a sousední Domov Elišky Machové,
dílo Josefa Poláška
Vítězslav Nezval vydal sbírku Básně noci
František Halas vydal sbírku Kohout plaší smrt
T. R. Field vydal sbírku Kosočtverce na ohradách
Vladimír Holan vydal sbírku Triumf smrti
Bedřich Golombek a Edvard Valenta vydali vzpomínky Jana Welzla Třicet let na zlatím severu
Karel Lamač natočil film C. k. polní maršálek, jeden z prvních českých zvukových filmů
v Praze uveden do provozu první světelný semafor
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1931
výstavy v Buenos Aires, Malmö a Stockholm
krajka podle návrhu Emilie Paličkové nazvána švédským tiskem nejkrásnější krajkou světa a zakoupena do sbírek muzea v Malmö
1931	v New York dokončena Empire State Building (William F. Lamb / Shreve, Lamb & Harmon), nadlouho nejvyšší budova světa
(výška 381 m, 103 podlaží)
v Mnichově měla světovou premiéru čtvrttónová opera Aloise Háby Matka
Charlie Chaplin natočil film City Lights (Světla velkoměsta)
Vladislav Vančura vydal román Markéta Lazarová
Karel Poláček vydal román Muži v ofsajdu
Jindřich Honzl natočil film Pudr a benzín
Mac Frič natočil film To neznáte Hadimršku
v Praze-Troji otevřena zoologická zahrada
1932
ředitelství ústavu sídlilo v budově Ministerstva školství a národní osvěty v Praze, Karmelitská 5 a prodejna v Karmelitské 7
1932

v Praze na Královských Vinohradech vysvěcen kostel Nejsvětějšího srdce Páně, dílo Josipa Plečnika
otevřena výstavní osada Svazu československého díla Baba
v Praze na Novém Městě odhalen pomník Josefa Mařatky Praha svým vítězným synům
Vladislav Vančura vydal román Útěk do Budína
Osvobozené divadlo uvedlo hru Jiřího Voskovce a Jana Wericha Caesar
Gustav Machatý natočil film Extase
Jindřich Honzl natočil film Peníze nebo život
Vladislav Vančura a Svatopluk Innemann natočili film Před maturitou
v paláci Koruna na Václavském náměstí zahájil provoz stejnojmenný automat, architektonicky upravený Ladislavem Machoněm
1933
účast na Century of Progress Exposition v Chicagu.

1933

1934

Emil František Burian založil divadlo D 34
poprvé vydán celý soubor básní Christiana Morgensterna Alle Galgenlieder (Šibeniční písně), vznikající v letech 1895–1914)
v Praze na Vítkově dokončena stavba Památníku národního osvobození, dílo Jana Zázvorky
Osvobozené divadlo uvedlo hru Jiřího Voskovce a Jana Wericha Osel a stín
1934
do ústavu jako návrhářka nastoupila Božena Rothmayerová Horneková, zabývala se převážně paličkovanou krajkou
(v ústavu pracovala s vynucenou válečnou přestávkou do roku 1957)
Paul Eluard vydal sbírku La Rose publique (Veřejná růže)
v Paříži vyšel román Henryho Millera Tropic of Cancer (Obratník Raka)
dokončeny filmové ateliéry společnosti A-B na Barrandově podle projektu Maxe Urbana
Vladislav Vančura vydal román Konec starých časů
Osvobozené divadlo uvedlo hru Jiřího Voskovce a Jana Wericha Osel a stín
Mac Frič natočil film Hej rup!
v Praze na Žižkově dokončen palác Všeobecného penzijního ústavu, dílo Josefa Havlíčka a Karla Honzíka
v Praze-Dejvicích dokončen soubor Francouzských škol, dílo Jana Gillara
založena Skupina surrealistů v ČSR

1935
na výstavě v Bruselu získala krajka Emilie Paličkové nejvyšší ocenění

1935

Nikolaj Ostrovskij vydal román Как закалялась сталь (Jak se kalila ocel)
v Berlíně zahájeno pravidelné televizní vysílání
	dokončen palác Elektrických podniků hl. m. Prahy, stavěný od roku 1927 podle vítězného soutěžního návrhu Adolfa Benše
a Josefa Kříže
František Hrubín vydal sbírku Krásná po chudobě
Marie Majerová vydala román Siréna
Bohuslav Brouk vydal studii Autosexualismus a psychoerotismus
Osvobozené divadlo uvedlo hru Jiřího Voskovce a Jana Wericha Balada z hadrů
1936
do ústavu nastoupil Rudolf Richter, nejprve jako kreslič vzorů, poté návrhář paličkovaných krajek
(v ústavu pracoval do roku 1974)
1936

1937	v Paříži otevřena Exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne, kde mj. pavilon SSSR Borise Michajloviče Jofana se sousoším Dělník a kolchoznice Věry Ignaťjevny Muchiny, Německým domem Alberta Speera a Waldemara
Brinkmanna a Picassovou Guernicou ve španělském pavilonu; československý pavilon projektoval Jaromír Krejcar
v Norimberku dokončen podle projektu Alberta Speera Zepellinfeld
ve Frankfutu nad Mohanem poprvé uvedena kantáta Carla Orffa Carmina burana
Jean Renoir natočil film La Grande Illusion (Velká iluze)
v Praze-Dejvicích dokončen obytný dům Zemské banky, dílo Richarda F. Podzemného
Jiří Weil vydal román Moskva-hranice
Jan Weiss vydal román Spáč ve zvěrokruhu
Jaroslav Žák vydal knihu Študáci a kantoři
Jaroslav Foglar vydal román Hoši od Bobří řeky
Eduard Štorch vydal definitivní verzi Lovců mamutů
Osvobozené divadlo uvedlo hru Jiřího Voskovce a Jana Wericha Těžká Barbora
	v Národním divadle měla premiéru hra Karla Čapka Bílá nemoc, Hugo Haas, představitel Dr. Galéna, téhož roku natočil její
filmovou podobu
Mac Frič natočil film Svět patří nám
zahájen provoz nového letiště v Ruzyni
1938
ředitelem školy se stal Ing. Emanuel Brázda.
1938	v Mnichově podepsána dohoda mezi Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií o postoupení pohraničních území Československa Německu
v Praze se konala výstava Pražské baroko
František Halas vydal sbírku Torzo naděje
začal vycházet Kritický měsíčník
v Národním divadle měla premiéru hra Karla Čapka Matka
v Národním divadle měla premiéru opera Bohuslava Martinů Julietta aneb Snář
Osvobozené divadlo uvedlo hru Jiřího Voskovce a Jana Wericha Pěst na oko
Otakar Vávra natočil film Cech panen kutnohorských
Mac Frič natočil film Škola základ života
v Praze zprovozněn pouliční rozhlas
Sergej Michajlovič Ejzenštejn natočil film Alexandr Něvský
Jarmila Glazarová vydala román Vlčí jáma
Karel Lamač natočil film Ducháček to zařídí
1939
účast na výstavě v New Yorku.
do ústavu nastoupila Anna Rosová Vokálková, věnovala se výšivce, odešla do důchodu 1957.
V meziválečném období ústav zaměstnával přibližně 80 učitelů, učitelek a dílovedoucích ve 46 školách a dílnách. Kurzy
navštěvovalo průměrně 1 500 žáků ročně. Nejdůležitějšími centry krajkářství zůstávaly oblasti v podhůří Orlických hor, kde
se vyučovala paličkovaná krajka, Krušnohoří, Karlovarsko a Sokolovsko, kde se vedle paličkované krajky vyučovala i krajka
šitá. V menším rozsahu se vyučovala paličkovaná krajka na Šumavě (Klenčí, Poběžovice, Postřekov), na Klatovsku (Strážov),
v jižních Čechách (Sedlice u Blatné), ve Slezsku (Osoblaha), na Slovensku v okolí Kremnice a Banské Bystrice
(Hodruš, Kremnice, Kunešov, Lúčky, Piagry (dnes Kremnické Baně), Staré Hory) a na Hlučínsku (Hlučín, Kravaře, Bolatice).
Školský Ústav spravoval další vyšívačské kurzy v Chocni, Litomyšli a Zubří, prýmkařskou dílnu ve Vejprtech, hračkářskou
dílnu v Hoře sv. Kateřiny zaměřenou především na dřevěné hračky, košíkářské dílny, ve kterých se většinou vyučovaly
pouze řemeslné techniky (Mělník, Dolní Kubín, Hora sv. Sebastiána, Kremnice, Morkovice, Nekoř, Písek, Užhorod, Žamberk),
výuka kreslení byla zavedena jen na Mělníku.
1939

Raymond Chandler vydal román The Big Sleep (Hluboký spánek)
John Ford natočil film Stagecoach (Přepadení)
nacistické Německo okupovalo zbytek Československa, zřízen Protektorát Čechy a Morava
v Praze Na poříčí otevřen obchodní dům Bílá labuť, dílo Josefa Kittricha a Josefa Hrubého
ve Zlíně dokončena správní budova firmy Baťa č. 21, dílo Vladimíra Karfíka
Vladislav Vančura vydal 1. díl souboru Obrazy z dějin národa českého
Mac Frič natočil filmy Cesta do hlubin študákovy duše, Kristián a Eva tropí hlouposti
uzavřeny české vysoké školy
otevřena New York World´s Fair
John Steinbeck vydal román The Grapes of Wrath (Hrozny hněvu)
posmrtně vydána nedokončená próza Karla Čapka Život a dílo skladatele Foltýna

Charlie Chaplin natočil film The Modern Time (Moderní doba)
Ondřej Sekora vydal knihu Ferda Mravenec
v Praze zahájen provoz první trolejbusové linky

1937
Státní školský ústav pro domácký průmysl spravuje 29 státních krajkářských a 6 vyšívačských kursů, celkový počet žákyň byl 1 004
účast na výstavě v Paříži

16

17

Emilie Paličková, Lidé pod horami, 1930, šitá krajka, Ø 91 cm

Emilie Paličková, Pokrývka, 1930, šitá krajka, Ø 24 cm

18

19

1939–1969
člověka a po dlouhé pauze se znovu stávají tématem
také odívání a bytové doplňky.
Léta pozvolného narůstání prostoru svobody jsou
zároveň léty, kdy se vrací meziválečné opojení modernitou, získává ovšem nové podoby a otevírá nová témata: Vědeckotechnická revoluce, mírové využití atomové
energie, dobývání kosmu. Vytlačování uměleckých řemesel ze scény pokračuje po cestách už obvyklých i relativně nových: Stále mohutnící průmyslovou výrobu
se snaží kultivovat průmyslový design. Podstatnějšími
než tradice se jeví nové materiály a technologie. Paličkovat v éře tryskových stavů a umělých vláken se zdá
anachronické, ba zpátečnické. Konec příběhu třiceti
dramatických let pak přivezou tanky bratrských armád
Varšavské smlouvy.
Oněch třicet let rozhodně nemůže aspirovat na zlatá léta českého textilního umění a řemesel. Nebyla to
ale léta mrtvá. Nechyběly osobnosti, udržet se podařilo, byť v torzální podobě, i systém institucí, škol a kursů, objevila se i nová podpora v podobě Ústavu bytové
a oděvní kultury. Co je ale nejpodstatnější: Opět nešlo
jen o udržení tradičních textilních řemesel při životě. Vývoj českého textilního umění neztratil dynamiku, aktivní byl i ve vztahu k tzv. vysokému umění. Nebylo to jen
přežívání, byl to skutečný výtvarný život. Srovnáváme-li
oněch třicet let s meziválečnými dvaceti, ukáží se sice
chudší, ale vystoupí jeden důležitý rozměr: Jestliže bylo
výtvarné umění po větší část oněch třiceti let podřízeno
ideologii a státnímu/stranickému dozoru, zůstala textilní umění prostorem daleko svobodnějším.

Nejprve se po odtržení Sudet většina krajkářských
středisek ocitla na území Třetí říše. Válka, která záhy
překonala ve všech rozměrech tu nedávnou Velkou,
brutálně odhrnula všechny vrstvy běžného života stranou. Inter arma silent Musae. Některé armády navlékly do polních uniforem i ženy a k uniformě se nenosí
krajkový límec. Ženské ruce musely opustit barevné
bavlnky a místo vyšívání cpát střelnou bavlnu do dělostřeleckých granátů, vyrábět cupaninu pro polní lazarety a přikládat jí tam na krvácející rány či uchopit
odstřelovačskou pušku a vyrábět jí odběratele cupaniny na druhé straně. Voják nepohrdl ukořistěným textilním dílem, dokázalo-li nahradit již roztrhané onuce.
Našemu území se vyhnulo přímé válečné běsnění, ale
násilně tu zanikala jedna velká a pro textilní umění důležitá kultura, židovská. Nezřídka také bylo nutno vzácné krajky spolu s jinými součástmi rodinného pokladu
vyměnit na venkově za vejce a máslo.
Konec války navrátil republice územní integritu,
ale ne už integritu kulturní. S vyhnáním německých
obyvatel zmizela z mapy mnohá krajkářská centra,
školy a kursy v pohraničí. V poválečné obnově byly
jiné starosti a únor 1948 vnesl do životů znovu jiné
měřítko. Budování socialismu navléklo ženy do montérek a šátků a do rukou jim místo paliček a jehel
vrazilo páky frézek a volanty traktorů. Kladný zůstal
vztah víceméně jen k lidové krajce a výšivce jako
projevu dříve vykořisťovaného venkovského lidu,
na zbytek hledělo oko vládnoucí ideologie nevlídně
jako na sobecký přepych třídy vykořisťovatelů.
Inter arma silent Musae, tentokrát řinčely zbraně třídního boje. Nejprve
musel padnout těžkotonážní stalinismus a třídní boj se prohlásit za vítězný, aby se dostalo
na jemnější radosti života,
než je počet tun vyrobené
oceli na hlavu a překročení plánu o 126 %. Začíná se
mluvit o novém životním
stylu nového socialistického

Rudolf Richter, Pokrývka, 1958, paličkovaná krajka, Ø 90 cm (detail)
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1939
po odtržení Sudet a okupaci Československa se počet kursů zmenšil na 9 (293 žákyně),
ve školním roce 1943/44 klesl na 7 kursů se 195 žákyněmi a ve školním roce 1943/44 na 6 kursů se 108 žákyněmi
ředitelství školy se přestěhovalo na Václavské náměstí 43, poté, co budova za okupace vyhořela,
bylo přemístěno na Václavské náměstí 55 (zde sídlilo až do roku 1994)
1940

1941
1942

1943
1944

1945

Ernest Hemingway vydal román For Whom the Bell Tolls (Komu zvoní hrana)
Charlie Chaplin natočil film The Great Dictator (Diktátor)
Vítězslav Nezval vydal sbírku Pět minut za městem
Jaroslav Seifert vydal sbírku Světlem oděná
Jan Drda vydal román Městečko na dlani
František Čáp natočil film Babička
Orson Welles natočil film Citizen Kane (Občan Kane)
Mac Frič natočil film Hotel Modrá hvězda
v Samaře (tehdy Kujbyšev) poprvé uvedena Symfonie č. 7 C Dur („Leningradská“), op. 60 Dmitrije Šostakoviče
Michael Curtiz natočil film Casablanca
vznikla Skupina 42
Zdeněk Jirotka vydal román Saturnin
Antoine de Saint-Exupéry vydal filosofickou pohádku Le Petit prince (Malý princ)
Jindřich Chalupecký vydal stať Smysl moderního umění

1951
1952

1953

1954

1945
účast na výstavě Svazu československého díla v Praze
ústav obnovil činnost v 8 krajkářských školách s 299 žákyněmi a v 7 vyšívačských školách s 80 žákyněmi

Mika Toimi Waltari vydal román Sinuhe, egyptiläinen (Egypťan Sinuhet)
založena Akademie múzických umění
v Praze založeno Divadlo Spejbla a Hurvínka
znárodněna československá kinematografie
v Praze vzniklo studio animovaného filmu Bratři v triku

1955
účast na Výstavě uměleckoprůmyslových výrobků odborných škol, Praha, Čs. spisovatel
mezinárodní přehlídka krajek v Bruggách

1955

1946
do ústavu nastoupila jako návrhářka Vlasta Pivrncová Přikrylová, věnovala se především paličkované krajce
účast na výstavě Žena v odboji, práci a tvorbě v Praze

1946

1947

zahájena rekonstrukce Karolina podle projektu Jaroslava Fragnera (dokončena 1969)
posmrtně vydán román Karla Poláčka Bylo nás pět
Karel Honzík vydal knihu Tvorba životního slohu
Jiří Brdečka vydal román Limonádový Joe
Jan Drda vydal soubor povídek Němá barikáda
v Praze se konal první ročník festivalu Pražské jaro
Bohuslav Brouk vydal knihu Lidé a věci
Jiří Trnka natočil film Špalíček
Hermína Týrlová natočila film Vzpoura hraček

1948
mezinárodní výstava v Bukurešti
Státní ústav školský pro domácký průmysl spravoval 12 krajkářských škol a kursů se 421 žákyní a 6 vyšívačských škol se 105 žákyněmi
1948	v New Yorku představena gramofonová deska z PVC o průměru 30 cm (12’’, „long play“, LP), přehrávaná rychlostí 331/3 ot/min
Jiří Kolář vydal sbírku Dny v roce
František Hrubín vydal sbírku Jobova noc
Otakar Vávra natočil film Krakatit
v Praze se uskutečnilo první televizní vysílání
1949
výstava k 30. výročí vzniku Státního ústavu školského pro domácký průmysl v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze
účast na putovní výstavě československého školství v Polsku, výstava v Amsterdamu a Stockholmu
1949

1950

1951

na trhu se objevily první malé gramofonové desky z PVC o průměru 17 cm (7’’, „single play“, SP), přehrávané rychlostí 45 ot/min
Georg Orwell vydal román 1984
Vittorio De Sica natočil film Ladri di biciclette (Zloději kol)
rozmetána sazba knihy Jiřího Koláře Roky v dnech
Isaac Asimov vydal soubor I, Robot (Já, robot)
v Praze na Vítkově odhalen pomník Jana Žižky z Trocnova, dílo Bohumila Kafky z let 1931–1941
Eduard Štorch vydal román Minehava
1951
uzavřeny státní krajkářské kurzy v Rybné nad Zdobnicí, Poběžovicích a státní vyšívačský kurz v Litomyšli, postupně
ukončily svoji činnost další krajkářské kurzy v Rokytnici v Orlických horách, Žamberku, Oloví, Krajkové a Postřekově
Stanisław Lem vydal román Astronauci (Astronauti)
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Jan Zahradníček dokončil básnickou skladbu Znamení moci
Martin Frič natočil dvojdílný film Císařův pekař – Pekařův císař
dokončen kolektivní dům Unité d’habitation v Marseille, dílo Le Corbusiera
Ernest Hemingway vydal novelu The Old Man and the Sea (Stařec a moře)
Fred Zinnemann natočil film High Noon (V pravé poledne)
Vladimír Vlček natočil film Zítra se bude tančit všude
Bořivoj Zeman natočil film Pyšná princezna
zahájena činnost Československé akademie věd
vyšel první bondovský román Iana Lancastera Fleminga Casino Royale
Josef Kainar vydal sbírku Český sen
v premonstrátské kanonii u kostela Nanebevzetí P. Marie na Strahově otevřen Památník národního písemnictví
začalo pravidelné vysílání Československé televize
v Praze otevřen Letenský tunel a tunel pro pěší pod Vítkovem
do prodeje se dostal první tranzistorový přijímač Regency TR-1
Kingsley Amis vydal humoristický román Lucky Jim (Šťastný Jim)
Federico Fellini natočil film La strada (Silnice)
Akira Kurosava natočil film Sedm samurajů
v Praze otevřena Betlémská kaple, rekonstruovaná podle projektu Jaroslava Fragnera
Otakar Vávra natočil film Jan Hus
v budově Městské spořitelny pražské otevřeno Muzeum Klementa Gottwalda

dokončena mariánská kaple v Ronchamp, dílo Le Corbusiera
Vladimir Nabokov vydal v Paříži anglicky román Lolita
v Praze odhalen pomník J. V. Stalina, dílo Otakara Švece, Jiřího Štursy a Vlasty Štursové
Bohuslav Martinů dokončil kantátu Otvírání studánek
Karel Zeman natočil film Cesta do pravěku
v Praze na Žižkově otevřena první samoobsluha v Československu

1956
do ústavu jako návrhářka nastoupila Jarmila Nová Borkovcová věnovala se výšivce a krajce

1956

1957

1958

1958

Albert Lamorisse natočil film Le ballon rouge (Červený balónek)
Elvis Presley vydal album Elvis Presley
v New Yorku měl premiéru muzikál Fredericka Loewea a Alana Jay Lernera My Fair Lady
Alfréd Radok natočil film Dědeček automobil
Karel Steklý natočil film Dobrý voják Švejk
v Praze pod Letnou přesunuta kaple sv. Maří Magdaleny o 30,75 m
Jack Kerouac vydal román On the Road (Na cestě)
Ingmar Bergman natočil filmy Det sjunde inseglet (Sedmá pečeť) a Smultronstället (Lesní jahody)
v New Yorku měl premiéru muzikál Leonarda Bernsteina a Stephena Sondheima West Side Story
v Praze-Dejvicích otevřen hotel International, dílo Františka Jeřábka
Eduard Hofman natočil film Stvoření světa
otevřena Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles (Expo ´58)
v Brasilii postaven Palácio da Alvorada, dílo Oscara Niemeyera
Boris Pasternak byl donucen odmítnout Nobelovu cenu za literaturu
Alfred Hitchcock natočil film Vertigo
v Praze otevřen hotel Jalta, dílo Antonína Tenzera
Josef Škvorecký vydal román Zbabělci
Arnošt Lustig vydal soubory Noc a naděje a Démanty noci
Darek Vostřel založil divadlo Rokoko
Karel Zeman natočil film Vynález zkázy
Hermína Týrlová natočila film Uzel na kapesníku
vznikla Laterna magika

1959
ředitelem ústavu se stal výtvarník Josef Kruis
výstava v Karl-Marx-Stadtu (dnes Chemnitz)

1959

na trh uvedena první kancelářská kopírka Xerox 914
v New Yorku dokončeno Guggenheimovo muzeum, dílo Franka Lloyda Wrighta
Billy Wilder natočil film Some Like It Hot (Někdo to rád horké)
založeno divadlo Na zábradlí
založeno divadlo Semafor
Karel Kachyňa natočil film Král Šumavy
Jiří Trnka natočil film Sen noci svatojánské
Jiří Srnec založil skupinu 7/7, předstupeň Černého divadla
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1960
Výstava paličkované a šité krajky i výšivky, Strakonice, hrad
1960

1961

americká firma Searle získala povolení k prodeji antikoncepčních pilulek
John Sturges natočil film The Magnificent Seven (Sedm statečných)
z ČSR se stala ČSSR
Alfred Hitchcock natočil film Psycho
v Praze na Letné otevřena restaurace Praha-Expo 58, dílo Františka Cubra, Josefa Hrubého a Zdeňka Pokorného, převezené z Bruselu
v Královské oboře otevřeno Planetarium, dílo Jaroslava Fragnera
Jan Werich vydal soubor pohádek Fimfárum
vzniklo Divadlo E. F. Buriana
Jiří Krejčík natočil film Vyšší princip
1961
do ústavu nastoupila jako návrhářka Bohumila Gruškovská, specializovala se na výšivku a krajku
Jurij A. Gagarin jako první člověk obletěl Zemi
na trh byl uveden první elektrický psací stroj IBM Selectric
Stanisław Lem vydal román Solaris
Karel Honzík vydal román Znovuzřízení ráje
Karel Zeman natočil film Baron Prášil

1962
do ústavu nastoupila Milča Eremiášová, věnovala se paličkované krajce, vyučovala dějiny výtvarné kultury a textilní technologii
výstava ŠÚUV, Jílové, Muzeum těžby a zpracování zlata
1962

1966

časopisecky vyšla novela Alexandra Solženicyna Jeden den Ivana Děnisoviče
Terence Young natočil první bondovku Dr. No
František Hrubín napsal poemu Romance pro křídlovku

1967
na výstavě v německém Schneebergu byla oceněna krajka R. Richtera

1967

v Montrealu otevřena Universal and International Exhibition (Expo ´67)
ve Francii poprvé knižně vyšel román Michaila Bulgakova Mistr a Markétka
The Beatles vydali album Sgt. Pepper‘s Lonely Hearts Club Band
v Praze-Karlíně ukončena výstavba experimentálního sídliště Invalidovna (zač. 1959) od Jiřího Novotného, Josefa Poláka a Vojtěcha Šaldy
Bohumil Hrabal vydal knihu Toto město je ve společné péči obyvatel
Josef Škvorecký vydal novelu Konec nylonového věku
Milan Kundera vydal román Žert
Ladislav Fuks vydal novelu Spalovač mrtvol
Adolf Branald vydal román Vizita
Vladimír Páral vydal novelu Katapult
ustaveno Komorní sdružení pro hudbu, poezii a výtvarné umění Lyra Pragensis
založeno divadlo Járy Cimrmana, činnost zahájilo premiérou hry Zdeňka Svěráka Akt
v Brně založeno divadlo Husa na provázku
František Vláčil natočil filmy Marketa Lazarová a Údolí včel
Miloš Forman natočil film Hoří, má panenko
v Praze otevřeno kino Alfa, první sedmdesátimilimetrové u nás
1968
výstava Krajka a výšivka, Praha, Výtvarný salon Čs. spisovatele

1968

v Berlíně otevřena Neue Nationalgalerie, dílo Ludwiga Mies van der Rohe
Stanley Kubrick natočil film 2001: Space Odyssey (2001: Vesmírná odysea)
území Československa okupováno vojsky pěti států Varšavské smlouvy
dokončeny nové věže kostela Na Slovanech, dílo Františka Marii Černého
v Divadle Na zábradlí měla premiéru hra Václava Havla Ztížená možnost soustředění
Jiří Sequens natočil třináctidílný seriál Hříšní lidé města pražského
Vojtěch Jasný natočil film Všichni dobří rodáci
Jiří Menzel natočil film Rozmarné léto
Juraj Herz natočil film Spalovač mrtvol
Jaromil Jireš natočil film Žert
Jindřich Polák natočil film Nebeští jezdci
v Praze-Ruzyni otevřeno nové mezinárodní letiště

1969

The Beatles vydali album Yellow Submarine
skupina Led Zeppelin vydala stejnojmenné album
Jiří Kolář vydal sbírku Návod k upotřebení
Vratislav Effenberger vydal knihu Realita a poesie
Vladimír Páral vydal román Milenci a vrazi
Miroslav Švandrlík vydal román Černí baroni aneb Válčili jsme za Čepičky
Otakar Vávra natočil film Kladivo na čarodějnice
František Vláčil natočil film Adelheid
Zdeněk Podskalský natočil film Světáci
Jiří Menzel natočil film Skřivánci na niti
Karel Kryl vydal album Bratříčku, zavírej vrátka
v Praze na Pankráci zahájena ražba prvního tunelu metra

1963
do ústavu nastoupila jako návrhářka Marie Broumová, vyučovala návrhové, ornamentální a figurální kreslení

1963

zavražděn John Fitzgerald Kennedy
na trh uveden první kazetový magnetofon Philips
skupina The Beatles vydala první album
Federico Fellini natočil film Otto e mezzo (8 1/2)
založena Galerie hl. města Prahy
Bohumil Hrabal vydal povídkový soubor Perlička na dně
Milan Kundera vydal první sešit souboru povídek Směšné lásky
Josef Škvorecký vydal novelu Legenda Emöke
Václav Kaplický vydal román Kladivo na čarodějnice
v Divadle Na zábradlí měla premiéru hra Václava Havla Zahradní slavnost
v Liberci vzniklo Studio Y
v Praze vznikla poetická vinárna Viola
Miloš Forman natočil filmy Konkurs a Černý Petr
Jindřich Polák natočil film Ikarie XB-1

1964
Státní ústav školský pro domácký průmysl přejmenován na Školský ústav umělecké výroby
a novým statutem pověřen také teoretickou výukou učňů rukodílných uměleckořemeslných oborů, pobočky byly v Praze,
Jílovém u Prahy, Vamberku, Potštejně, Letohradu, Rokytnici v Orlických Horách, Chomutově, Vejprtech, Sedlici u Blatné,
Veselí nad Lužnicí, Tišnově, Dolních Loučkách, Velké Bíteši, Lomnici, Brně, Žďáru nad Sázavou a Strážnici
výstava Krajky a výšivka, České Budějovice, Jihočeské muzeum
1964

přijata Mezinárodní charta o konzervaci a restaurování památek a sídel (Benátská charta)
skupina The Rolling Stones vydala své první album The Rolling Stones
v Praze na Petřinách dokončena budova Ústavu makromolekulární chemie ČSAV, dílo Karla Pragera
Vladimír Holan vydal básnickou skladbu Noc s Hamletem
Bohumil Hrabal vydal soubor Pábitelé a prózu Taneční hodiny pro starší a pokročilé
Arnošt Lustig vydal novelu Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
Vladimír Páral vydal novelu Veletrh splněných přání
Oldřich Lipský natočil film Limonádový Joe aneb Koňská opera
Vojtěch Jasný natočil film Až přijde kocour
Ladislav Rychman natočil film Starci na chmelu

1965
vznikla Střední odborná uměleckořemeslná škola při Školském ústavu umělecké výroby jako střední škola i nástavbové studium
1965

Jean-Luc Godard natočil film Pierrot le fou (Bláznivý Petříček)
The Beatles vydali album Help!
Bohumil Hrabal vydal Ostře sledované vlaky a soubor povídek Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet
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v Divadle Na zábradlí měla premiéru hra Václava Havla Vyrozumění
založeno Divadlo za branou
Otakar Vávra natočil film Zlatá reneta
Ján Kadár a Elmar Klos natočili film Obchod na korze
Miloš Forman natočil film Lásky jedné plavovlásky
Břetislav Pojar natočil krátkometrážní film Potkali se u Kolína, první ze seriálu Pojďte pane, budeme si hrát
Andrej Arseňjevič Tarkovskij natočil film Andrej Rublev
Michelangelo Antonioni natočil film Blowup (Zvětšenina)
Bob Dylan vydal album Blonde on Blonde
skupina The Beach Boys vydala album Pet Sounds
Gene Roddenberry vytvořil první tři řady seriálu Star Trek
Josef Kainar vydal sbírku Moje blues
Vladimír Páral vydal novelu Soukromá vichřice
Ludvík Vaculík vydal román Sekyra
Karel Zeman natočil film Ukradená vzducholoď
Otakar Vávra natočil film Romance pro křídlovku
Karel Kachyňa natočil film Kočár do Vídně
Jiří Menzel natočil film Ostře sledované vlaky
Věra Chytilová natočila film Sedmikrásky
v Praze ukončen provoz parních lokomotiv (v celé ČSSR 1980)
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Vlasta Pivrncová, Pokrývka, 1952, paličkovaná krajka, 59,5 × 59,5 cm

Božena Rothmayerová, 1947, Stóra, paličkovaná krajka, 200 x 160 cm
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1969–1999

Jarmila Trösterová, Límec – Pramen, 1999, šitá krajka, 57,5 x 43, 5 cm

28

a kutilství. Kutilství zároveň kvetlo jako forma kompenzace neschopnosti centrálně řízeného a plánovaného
socialistického hospodářství uspokojit řadu potřeb
obyvatel. Přibyly volné soboty, také na efektivní využívání pracovní doby měli Češi svůj názor. Zkrátka byl čas.
Pilně se šilo podle Burdy a katalogů západoněmeckých
a rakouských zásilkových obchodních domů, přešívalo,
pletlo, háčkovalo, vyšívalo, barvilo a batikovalo, experimentovalo s exotickými kuchyněmi s pomocí náhražek
nedostupných ingrediencí, panelákové interiéry, chaty
a chalupy se zařizovaly a krášlily vlastnoručně vyráběným nábytkem a doplňky. Zájem o tradiční textilní
řemesla mimořádně stoupl. Obliba některých technik
přicházela v podobě masivních módních vln: batika,
drhání, výroba nástěnných koberců z chemlonu. Vše
za tiché podpory režimu: Kdo si doma drhá, nezlobí.
Oživly kursy, přibývalo návodů a literatury, o návštěvnost krajkářské výstavy nemuseli mít pořadatelé obavy. Na jednu stranu tak byla tradiční textilní řemesla
v pravý čas na pravém místě, když se stala naléhavou
potřeba krásy, smysluplné náplně volného času a autenticity rukodělné tvorby. Na straně druhé tato obliba
přirozeně přinesla obvyklá rizika laicizace umělecké
tvorby. Heslo umění, které mohou dělat všichni zní přitažlivě, ale je to protimluv: Umění, které mohou dělat
všichni, nemůže být uměním. Je tu ještě další podstatný problém: Užitá či aplikovaná umění se tak jmenují
proto, že stylově jsou závislá na uměních, jimž se říká
vysoká. Husákova doba byla ale doba spíše bezstylová, v aplikovaných uměních nebylo téměř co aplikovat.
Textilní umění si nějak vystačilo, přesto je i na něm abnormalita situace znát.
Naše škola měla v tomto období vlastně štěstí.
V časech nejtvrdší normalizace ji neovládali horliví
normalizátoři, navíc načas podléhala ministerstvu kultury, tedy dostala se mimo zuřící normalizaci školství.
Měla k dispozici ještě osobnosti s kořeny v slavných
meziválečných letech a v 70. letech se tu mezi výtvarníky objevily osobnosti nové. Díky tomu nebylo nijak
komplikované kýžené znovunadechnutí v listopadu
1989: Nebylo tu nic konjunkturálně prorežimního, co
by vyžadovalo odstranění, naopak především pružné
navázání zahraničních kontaktů otevřelo rychlou obnovu mezinárodní prestiže, o níž svědčí také série ocenění studentských prací na zahraničních soutěžích. Ani
léta 1989-1999 nebyla snadná a nalézání místa školy
v transformující se společnosti se nevyhnulo chybným
krokům, jejichž následky teprve odstraňujeme, důležitý je ale výsledek: Nevytratila se tradice a zároveň vývoj
školy nabral dynamiku, která ji dovedla k dnešku. Ani
výtvarně to nebylo třicet hluchých let.

Když si rodící se socialismus s lidskou tváří při svém
spěchu k lepší společnosti tuto tvář rozbil o sibiřskou
tankovou ocel, bylo to velmi bolestivé, horší ale přišlo až
poté: Čas zastavený o pancíř tanků se už znovu nerozběhl a na vše lehla těžká duchna normalizačního bezčasí. Projevy odporu brzy zeslábly až k nule, společnost
se, často velmi horlivě, zbavovala svých elit. Mnozí přišli o možnost dál vykonávat svou profesi, mnozí odešli
za hranice, do exilu byli ale zahnáni i téměř všichni, kdo
tu zůstali. Byla jím drobná území privátního, intimního,
kam už vládnoucí moc přímo nezasahovala, aktivity,
které ještě dávaly smysl. Privátní sféra uchovávala území, z něhož se ještě nevytratily barvy. Za jeho hranicemi vládla jednotvárná šeď, život tu zplaněl v předstírání
a prázdné rituály. Naplno se to týkalo i umění. Lze tu
znovu použít latinskou sentenci inter arma silent Musae?
Mlčení by tu bylo, velké mlčení. Sentence ale nemíní
Múzy, které opravdu mlčí, jen to, že jejich hlas není přes
řinčení zbraní slyšet. Většinu období 1969-1999 ale mohou zastoupit Múzy, které opravdu mlčí. Mlčí proto, aby
je nevyhodili z práce, aby dostaly devizový příslib a děti
se dostaly na vysokou školu.
Někdy mlčí také proto, že nemají co říci. Normalizace znamená sjednocení, zestejnění, zastřižení všeho, co
vyčnívá, na jednotnou výšku. Umění je ale právě o tom,
co vyčnívá, liší se, je jedinečné. Proto je většina oficiální
umělecké produkce 70. a 80. let tak nezajímavá: publikum zajímala stejně málo, jako moc, která ji vyžadovala
a podporovala, ale sama už nijak zvlášť nevěřila v její
účinnost. Všeobecná ztráta kvality se stala základní
charakteristikou Husákových časů. Mělo to i svou druhou stranu: Kvalitu jsme tehdy vnímali jako projev odporu vůči režimu, jako jeho kritiku a hlas naděje. Většina jí ale byla z veřejného prostoru vytlačena.
Umělecká řemesla sice všeobecný úpadek neminul,
dále ale představovala v podmínkách všudypřítomného dohledu a kolektivní nedůvěry prostor přeci jen svobodnější, než tomu bylo u malířství a sochařství. Přišla
posila v podobě umělců vypuzených odtud normalizátory a hlavně těch, kdo nechtěli ani sloužit režimu, ani
se vzdát tvorby. Textilní umění mohlo například využít
a také dobře využilo dobové obliby monumentálních
děl v architektuře. Připomeňme jen, kolika malířům, sochařům a architektům otevřel nové výrazové možnosti
art protis. Bezčasí neznamenalo absolutní absenci pohybu, v umění, které nelze ideologizovat, zbývá prostor
na hledání, experiment. Krajka objevuje barvu, tkaná
tapiserie a výšivka nové materiály, všechny se snaží přisvojit třetí dimenzi, překročit své tradiční hranice.
Léta normalizačního bezčasí byla časem zahrádkářů, chalupářů, chatařů, nesčetných odrůd sběratelství
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1970
ředitelem ústavu a školy se stal Jeroným Hus Vítek
výstava Fuga pro krajku a výšivku, Praha, Galerie SČVU Nazaretská kolej
1970

Nippon Bankoku Hakurankai (Expo ’70) v Ósace
duo Simon & Garfunkel vydalo album Bridge Over Troubled Water
Milan Kundera vydal souborně Směšné lásky
Karel Kachyňa natočil film Ucho
Karel Zeman natočil film Na kometě
Jaromil Jireš natočil film Valérie a týden divů
Václav Vorlíček natočil film Pane, vy jste vdova!
Československá televize zahájila vysílání druhého programu

1971
výstava Prostřený stůl, Praha, Galerie VIA

1971

Luchino Visconti natočil film Morte a Venezia (Smrt v Benátkách)
skupina The Who vydala album Who’s Next
v New Yorku měl premiéru rockový muzikál Andrew Lloyda Webbera a Tima Ricea Jesus Christ Superstar
Josef Škvorecký vydal v Torontu román Tankový prapor
Vladimír Páral vydal román Profesionální žena
Ota Pavel vydal soubor Smrt krásných srnců
začala prehistorie divadla Sklep
Juraj Herz natočil film Petrolejové lampy
ustavena Jazzová sekce Svazu hudebníků ČSR
otevřen první úsek dálnice D1 mezi Prahou a Mirošovem
1972		Woody Allen natočil film Everything You Always Wanted To Know About Sex* (*but were afraid to ask) [Všechno, co jste kdy
chtěli vědět o sexu* (*ale báli jste se zeptat)]
Josef Škvorecký vydal v Torontu román Mirákl
Zdena Salivarová vydala v Torontu román Honzlová
v Horních Počernicích inscenovalo Divadlo na tahu hru Václava Havla Žebrácká opera
v Ústí nad Labem vzniklo Činoherní studio
Dušan Hanák natočil film Obrazy starého sveta
ukončen provoz na nádraží Praha-Těšnov
v Praze ukončen provoz poslední trolejbusové linky
1973
do ústavu nastoupila jako návrhářka Jarmila Trösterová, věnovala se nejprve tkaní, později i krajce
1973

1979

1980

Federico Fellini natočil film Amarcord
skupina Pink Floyd vydala album The Dark Side of the Moon
v Praze otevřen most Klementa Gottwalda (dnes Nuselský most). dílo Stanislava Hubičky a Vojtěcha Michálka
Československá televize zahájila pravidelné barevné vysílání

1974
na střední škole experimentálně zavedena výuka restaurování a konzervování textilií
výstava, Vamberk, Muzeum krajky
výstava, Žďár nad Sázavou, Okresní muzeum
do ústavu nastoupila Vlasta Šolcová, věnovala se paličkované krajce a v menší míře výšivce,
na střední škole i vyučovala restaurování textilií

1974

1977		George Lucas uvedl první film série Star Wars (Hvězdné války), Star Wars Episode IV: A New Hope (Hvězdné války: Epizoda IV
– Nová naděje)
Josef Škvorecký vydal v Torontu román Příběh inženýra lidských duší
Ludvík Vaculík vydal v Torontu román Morčata
Oldřich Lipský natočil film Adéla ještě nevečeřela
Karel Zeman natočil film Čarodějův učeň
začala asanace Žižkova
1978
na Pražském hradě otevřena výstava Doba Karla IV. v dějinách národů ČSSR
v Praze zahájen provoz metra na trase A mezi stanicemi Leninova (dnes Dejvická) a náměstí Míru
Václav Havel napsal hru Protest
Vladimír Körner vydal novelu Údolí včel
Jiří Šotola vydal román Svatý na mostě
Vladimír Sýs natočil film Balada pro banditu
1979
prezident ČSSR propůjčil Školskému ústavu umělecké výroby vyznamenání Za zásluhy o výstavbu
výstava, Fragnerova galerie, Praha
výstava, Okresní muzeum, Chomutov

v Praze dokončen hotel Intercontinental, dílo Karla Filsaka, Karla Bubeníčka a Jaroslava Švece
Jaroslav Hutka vydal album Stůj, břízo zelená
v Prostějově vzniklo HaDivadlo
v Praze zahájen provoz metra mezi stanicemi Florenc a Kačerov
v Praze-Holešovicích vyhořel Veletržní palác

1976

Steven Spielberg natočil film Jaws (Čelisti)
Miloš Forman natočil film One Flew Over the Cuckoo‘s Nest (Přelet nad kukaččím hnízdem)
v Praze otevřeny obchodní domy Kotva (Věra a Vladimír Machoninovi) a Máj (John Eisler, Miroslav Masák a Martin Rajniš)
Václav Havel napsal hry Audience a Vernisáž
Ferdinand Peroutka vydal v Torontu román Oblak a valčík
vídeňský Burgtheater uvedl hru Václava Havla Audience
v Jiřském klášteře na Pražském hradě otevřena expozice starého umění Národní galerie
Petr Eben napsal skladbu Okna podle Marca Chagalla pro trubku a varhany
Věra Chytilová natočila film Hra o jablko
Oldřich Lipský natočil film Marečku, podejte mi pero!
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1980
výstava, Okresní muzeum, Chomutov
ředitelem ústavu a školy se stal Josef Dvorský

papež Jan Pavel II. prohlásil sv. Cyrila a Metoděje za spolupatrony Evropy
Umberto Eco vydal román Il nome della rosa (Jméno růže)
skupina AC/DC vydala album Back in Black
v Praze na Můstku dokončena Ústřední administrativní budova ČKD, dílo Jana a Aleny Šrámkových
v Kolíně nad Rýnem vyšel román Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále
Karel Pecka vydal v Torontu román Motáky nezvěstnému
vzniklo výtvarné divadlo Kolotoč
dokončena dálnice D 1 Praha-Bratislava
na Václavském náměstí ukončen provoz tramvají

1981
výstava, Okresní muzeum, Chomutov
výstava, Stará radnice, Žďár nad Sázavou

1981

Stanisław Lem vydal soubor Golem XIV.
Jan Skácel vydal sbírku Dávné proso
Oldřich Lipský natočil film Tajemství hradu v Karpatech

1982
ředitelkou ústavu a školy se stala akad. mal. Silvie Kronbergerová

1982

1975
účast na krajkářské výstavě v Montréalu
výstava, Okresní muzeum, Žďár nad Sázavou,

1975

William Styron vydal román Sophie’s Choice (Sophiina volba)
Andrej Arseňjevič Tarkovskij natočil film Stalker
Ridley Scott natočil film Alien (Vetřelec)
Miloš Forman natočil film Hair (Vlasy)
skupina Pink Floyd vydala album The Wall
společnosti Sony a Philips vyrobily první kompaktní disky (CD)
v Londýně vyšel esej Václava Havla Moc bezmocných
Karel Kachyňa natočil film Lásky mezi kapkami deště
Věra Chytilová natočila film Panelstory aneb Jak se rodí sídliště

v samizdatu vyšla sbírka Ivana Blatného Pomocná škola Bixley
v Torontu začaly vycházet Paměti Václava Černého
v Divadle Járy Cimrmana měla premiéru hra Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Lijavec

1983
výstava, Weisův dům, Veselí nad Lužnicí
do ústavu nastoupila Hana Müllerová, zpočátku se zabývala tkaním, brzy i paličkovanou krajkou

1983

Carlos Saura natočil film Carmen
v Praze otevřena Nová scéna Národního divadla, dílo Karla Pragera
Ladislav Fuks vydal román Vévodkyně a kuchařka
Šimon Caban a Michal Caban založili Baletní jednotku Křeč
vznikla pantomimická skupina Mimosa
Juraj Jakubisko natočil film Tisícročná včela
Karel Kachyňa natočil film Sestřičky
Ladislav Smoljak natočil film Jára Cimrman ležící, spící
Jiří Menzel natočil film Slavnosti sněženek
Věra Chytilová natočila film Faunovo velmi pozdní odpoledne
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1984
výstava, Praha, ÚKPŠV (Savarin)
1984

Ivan Wernisch vydal sbírku Doupě latinářů. Sežrané spisy (Die ausgewühlten Schriften)
Michal Viewegh vydal román Báječná léta pod psa

1993
účast na mezinárodní výstavě krajky, Camarięas, Španělsko
účast na výstavě krajek v Novedrate, Itálie
vánoční výstava, Praha, galerie Hnízdo, budova ŠÚUV
výstava, Podbezdězské muzeum, Bělá pod Bezdězem
výstava, Brno-Lužánky
od tohoto data střední škola otevírá 1. ročník každý školní rok

Jaroslav Seifert obdržel Nobelovu cenu za literaturu
Miloš Forman natočil film Amadeus

1985
výstava, Praha, Středisko vědecké literatury nakladatelství Academia

1985

Ludvík Kundera vydal sbírku Hruden
Ivan Martin Jirous dokončil sbírku Magorovy labutí písně
vídeňský Burgtheater uvedl ve světové premiéře hru Václava Havla Largo desolato
odstřeleno nádraží Praha-Těšnov, dílo Carla Schlimpa z let 1872–1875
v Praze byl zahájen provoz na trase metra B mezi stanicemi Florenc a Nádraží Smíchov

1986
výstava, zámek Letohrad
do ústavu nastoupila jako návrhářka specializující se na paličkovanou krajku Marianna Horváthová,
stala se také správkyní školní sbírky

1986
1987

Karel Hvížďala vydal v Londýně knižní rozhovor s Václavem Havlem Dálkový výslech
Karel Kachyňa natočil filmy Dobré světlo a Smrt krásných srnců
skupina U2 vydala album The Joshua Tree
curyšský Schauspielhaus-Kleineshaus uvedl ve světové premiéře hru Václava Havla Asanace
Pavel Kohout vydal v Kolíně nad Rýnem román Kde je zakopán pes

1988
výstava, Příbram-Březové hory, Okresní muzeum
do ústavu nastoupila jako návrhářka Miroslava Bradová, specializovala se na paličkovanou krajku

1988

1989

Jan Skácel vydal sbírku Kdo pije potmě víno
Emanuel Frynta vydal sbírku Písničky bez muziky
Tereza Boučková vydala v samizdatu novelu Indiánský běh
Jiří Mucha vydal knihu Podivné lásky
Patrik Ouředník vydal v Paříži Šmírbuch jazyka českého
Pavel Tigrid vydal v Torontu knihu Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu
Jaromír Nohavica vydal album Darmoděj
Jan Švankmajer natočil film Něco z Alenky
papež Jan Pavel II. prohlásil bl. Anežku Českou za svatou
Miloš Forman natočil film Valmont
v Curychu měla premiéru hra Václava Havla Asanace
Milan Šteindler natočil film Vrať se do hrobu

1990
účast na výstavě, Poperinge, Belgie
do ústavu a záhy i do školy nastoupila jako návrhářka Alina Jašková, věnuje se převážně paličkované krajce
ředitelem ústavu a školy se stal doc. akad. mal. Vlastimil Vodák
1990
na oběžnou dráhu vynesen Hubbleův teleskop
návštěva papeže Jana Pavla II. v Československu
Emil Juliš vydal sbírku Hra o smysl
Petr Placák vydal román Medorek
vzniklo nakladatelství Lidová demokracie-Petrov (od 1992 Petrov)
v divadle Járy Cimrmana měla premiéru hra Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Blaník
1991
jako pomaturitní nástavbové studium zaveden obor Konzervátorství a restaurátorství – Konzervování a restaurování textilií
účast na putovní výstavě La dentelle a travers le monde (passion-technique-tradition), premiéra Paříž,
v letech 1991–1992 expozice v řadě měst Evropy
do ústavu nastoupil jako návrhář výtvarník Roman Huml, specializoval se na tkané tapiserie
účast na Všeobecné výstavě, Praha, Výstaviště
1991

Jiří Kuběna vydal sbírku Láska Boha i člověka
Jan Svěrák natočil film Obecná škola

1992
ve studentské soutěži, pořádané institutem L°Ente Morale Mondragone v Neapoli, získala jednu ze dvou hlavních cen
maturitní práce Jany Doubkové, kolekce ústavu oceněna 9 čestnými uznáními
účast na mezinárodním setkání krajkářek v Bailleul, Francie
Vánoční výstava, Praha, budova ŠÚUV, Albatros, Jílové u Prahy
výstava ŠÚUV, Okresní muzeum, Chomutov,
1992

otevřena Exposición Universal Sevilla (Expo ’92)
v Praze na Žižkově dokončen televizní vysílač, dílo Václava Aulického, Jiřího Kozáka a Alexe Béma
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1993

Steven Spielberg natočil film Schindler’s List (Schindlerův seznam)
Petr Šabach vydal soubor Šakalí léta

1994
Školský ústav umělecké výroby a jeho Střední odborná uměleckořemeslná škola byly příkazem ministra školství rozděleny
na dvě příspěvkové organizace, Střední odborná uměleckořemeslná škola byla přejmenována na Střední uměleckou školu
textilních řemesel, Školský ústav umělecké výroby spravoval pobočky v Chomutově, Rokytnici v Orlických horách,
Vamberku, Potštejně, Letohradu, Žďáru nad Sázavou, Sedlici, Brně, Veselí nad Lužnicí a Strážnici
škola a ústav se přestěhovaly do nové budovy v Praze 1, U Půjčovny 9
výstava školy a sbírky v Praze a Strážnici
ústav a škola se s městy Vamberk a Letohrad spolupodílely na organizaci I. Mezinárodního setkání krajkářek ve Vamberku
účast na Mezinárodním bienále krajky v Bruselu
účast na mezinárodním setkání krajkářek v Camariñas ve Španělsku
výstava k 115. výročí ŠÚUV v Lobkovickém paláci v Praze
velikonoční výstava v muzeu v Jílovém u Prahy
na střední škole do výuky zavedena technika ručního tisku
1994

vznikla skupina Rammstein
Robert Zemeckis natočil film Forrest Gump
Quentin Tarantino natočil film Pulp Fiction (Pulp Fiction – Historky z podsvětí)
v Praze založena Galerie Rudolfinum
Jáchym Topol vydal román Sestra
1995
mezinárodní setkání krajkářek s výstavou v Novedrate v Itálii
účast na přehlídce prací středních uměleckých škol v Praze
účast na výstavě a organizování módní přehlídky na II. mezinárodním setkání krajkářek ve Vamberku
na střední škole otevřena nová specializace Tvorba dekorativních předmětů z textilních a přírodních materiálů
1996
účast na přehlídce prací středních uměleckých škol v Praze
vánoční výstava v muzeu v Jílovém u Prahy
účast na výstavě a módní přehlídce, Galerie města Trutnova

1996

v Praze dokončena budova společnosti Internationale Nederlanden Groep („Tančící dům“). Projekt Frank O. Gehry a Vlado Milunić.
na Pražském hradě se konala výstava Josip Plečnik – architektura pro novou demokracii
Martin C. Putna vydal Knihu Kraft. Ein Bildungsroman
Jan Svěrák natočil film Kolja
1997
výstava maturitních a absolventských prací studentů v Praze
do vzdělávacího plánu školy zařazen nový obor Modelářství a návrhářství oděvů
výstava žáků a učitelů, Galerie města Trutnova 1997

1997

v Praze se konala výstava Rudolf II. a Praha – Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy
Juraj Jakubisko natočil film Nejasná zpráva o konci světa
v katedrále sv. Víta měla premiéru opera Petra Ebena Jeremias
1998
Steven Spielberg natočil film Saving Private Ryan (Zachraňte vojína Ryana)
v Lounech dokončena přestavba pivovaru na Galerii Benedikta Rejta, dílo Emila Přikryla
v Praze odhalen obnovený Mařatkův pomník Praha svým vítězným synům
v Královské zahradě Pražského hradu dokončena oranžerie, dílo Evy Jiřičné a Duncana Webstera
Irena Dousková vydala román Hrdý Budžes
1999
zrušen Školský ústav umělecké výroby a všechny jeho pobočky, zachována pouze Střední umělecká škola textilních řemesel
Hana Müllerová a Jarmila Trösterovou se od devadesátých let věnovaly téměř výhradně výuce studentů a společně
vytvořily propracovaný metodický postup navrhování děl textilních řemesel a zasloužily se tak o úspěchy studentů
v mezinárodních soutěžích a výstavách.
1999		Miloš Urban vydal román Sedmikostelí
Saša Gedeon natočil film Návrat idiota
Jan Hřebejk natočil film Pelíšky
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Hana Müllerová, Pokrývka, 1987, paličkovaná krajka, 30 x 30 cm

Marianna Horváthová, Prostírání, 1992, paličkovaná krajka, Ø 38-40 cm
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s. 36 Milča Eremiášová, Románská architektura, 1990, paličkovaná krajka, 80 x 52 cm
s. 37 Alina Jašková, Volná závěsná krajka – Motýl, 1991, paličkovaná krajka, 88 × 96 × 6 cm
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1999–2019
naopak přizpůsobují podobě věcí. Průmyslově vyrobený předmět ze své podstaty nemůže ctít individualitu,
to dokáže jen předmět vyrobený řemeslně. Anonymní
věci a děje, jimiž jsme obklopeni, umíme užívat a řídit,
aniž bychom rozuměli jejich podstatě a aniž by nás to
zneklidňovalo. Přestali jsme se ptát, odkud jsou, jak
jsou udělány. Ten, kdo proměňuje beztvaré předivo
v tkaninu či krajku, překračuje anonymitu a zprostředkovanost okolního světa a náhle má možnost poznávat
přímo, nahlížet do onoho udělání světa, stát se jeho
podílníkem a svým dílem sdělovat své poznání něčeho z podstaty světa druhým. V našem neautentickém
světě má přirozenou přitažlivost vše, co je autentické.
Jádro této přitažlivosti tkví v tom nejzákladnějším, co
před tisíciletími zrodilo řemesla a umění a konec konců
i člověka samého: v lidské potřebě otiskovat se do světa, do něhož jsme byli vrženi, zmáhat hmotu, zhmotňovat myšlenku, vytvářet věci nejen užitečné, ale zároveň (a někdy jen) krásné. Umělecká řemesla tak mají
jinou budoucnost, než jen jako neužitečný a jen uměle
udržovaný relikt minulosti. Jsou schopna vytvářet ostrůvky autenticity ve světě stále virtuálnějším, bránit
ztrátě lidské individuality, jež je vždy ztrátou humanity.

Až bude dopisovat kapitolu, kterou dnešní historik
umění ještě napsat nemůže, konstatuje snad budoucí
historik umění jistou ztrátu stylové dynamiky v situaci
doby bez zřetelnějších stylových kontur a bez úsilí o ně.
Nejspíš nepřehlédne, že škola i strukturou pěstovaných
oborů reflektuje proměny situace umění, uměleckých
řemesel. Posunula se hierarchie hodnot a možnosti
uplatnění textilního umění i možnosti uplatnění absolventů na trhu práce, proměnil se trh s uměním a v českých zemích prakticky zanikl textilní průmysl. V době,
kdy nejrůznější reorganizace likvidují některé tradiční
obory a jiné umírají na nedostatek zájmu, se škola vydala směrem, který se neodchyluje od její tradice. Textilní
umění nepřestává být úběžníkem, nové obory se mu
nevzdalují, ale hledají pro ně nové možnosti. Ztrátu smyslu usilování školy budoucí historik v dnešku neshledá.
Když vypukla průmyslová revoluce, zdála se řemesla mrtva a snahy je udržet staromilským anachronismem. Žijeme ve světě stále krásnějším, neboť tvořeném věcmi stále tvarově dokonalejšími. Je to ale
krása masově produkovaná, sdílená, univerzální, aby
byla dobře prodejná. Podoba věcí se už nepřizpůsobuje našim individuálním potřebám, naše potřeby se

s. 38 Adéla Kadlecová, Maska – labutí jezero, 2007, maturitní práce, paličkovaná krajka
s. 39 Karolína Täubelová, Krajina, 2006, maturitní práce, technika ruční tkaní
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1999
výstava ve spolupráci s Muzeem krajky Vamberk, Fagagna (Itálie)
spolupráce s Fakultní nemocnicí v Motole: hračky a dekorativní předměty pro oddělení Dětské hematologie
spolupráce s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze: vytváření replik koptských tkanin pro výstavu Poklady z Egypta
výstava 120 let krajkářské školy, díla ze sbírky a studentské práce, Lobkovický palác, Praha
2000
výstava Textil hrou, Středočeské muzeum Roztoky
Dobrý design 2000, cena Design centra ČR v celonárodní soutěži o vynikající výrobek roku pro pohádkové kuželky Petry
Novotné
Mezinárodní setkání krajkářek, Arras (Francie)
účast na výstavě Secese a art deco, Tokio (Japonsko)
výstava, muzeum Glingøre (Dánsko)
výstava a módní přehlídka, Haarlev (Dánsko)
výstava, Hindelang (Německo)
Mezinárodní setkání studentů a pedagogů středních uměleckých škol, Kysucká galérie Čadca
výstava Rudolf Richter, Muzeum krajky Vamberk
projekt společného vzdělávání Socrates Lingua – Tradiční techniky v textilních řemeslech,výměnné stáže studentů
a učitelů mezi SUŠTŘ Praha a Hämeen Ammattikeakoulu Finsko,
společná výstava Utkaný most, Národní zemědělské muzeum, Praha
Mezinárodní setkání krajkářek, Prešov
2000
otevřena Weltausstellung EXPO 2000 v Hannoveru
skupina Radiohead vydala album Kid A
v Praze na Smíchově otevřeno centrum Zlatý anděl, dílo Jeana Nouvela
v Praze-Karlíně dokončena administrativní budova Metrostavu, dílo Josefa Pleskota
Lenka Procházková vydala román Beránek
Jan Švankmajer natočil film Otesánek
Jan Hřebejk natočil film Musíme si pomáhat
2001
Mezinárodní setkání krajkářek, Bailleul (Francie), 1. cena pro vzorníkový límec, návrh Alena Mašková,
realizace studenti I. a II. ročníku SUŠTŘ
výstava studentských prací, Bělá pod Bezdězem
výstava školy a sbírky, Oblastní muzeum v Lounech a Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
2001

ve Františkových Lázních dokončeno Sanatorium dr. Petáka, dílo Borise Radčenkova, Prokopa Tomáška a Jaroslava Wertiga
Květa Legátová vydala povídkový cyklus Želary
Patrik Ouředník vydal knihu Europeana. Stručné dějiny dvacátého věku
2002
zřízena Vyšší odborná škola textilních řemesel – obnoven obor Konzervátorství a restaurátorství
– Konzervování a restaurování textilií
spolupráce s Fakultou chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze při realizaci
studia bakalářského programu Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví – uměleckořemeslných děl,
obor Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů
výstava děl ze sbírky a prací studentů, Klatovy, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše
výstava Textilní hračka ze SUŠTŘ Praha, Louny, Oblastní muzeum
soutěž Oděvní doplněk Český národní podnik: 1. cena pro šerpu, návrh a realizace Markéta Domlátilová
výstava Krajka, textil a textilní hračka, Galerie 140, Tábor

2002
na Pražském hradě otevřen průchod valem Prašného mostu, dílo Josefa Pleskota
	v Praze dokončena rekonstrukce paláce Langhans, dílo Pavly Burešové, Lenky Dvořákové, Zdeňka Heřmana, Ladislava Lábuse
a Davida Mareše
Petra Hůlová vydala román Paměť mojí babičce
Stanislav Rudiš vydal knihu Nebe pod Berlínem
2003
designerská soutěž Českého národního podniku Stolní dekorace – inspirace tradiční lidovou tvorbou,
práce studentů II. ročníku SUŠTŘ získaly 1.–3. cenu
výstava Hračky kolem nás, Galerie výtvarného umění v Chebu
účast na mezinárodní výstavě krajek a módní přehlídka při příležitosti 100. výročí krajkářské školy v Nordhalben (Německo)
výstava a soutěž Mosty mezi městy (Praha-Vídeň-Brno-Bratislava-Krakov), 1.–5. cena v kategorii vánoční ozdoby
2003

Pavel Brycz vydal román Patriarchátu dávno zašlá sláva
Vladimír Morávek natočil film Nuda v Brně
Vít Klusák a Filip Remunda natočili film Český sen

2004
mezinárodní studentská soutěž Svět kouzelných bytostí, Beveren (Belgie), 1. cena Blanka Schmuttermeierová
přehlídka krajek Klöppelhandwerk aus der Tradition zur Geenwart, St. Florian (Rakousko)
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designerská soutěž ČNP Stolní dekorace – inspirace tradiční lidovou tvorbou, 3. cena za práce studentů III. ročníku SUŠTŘ
soutěž ČNP Svítidla, 2. místo získala Petra Otrubová
studentská soutěž společnosti SMOZA Doteky papíru, oceněny studentky Karolina Hejduková, Ema Součková a Tereza Brabcová
soutěž studentských prací pro francouzskou firmu Sebel Organisation, v kategorii večerní šaty získala 1. místo Zuzana Špirochová
účast na mezinárodním krajkářském kongresu OIDFA, v soutěži oceněny studentky: v kategorii Oděvní doplněk 1. cena pro
Martinu Kavalírovou, 2. cena pro Petru Hanzlíkovou, v kategorii Pásky 1. cena pro Pavlu Hlaváčkovou, v kategorii Kabelky
1. cena pro Markétu Domlátilovou
tříměsíční stáž 2 studentek z francouzského lycea v Dole ve škole v rámci programu Leonardo da Vinci
výstava a soutěž Mosty mezi městy (Praha-Vídeň-Brno-Bratislava-Krakov), 1.– 5. cena v kategorii Kresba vánočního zátiší,
1. a 3. cena za kolekci vánočních ozdob
2004

v Novém Dvoře u Toužimi dokončen0 trapistický klášter a kostel Panny Marie, dílo Johna Pawsona a Jana Soukupa
na chřibském vrcholu Brdo dokončena rozhledna, dílo Svatopluka Sládečka
Stanislav Komárek vydal román Černý domeček
ve Stavovském divadle v Praze měla světovou premiéru opera Martina Smolky Nagano

2005
výstava školy a sbírky, Polná, pobočka Muzea Vysočiny
finálová přehlídka módních návrhářů Junior v rámci Prague Fashion Week v galerii Mánes, oceněna studentka Dominika Dvořáková
výstava Krajka – umění nebo řemeslo, Polná, pobočka Muzea Vysočiny
designerská soutěž ČNP Hračky a dárky pro děti: 3. cena pro práce studentů
2005

2006

v Brně dokončen obchodní dům Omega, dílo Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře
Jiří Hájíček vydal román Český baroko
Martin Šulík natočil film Slnečný štát
Miloš Urban vydal román Santiniho jazyk
Jan Švankmajer natočil film Šílení

2006
výstava Krajka, Praha, Muzeum Policie ČR
designerská soutěž ČNP Betlémy: 3. cena

v Liberci dokončen Pomník obětem komunismu, dílo Petra Jandy, Jakuba Našince, Aleše Kubalíka a Josefa Kociána
otevřena nová expozice v muzeu Památníku Lidice, dílo Bohumíra Prokůpka a Jana Žalského
Radka Denemarková vydala román Peníze od Hitlera
Karel Hvížďala vydal knižní rozhovor s Václavem Havlem Prosím stručně

2007
účast na výstavě Česká krajkářská tvorba 1980-2005, Vamberk, Muzeum krajky
výstava Form, Farbe, Abstraktion. Klöppel und moderne Kunst, Museum Abenberg (Německo)
prezentace školy a sbírky, módní přehlídka, Schönsee (Německo), Centrum Bavaria Bohemia
výstava studentských prací Krajky, Praha, Muzeum Policie ČR

2007

v Praze-Radlicích dokončena Centrála ČSOB, dílo Josefa Pleskota
v Ostravě vysvěcen kostel sv. Ducha, dílo Marka Jana Štěpána
Pavel Koutecký a Miroslav Janek natočili dokumentární film Občan Havel

2008
výstava školy a sbírky Klöppel und moderne Kunst, Museum Abenberg (Německo)
soutěž Nulový odpad 08 na veletrhu Biostyl, Praha: v kategorii Přírodní materiály získala 1. cena Růžena Palečková,
čestné uznání Lenka Žitníková
ředitelkou školy se stala Ing. Ivana Hýblová
škola dostala nový název: Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel
škola ve své budově otevřela Galerii Emilie Paličkové
výstava Krajky – legenda pokračuje, Praha, Muzeum Policie ČR
výstava a módní přehlídka, Centrum Bavaria Bohemia, Schönsee (Německo)

2008

v Litomyšli dokončena rekonstrukce zámeckého pivovaru, dílo Josefa Pleskota
Irena Dousková vydala román Oněgin byl Rusák
Michal Viewegh vydal Román pro muže
v Divadle Archa měla premiéru hra Václava Havla Odcházení
Emil Hakl vydal román Let čarodějnice

2009
módní přehlídka a soutěž Nová módní vlna, Metropole Zličín: 1. místo Šárka Walterová, 2. místo Jana Pokorná
na střední škole zaveden ateliér Nová média
výstava k významným výročím školy 130 + 90 = 2 jubilea jedné školy, Praha, Galerie Emilie Paličkové a Muzeum Policie ČR
v rámci spolupráce s Univerzitou Karlovou v Praze zhotoveno 100 kostýmů pro její pěvecký sbor Gaudium Pragense
studentky zhotovily hračky pro nemocné děti ve Fakultní nemocnici v Motole
výstava školy a módní přehlídka, Schönsee (Německo), Centrum Bavaria Bohemia
spolupráce na projektu a výstavě 100 let léčebny v Bohnicích (repliky historických oděvů personálu
a textilní pomůcky pro léčebnou péči o pacienta)
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2009	v Praze-Dejvicích otevřena Národní technická knihovna, dílo Romana Brychty, Adama Halíře, Petra Leška a Ondřeje Hofmeistera
Radim Špaček natočil film Pouta
v Praze-Dejvicích dokončena nová budova ČVUT, dílo Aleny Šrámkové, Lukáše Ehla a Tomáše Koumara
2010
na Vyšší odborné škole textilních řemesel zaveden nový obor Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
se vzdělávacím programem Textilní řemesla v oděvní tvorbě
výstava Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel,
Rychnov nad Kněžnou, Muzeum a galerie Orlických hor
ve studentské soutěži Doteky módy 2010 v Prostějově zvítězila v kategorii módní doplněk Jana Pokorná
2010

Karel Šiktanc vydal sbírku Nesmír
otevřeno Expo 2010 Shanghai China
Jan Švankmajer natočil film Přežít svůj život
Jan Svěrák natočil film Kuky se vrací

2011
účast na mezinárodním projektu Folklor is alive!, v Českých centrech vystaveny práce mladých designerů z Česka, Maďarska,
Polska a Slovenska inspirované folklorem, součást festivalu Jeden svět 2011
česká soutěž hmatově ilustrovaných knížek pro nevidomé děti Tactus.cz 2011,
2. cenu získalo 6 studentek za knihu Příběhy starého gramofonu
cenu Unie výtvarných umělců ČR za soutěžní práci Okolo pasu... (kolekce kabelek) Jana Pokorná
výstava a módní přehlídka Hand made, Praha, Muzeum Policie ČR
Vyšší odborná škola textilních řemesel otevřela nový obor Textilní řemesla v oděvní tvorbě
v kreativní soutěži pro studenty Doteky papíru získala v kategorii Oděvní doplňky zvláštní cenu společnosti Antalis Dita Pospíšilová
stáž studentů s pedagogem ve Finsku v rámci projektu Leonardo da Vinci – Mobility
účast na výstavě Příběh nemocné duše, Praha, Muzeum Policie ČR
výstava a módní přehlídka školy, Schönsee (Německo), Centrum Bavaria Bohemia
2011

v Praze dokončena revitalizace bastionu U božích muk, dílo Miroslava Cikána a Pavly Melkové
v Paříži vyšlo souborně dílo Milana Kundery
Václav Havel natočil film Odcházení

2012
spolupráce na projektu Bangbaby – Robert Vano pro Bangladéš mezinárodní humanitární organizace Adra pro podporu
vzdělání v Bangladéši
účast v soutěži výtvarných škol Artis pictus, Praha
výstava Krajka – umění nebo řemeslo?, Jihlava, Muzeum Vysočiny
2012

v Praze na Pankráci dokončena administrativní budova City Green Court, dílo ateliéru Richard Meier & Partners
Kateřina Tučková vydala román Žítkovské bohyně
Michal Viewegh vydal román Mráz přichází z Hradu

2013
na Střední umělecké škole textilních řemesel zřízen ateliér Bytový design
ve studentské soutěži společnosti Antalis Doteky papíru 2013 získaly 1. místo Malé Molekulární (Dominika Bělová
a Oliver Fiala), 4. místo Korzet (Maria Kröhn), speciální cenu Antalis Objekt na hraně (Marie Trajerová)
výstava studentských prací 1995-2007 Ententýky – hračky jehlou a nití, Mladá Boleslav

2013
2014

v Litomyšli dokončena rekonstrukce zámecké jízdárny, dílo Petra Hájka, Tomáše Hradečného a Jana Šépky
Mucha vydala album Slovácká epopej
v Jaroměři dokončen nový most, dílo Mirko Bauma, Davida Baroše a Vladimíra Janaty
Petr Stančík vydal román Mlýn na mumie
Miroslav Krobot natočil film Díra u Hanušovic

2015
ve studentské soutěži společnosti Antalis Doteky papíru 2014 získaly 3. místo Vyšívané šaty
Veroniky Nejedlé a Martina Koláře
škola uspořádala mezinárodní konferenci Textil pro budoucnost/Textile for the Future
ve Velkém sále Rezidence primátora hl. města Prahy
na IV. mezinárodním bienále fotografie výtvarných škol Twórczość młodych – strefa tożsamości 2015 v Gdyni (Polsko)
získala Grand Prix Daniela Junášková za dílo Růst/Growth
výstava Krajka žije!/Lace is alive! ze sbírek školy, Letohrad, zámek
na Mezinárodního setkání krajkářek Vamberk získala v soutěži Bienále české krajky v kategorii Krajka
oděvní a interiérová učitelka Alena Mašková Zlatou paličku
účast školy na EXPO Miláno 2015: výtvarný projekt Kapky pro život a výstava ze sbírky školy
2015

v Miláně otevřeno Expo 2015
v Plasích otevřeno Centrum stavitelského dědictví
v Praze dokončen Trojský most, dílo Romana Kouckého, Libora Kábrta, Jiřího Petráka a Ladislava Šaška
Anna Bolavá vydala román Do tmy
Radúza vydala album a audioknihu Marathon – příběh běžce
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2016
v mezinárodní soutěži uměleckého řemesla, užitného umění a designu Kruhy na vodě 2016 v Bratislava získaly čestné uznání
studentky Martina Doláková, Sára Holubová, Klára Masnicová, Adéla Morchová, Martina Kolářová a Markéta Netopilová
firma Grund realizovala podle osmi vybraných návrhů studentek ateliéru Bytový design kolekci koupelnových
předložek Young
ve studentské soutěži Doteky papíru společnosti Antalis získala zvláštní cenu krabička na muffin Anny Hýblové
výstava studentských prací a děl ze sbírky školy Řemesla pro budoucnost / Budoucnost pro řemesla, Jindřichův
Hradec, Dům gobelínů
příspěvek na mezinárodní konferenci Umění restaurovat, Valašské Meziříčí
škola uspořádala malé sympozium Fotografie ve službách dějin umění
škola se zapojila do projektu ERASMUS+ Mobilita žáků a pracovníků v odborné přípravě Textil pro budoucnost –
Umění textilu ve spolupráci se školami v Hemmeninu a Lahti (Finsko)
2016	v Praze odhalen památník Jana Palacha, třetí, trvalá realizace soch Johna Hejduka (provedení dřevěných soch v oceli James
Williamson a Miroslav Cikán, umístění Václav Králíček, úprava okolí Miroslav Cikán, Pavla Melková)
	v Praze, v Centru současného umění DOX vznikla dřevěná vzducholoď Gulliver, prostor pro setkávání současného umění
s literaturou, dílo Leoše Války, Martina Rajniše a Davida Kubíka
v Litomyšli dokončena úprava zámeckého parku a kočárovny, dílo Jana Šépky, Petra Hájka a Tomáše Hradečného
Karel Šiktanc vydal sbírku Horniny
2017
škola byla pořadatelem celostátní soutěžní přehlídky prací žáků a studentů středních a vyšších odborných škol
s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory ČR Studentský design 2017: výstava v Galerii kritiků,
oceněny kolekce koupelnových předložek pro firmu Grund a kniha Kolem světa
na Mezinárodním setkání krajkářek Vamberk získala v soutěži Bienále české krajky v kategorii Volná tvorba Diplom
muzea krajky výtvarnice Marianna Horváthová za dílo Kapky pro život
spolupráce na limitované sérii lodiček s českou krajkou zn. Hangisi Manola Blahnika
ve Vyšší odborné škole textilních řemesel nahradil studijní zaměření Textilní řemesla v oděvní tvorbě Design módních doplňků, rozšířený o uplatnění řemesel v interiéru
2017

dokončena kaple sv. Vendelína v Oseku nad Bečvou, dílo Petra Pelčáka
v Sazovicích vysvěcen kostel sv. Václava, dílo Marka Jana Štěpána
Bohdan Sláma natočil film Bába z ledu
Jan Svěrák natočil film Po strništi bos

2018
na střední škole zřízen Ateliér textilního designu, který spojil dosavadní ateliéry Krajky a výšivky, Hračky a košíkářských
technik a Tisku a tkaní
účast na Festivalu mladých talentů: výstava studentů středních škol Má vlast, Praha, Mladotův dům
pobyt finských a tureckých stážistek ve škole v rámci projektu ERASMUS
2018

Petr Stančík vydal román Nulorožec
Marek Najbrt natočil film Prezident Blaník
Ivan Wernisch vydal sbírku Pernambuco
Jan Švankmajer natočil film Hmyz

2019
pobyt finských a slovenských stážistek ve škole v rámci projektu ERASMUS+
na Mezinárodním setkání krajkářek získaly v soutěži Bienále české krajky Diplom Muzea krajky ve Vamberku studentky
Klára Vítková a Monika Mašínová
škola připravuje slavnostní setkání ke 100. výročí vzniku Školského ústavu umělecké výroby
Učitelé a studenti školy se často účastní soutěží, výstav a módních přehlídek Green design na mezinárodním veletrhu módy,
obuvi a koženého zboží STYL a KABO v Brně, výstavy Designstory na mezinárodním veletrhu bydlení MOBITEX v Brně,
Mezinárodního setkání krajkářek ve Vamberku, soutěže mladých módních návrhářů Avantgarda na výstavě Současná
móda – Elegance v Lysé nad Labem, veletrhu školství a vzdělávání v hlavním městě Praze Schola pragensis v Kongresovém
centru Praha, celostátní přehlídky prací absolventů středních výtvarných škol Absolvent v Zámecké galerie města Kladna,
festivalu Hračkobraní v Kamenici nad Lipou, soutěže studentů uměleckých škol Figura v Českém Krumlově, přehlídek oděvních kreací studentů středních a vysokých uměleckých škol v divadle Ponec, studentské soutěže v odborných dovednostech
uměleckých oborů Region v Plzni, Celostátní soutěžní přehlídky prací žáků a studentů středních a vyšších odborných škol
Studentský design v Plzni, veletrhu Památky v Praze, projektu Český design – Burda, výstav a dílen Jaro na vsi v Polabském
národopisném muzeu v Přerově nad Labem. Od roku 2011 se škola každoročně zapojuje do Pražské muzejní noci.
Studenti od roku 2012 pořádají festival SUŠTŘfest (filmová noc, výstavy, workshopy a další akce). Zapojili se také do
projektu JEŘÁB / Den boje proti homofobii. Řada absolventů školy je nositelem čestného uznání Hospodářské
komory České republiky za vysokou úroveň praktické přípravy
2019

Josef Kroutvor vydal knihu Poletování jednoho ptáčka
Michal Janata vydal knihu Mra(a)zí. Deník, který jím není
Václav Marhoul natočil film Nabarvené ptáče
	Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel slaví 100. výročí založení
svého předchůdce, Školského ústavu umělecké výroby
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Kolektivní práce, Paraván, 2012, klauzurní práce, košíkářské techniky s textilními doplňky
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Současnost
Současní pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci
Balounová Alžběta, Mgr.		
Barochová Daniela, Mgr.
Briki Eva, MgA.		
Brzáková Eva, MgA
Czumalová Petra, Mgr.
Čechová Jana, Ing.
Dovrtělová Václava
Dudášová Ivica, akad.mal.
Hanilcová Kateřina, Bc.
Holomečková Věra
Hrdinová Barbora, MgA.
Chloupková Marcela, Mgr.
Jakš Filip, Mgr.
Jašková Alina, akad. mal.		
Koblasová Andrea, Mgr.		
Kobylková Alena, akad. arch.
Krčmářová Martina, Ing. arch.
Kučera Miroslav, Mgr.
Kulišťák Tomáš, MgA.
Müllerová Hana, akad. mal.
Musilová Markéta, Ing. arch.
Pešat David, MgA.
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Plátková Věra, Mgr.
Polcar Tomáš, Mgr. Akad. soch.
Remetová Miriama, Bc.
Serbusová Hana, Mgr
Schovancová Iveta, BcA.
Steinocherová Marie
Štěpničková Barbora		
Švorcová Pavla, Ing.
Tůma Karel, MgA.
Ulver Filip, MgA.			
Zadáková Zuzana, Ing.
Nepedagogičtí pracovníci
Břízová Ivana
Hanilcová Kateřina, Bc.
Hartová Jitka, DiS.
Kratochvílová Věra, Ing.
Krejčík Pavel
Majorová Libuše
Stránská Marie
Šimková Helena
Taufer Vladimír
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Restaurování a konzervování textilií
Obsah vzdělávacího programu, který zahrnuje složku teoretickou, praktickou a výtvarnou, je koncipován tak,
aby se jednotlivé oblasti vzájemně prolínaly a doplňovaly. Teoretická oblast je zaměřena na památkovou péči
a textilní umění z hledisek chemicko-technologických, uměleckých a historických. Formou seminářů vede studenty k samostatné práci s odbornou literaturou. Výuka cizího jazyka prostupuje celé studium a seznamuje studenty s odbornou terminologií. Výtvarná oblast rozvíjí výtvarné myšlení a invenční schopnosti pro tvůrčí výtvarný
projev. Specifická praktická příprava je v prvním ročníku zaměřena zejména na dokonalé zvládnutí řemeslných
textilních technik a ve vyšších ročnících se její těžiště přesouvá do oblasti komplexního zvládnutí konzervátorských a restaurátorských činností.

s. 48 Radka Vojtěchová, Dámský secesní klobouk, kolem 1910, Francie, Severočeské muzeum v Liberci, absolventská práce, 2018
s. 49 Veronika Benešová, Secesní blůza, kolem 1910, Oblastní muzeum Brandýs nad Labem, absolventská práce 2014
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Dana Bihary, Panenka v dobovém oděvu, 1865, Německo, Severočeské muzeum v Liberci, cvičná práce 3. ročník, 2017
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Design módních doplňků
Obsah vzdělávacího programu se řídí dvěma základními kritérii, která lze jednoduše pojmenovat jako integraci a proporčnost. Spojuje je proces tvorby oděvního či bytového textilního díla s využitím rukodělných textilních
technik od prvotního zachycení výtvarné myšlenky po řízení „života“ díla po jeho dokončení. Kritérium integrace
vyjadřuje také spojení řemesla a umění.
Studijní program zahrnuje čtyři základní složky: výtvarnou, která rozvíjí a kultivuje výtvarné schopnosti spektrem výtvarných prostředků od figurální kresby po kresby návrhové; druhá se týká řemeslných dovedností, potřebných k tvorbě a třetí zahrnuje bezpečné zvládnutí tradičních textilních řemesel: paličkované krajky, šité krajky, ruční výšivky, ručního tkaní a tisku. Čtvrtá se zabývá základními formami prezentace díla textilního a oděvního
umění: návrh plakátu, pozvánky, letáku či webové prezentace. Absolvent ovládá základy počítačové grafiky. Orientuje se v problematice modelingu, výstavní a mediální prezentace. Zvládá základy fotografie, včetně zpracování digitální fotografie. Absolvent je pro svou profesi vybaven také dobrou orientací v oblastech práva, ekonomiky,
managementu kultury a podnikání, public relations.

Martina Nová, svatební šaty, 2013, absolventská práce, šitá krajkou

Kateřina Mateičková, boty, 2019, cvičná práce, 2. ročník, košíkářské techniky
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Gabriela Krejčíková, brož, 2019, cvičná práce, 1. ročník, technika sutaška
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Rozálie Kotyková, kabelka Noční můra, 2018, cvičná práce 1. ročník, výšivka s aplikací
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Ateliér oděvu
žáci získají znalosti krejčovského řemesla, konstrukce střihů, technologie, návrhového kreslení i figurální kresby
a zároveň projdou praktickou výukou rukodělných řemesel – ruční výšivky a krajkářských technik. Zpočátku si
osvojují základní výtvarné a odborné znalosti a dovednosti, ve vyšších ročnících tvoří oděvní modely podle vlastních návrhů. Při výuce jsou využívány nejmodernější počítačové aplikace.
Absolventi se orientují v aktuálních trendech, používaných technologiích a materiálech oděvního výtvarnictví. Dokáží ozvláštnit své modely využitím tradičních textilních technik a skloubit tak ve své designérské tvorbě
módní oděvní směry s precizním uměleckým řemeslem.

Kristýna Dúhová, Městský kroj, 2012, maturitní práce, výšivka

Markéta Kášová, Setkání, 2017, maturitní práce, výšivka, sušené květy
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Barbora Poláková, Černá a bílá, společenské šaty, 2014, maturitní práce, výšivka na plsti
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Ateliér nových médií
integruje oděvní a řemeslnou textilní tvorbu do světa současných prostředků vizuální a audiovizuální komunikace.
Výuka je zaměřena jednak na seznámení se s textilním uměním v jeho výtvarné i řemeslné složce, jednak
na rozvoj komunikačních schopností, především ve sféře vizuální komunikace. Absolvent oboru bude schopen
využívat pro svou práci všech možností digitální fotografie, tedy sám ovládat techniku snímků, jejich počítačového zpracování a archivace a zároveň spolupracovat s profesionálním fotografem. Díky osvojení si nejúžívanějších
grafických programů dokáže vytvořit webovou prezentaci a propagační tiskoviny a zároveň bude schopen spolupracovat s profesionálními studii a grafiky. Obeznámí se s problematikou výstavní a pódiové prezentace textilní
tvorby a v kontaktu s jejími tvůrci bude schopen vystupovat jako rovnocenný partner.

Marie Holá, Nákaza, 2018, maturitní práce, asambláž

Daniela Junášková, soubor fotografií Růst, 2015, maturitní práce,
oceněno Grand Prix na Mezinárodním bienále fotografií středních uměleckých škol 2015, Gdynia, Polsko
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Lenka Široká, Aldo, 2014, produktová fotografie a reklamní grafika

Daniel Pocar, Sabina Rich, 2015, maturitní práce – vizuální styl a módní fotografie
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Ateliér bytového designu
je dynamicky se rozvíjející obor, který reflektuje vliv obývaného prostředí na psychiku člověka. Ateliér je zaměřen na bytové textilie a doplňky. Studium zahrnuje celé spektrum činností od komponování prostoru, práce
s barvou, po realizaci návrhů i zhotovení tkalcovských, tištěných, krajkářských, vyšívačských a košíkářských děl
s cílem vytvořit interiér odpovídající modernímu životnímu stylu. Výuka je zaměřena jednak na práci s vizualizačními programy umožňujícími realizovat jednotlivé fáze projektu, jednak na klasické výtvarné vzdělání obohacené
o teoretické i praktické znalosti a dovednosti z oblasti textilních materiálů a řemeslných technik.

Markéta Drozdová, Vyplétaný sedák do židle Thonet n. 18, 2019, klauzurní práce, košíkářské techniky

Nikol Zelmanová, lehátko s polštáři, 2017, maturitní práce, ruční tisk
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Anežka Bernardová, oplétaný sklo do vinného sklípku, 2018, maturitní práce, košíkářské techniky
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Ateliér textilního designu
spojuje dosavadní ateliéry krajkářských technik, tisku a tkaní a hračky a košíkářských technik. Jeho žáci tak budou
mít možnost v prvních dvou letech zvládnout základy všech řemeslných technik, které se ve škole vyučují a v dalších dvou ročnících se specializovat na dvě vybraná řemesla, která použijí při závěrečné maturitní zkoušce. Tato
specializace dovoluje využití znalostí řemeslných textilních technik v realizaci i navrhování pro široké spektrum
oblasti oděvní, bytové, dekorační a divadelní, a to jak v plošném tak prostorovém pojetí. Důraz je kladen na kreativitu a flexibilitu v procesu návrhu i realizace.

Daniela Benediktová, Orient, 2008, ročníková práce, paličkovaná krajka

Dominika Růžičková, Paví límec, 2008, ročníková práce, šitá krajka
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Kolektivní práce Ateliéru tisk a tkaní na projektu Bangbaby – Robert Vano pro Bangladéš,
program mezinárodní humanitární organizace Adra, 2012, ruční tisk

Barbora Vaňková, Zuzana Víšková, 3D efekt, 2015, klauzurní práce, ruční tisk
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spolupráce se světoznámým návrhářem Manolo Blahnikem
na kolekci limitované série lodiček s českou krajkou zn. Hangisi Manola Blahnika, 2017
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