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SOUKENÃ•CI SE NEDAJÃ•!
PondÄ›lÃ-, 08 Å™Ã-jen 2007

MÄ›sto Humpolec je &scaron;iroké veÅ™ejnosti známé tím, Å¾e se do nÄ›j pÅ™estÄ›hoval Hliník - neexistující osoba z legendá
filmu &bdquo;MareÄ•ku, podejte mi pero". Humpolci bychom ale kÅ™ivdili, kdybychom mu pÅ™isuzovali slávu jen na základÄ›
této mystifikace. V dobách dÅ™ívÄ›j&scaron;ích bylo totiÅ¾ mÄ›sto proslulé textilní výrobou, respektive výrobou lnÄ›ných látek,
které expandovaly na trh v celé EvropÄ›.
Å½e má soukenictví v Humpolci mnohaletou tradici, to ví asi kaÅ¾dý rodilý Humpolák, bohuÅ¾el mimo region o tomto fakt
málokdo. NÄ›kdej&scaron;í slogan &bdquo;500 let oblékáme svÄ›t" znamenal kus historie a slávy Humpolce, stejnÄ› jako
pÅ™ízvisko &bdquo;ÄŒeský Manchester". Víte, proÄ• se tak Humpolci dÅ™íve pÅ™ezdívalo? V 19. století mÄ›lo na&scaron;e
natolik rozvinutou soukenickou výrobu, Å¾e zamÄ›stnávala na 2000 lidí.
Navíc soukeník Emerich DítÄ› vytvoÅ™il svÄ›tový
který výraznÄ› pÅ™ispÄ›l k propagaci mÄ›sta. O nÄ›m vypovídá zpráva z 24.dubna 1879 ve vídeÅˆském deníku Die Presse. V ty
se chystalo celé Rakousko - Uhersko na velkolepé oslavy stÅ™íbrné svatby Franti&scaron;ka Josefa I. a AlÅ¾bÄ›ty Bavorské,
lidmi zvané &bdquo;Sissi". Okresní hejtman Sagesser tehdy vyzval právÄ› továrníka Emericha DítÄ›te, aby v rámci tohoto
významného jubilea zhotovil pro císaÅ™e lovecký oblek v co nejkrat&scaron;ím moÅ¾ném termínu. Celý pracovní postup sledov
zvlá&scaron;tní komise a trojmo o Ä•innosti sepisovala protokol, z nichÅ¾ jeden byl pozdÄ›ji pÅ™iloÅ¾en k obleku pro císaÅ™e
Vlastní práce zapoÄ•ala stÅ™íháním ovcí, potÅ™ebné mnoÅ¾ství vlny pak muselo být obarveno. Továrník chtÄ›l prezentovat s
zruÄ•nost a tak sám uvázal osnovu a utkal celou látku. To v&scaron;e zvládl za 7 hodin a 15 minut.
Upravená látka
byla potom odevzdána do krejÄ•ovské dílny, kde z ní osm místních krejÄ•ích u&scaron;ilo dokonalý oblek pro císaÅ™e. Dar
k jubileu, souÄ•asnÄ› rekord a velká reklama Ä•eské práce, pÅ™i&scaron;el do VídnÄ› vÄ•as, takÅ¾e tamní tisk mohl o tom ihne
referovat. Emerich DítÄ› byl krátce na to vyznamenán za zásluhy o soukenický prÅ¯mysl zlatou medailí &bdquo;Viribus
unitis" a jmenován dvorním dodavatelem.
V roce 1893 obdrÅ¾el zásluÅ¾ný zlatý kÅ™íÅ¾ s korunkou, o dva roky pozdÄ›ji o
císaÅ™e rytíÅ™ský Å™ád. V 80.letech 19.století se pokusil o pÅ™ekonání DítÄ›tova rekordu jeden anglický továrník z Manches
ov&scaron;em neuspÄ›l. Jeho pokus si vyÅ¾ádal Ä•as 15 hodin. A od té doby se o Humpolci zaÄ•alo mluvit jako o Ä•eském
Manchesteru, mÄ›stu látek a lnu.
Pak ale pÅ™i&scaron;la válka, která soukenickou výrobu znaÄ•nÄ› ochromila, a b
rok 1948. V&scaron;echny soukenické firmy, kterých v té dobÄ› bylo nepoÄ•ítanÄ›, pÅ™e&scaron;ly do rukou lidu. I drobní
Å¾ivnostníci pÅ™i&scaron;ly o své tkalcovské stavy; ty byly ve vÄ›t&scaron;í míÅ™e rozbity anebo zkonfiskovány. Soukenická
výroba ale nezanikla - do&scaron;lo ke spojení továren v jeden velký komplex pod názvem SUKNO, národní podnik. I
látky vyrábÄ›né v dobách totalitních mÄ›ly ohlas ve svÄ›tÄ› a vyváÅ¾ely se nejen do východního bloku, ale i na západ a do
rozvojových zemí.
To v&scaron;e v&scaron;ak odnesl Ä•as a novodobý Ä•eský kapitalismus rozmetal i ty socialistické
pozÅ¯statky za&scaron;lé slávy. Národní podnik byl zprivatizován, posléze vytunelován a následnÄ› rozprodán. Ze
soukenické tradice na Humpolecku nezbyla ani nitka ...
Na&scaron;tÄ›stí se na&scaron;lo pár nad&scaron;encÅ¯, kteÅ™í
chtÄ›jí zachovat Humpolci jednu z jeho nejvýznamnÄ›j&scaron;ích tradic a zachránit poslední zbytky starodávné soukenické
výroby. A tak vzniklo obÄ•anské sdruÅ¾ení pojmenované POSLEDNÍ SOUKENÍK. Z iniciativy a popudu obyvatel
Humpolecka, zejména pak zakládajících Ä•lenÅ¯ sdruÅ¾ení, se se&scaron;la pÅ™ípravná skupina, která stanovila cíle a úkoly
vznikajícího obÄ•anského sdruÅ¾ení. JiÅ¾ pÅ™ed touto zakládající schÅ¯zkou nÄ›kteÅ™í z budoucích Ä•lenÅ¯ sdruÅ¾ení akti
historické stroje, zaÅ™ízení pro soukenickou výrobu a dal&scaron;í památky. PodaÅ™ilo se tak na poslední chvíli pÅ™edejít
se&scaron;rotování nÄ›kolika historických strojÅ¯ z tÅ™icátých let minulého století, které poslouÅ¾í k hlavnímu zámÄ›ru sdruÅ¾
záchranÄ› pÄ›tisetleté tradice soukenictví a pÅ™edev&scaron;ím k vybudování plnÄ› funkÄ•ní soukenické dílny.
Tato dílna
mÄ›la být umístÄ›na do budovy bývalého soukenického cechu, který byl v minulosti vyuÅ¾íván soukeníky napÅ™íklad jako bare
úpravna Ä•i prádelna látek. Jedním z nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;ích bodÅ¯ Ä•innosti sdruÅ¾ení bude zpÅ™ístupnÄ›ní dílny &scaro
veÅ™ejnosti, &scaron;kolám, ostatním institucím, ale i turistÅ¯m z jiných mÄ›st Ä•i zemí. ProstÄ› v&scaron;ichni, koho to bude
zajímat, budou seznámeni s tradiÄ•ní výrobou a historií látek na Humpolecku.
Cesta je&scaron;tÄ› bude dlouhá,
namáhavá a finanÄ•nÄ› nákladná, proto obÄ•anské sdruÅ¾ení prozatím pÅ™ipravilo men&scaron;í expozici, kde pÅ™edstavuje
nÄ›kolik klenotÅ¯ z historie soukenictví. V budovÄ› mÄ›stského kulturního stÅ™ediska se ve spolupráci s MÄ›KIS Humpolec
realizuje ukázka z Ä•innosti o.s. Poslední soukeník. Díky této aktivitÄ› je moÅ¾no na výstavÄ› shlédnout mimo jiné mechanický
tkalcovský stav typu Schwaben pocházející z roku 1900, který je veÅ™ejnosti pÅ™edstavován za provozu! Dal&scaron;ím
unikátem expozice je dÅ™evÄ›ný tkalcovský stav PaÅ™ík, který je rovnÄ›Å¾ funkÄ•ní a náv&scaron;tÄ›vníci výstavy si na nÄ›m
sami vyzkou&scaron;et tkaní kobereÄ•kÅ¯.
KromÄ› vý&scaron;e uvedeného jsou k vidÄ›ní i historické fotografie, publikac
související se soukenictvím na Humpolecku a obrazová dokumentace celého výrobního postupu od zpracování ovÄ•í vlny,
spÅ™edení do pÅ™ízí, skaní, snování, tkaní látky, aÅ¾ po závÄ›reÄ•né u&scaron;ití celého obleku. Popsaná expozice je pouze
úzkým výtahem z práce sdruÅ¾ení Poslední soukeník. Vzhledem ke stísnÄ›ným podmínkám není moÅ¾né vystavit
ve&scaron;keré exponáty dosud shromáÅ¾dÄ›né.
ObÄ•anské sdruÅ¾ení zve v&scaron;echny zájemce k prohlídce
soukenické expozice v Humpolci (klikni si), která je moÅ¾ná o víkendech - v sobotu od 10:00 do 12:00 hod.av nedÄ›li od
13:00 do 15:00 hod.
ZároveÅˆ &bdquo;novodobí soukeníci" oslovují pamÄ›tníky se Å¾ádostí, aby svými vzpomínkami, pÅ™
dochovanými doklady, pomohli pÅ™iblíÅ¾it podmínky, za nichÅ¾ na&scaron;i pÅ™edci rozvíjeli humpolecké soukenictví a stáv
známými a kvalitními výrobci jak v Ä•eských zemích, tak v celé EvropÄ›. Mí&scaron;a z Humplu
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