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,,K takovéto zakózce se člověk dostane
jednou za život, a většině kamnářů se ne-
poštěstí ani to,. řÍká VÍt Pešek, který spolu
s l<otegou Liborem Soukupem l<amna
stavěl. ,,Jsem moc ród, že jsme si mohli
vyzkoušet, jak kdysi pracovali staří mistři.
Všechny repliky navíc stojí v nádherných
prostoróch, kterým vracej í původního
ducha a atmosféru.,,

Mohutná barokní kamna navrhI a Vypro.
jektovat Vítův otec, architekt Petr Pešek,

bylo docela pracné. Ale na druhou stranu
to byla hezkó a zóbavnó práce.,,

Vít Pešek a Libor Sou|<up, kteří pa|< rep.
l iku barokních |<amen postavi l i  (pomoht
i im ještě |<oIega Mart in Pošmourný), s i

Pon mistr, architekt Petr Pešek
dohlÍží na próci mladých

musel i  poradit  s opravdu neobvyktými
komponenty. V dřÍvěiších dobách měly
totiŽ |<ach[e oproti těm dnešním, sériově
vyráběným, až dvojnásobné rozměry. al*i

,,Navíc pracujete pouze s ori'
ginóly - každý kachel mó své
přes n é m ísto,,, vysvěttuie

Vít Pešek, ,,takže je mu-
síte mít všechny ozna-
čené. DalšÍ problém je
v tom, že při použití

na zá|<[adě or ig inátních kachtů. V zásypu
pod podlahami zdevastovaného kláštera
se totiž št'astnou náhodou zachovaly frag-
menty původních |<amen, ta|<že repl i|<u
byto možné postavit  poměrně přesně.
Ovšem |< tomu, aby člově|< z hromady ke-
ramických zbytků dokázal  určit vzhted
ce[ého velkého topidla, musí mít dobrý
přehted o histor ií řemes[a, archeologic-
kých nátezech a ikonograf ických pra-
menech' Památkář Pešek má V tomto
směru zkušeností víc než dost; spolu
se svou ženou Janou patřiti k průkop.
ní|<ům |<amnařiny, která za totality
málem zašla na úbytě. A je|ich spe.;
ciatita? Reptiky historic|<ých kach.
lových kamen! I
Kamna ip\g mglai\a. .

,'Tentokrót jsme nepracovali s
ale použiIi isme techniku
světlu|e |<eramička Jana Pešková, j
pravova la, ,baro kní..  kach[e., ,Pak
je zdobiIa podle původních nólezťj
noými motivy a volutami a
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že tvarovóní říms a vytvóření



Paní mistrovó, Jano Peškovó,
spóruje kamna a provódí závěrečné retuše

(boroko)

leště nějaký ten detail
(biedermeier)

tradičních technologií nemóte kachle úpl-
ně stejné a pravidelné, S tím musíte při
stavbě počítat a využít různé triky starých
kannářů, aby případné nerovnosti nebyly
ve ftnóle vidět'"

xtíl-a ilgptp
Kromě barokních kamen budou v krum.

lovském klášterním areálu |eště datší dvě
funkční rept iky topidel  ve sty lu empírÚ
a biedermeieru, opět z ručně vytvářenýcfu
kachlů, které si už Vít Pešek a Libor Soukup
vyráběli sami. Na svou životní zakázkq..si.
tak museli vyčlenit víc než tři měsíce.

Pokud patříte k návštěvníkům hradů
a zámků, určitě si nějaká historická kam-
na vybavíte; bývaií krásná na pohled, ale
ien málokdy se v nich dá opravdu Zatopit.

V krumlovských ktášterech to půjde.
S výjimkou empírových tahovek s rÓšto-
vým ohništěm, které isou i uvnitř kopií pů-
vodního topidta, zabudovali kamnáři pod
historický povrch moderní ohniště, odpo.
vída|ící současným normám. Nutno po-
dotknout, že v rekonstruovaných prosto-
rách je i  centrá lní vytápění a kachlová
kamna mají za úkol místnosti spíš tempe.
rovat, než dokonale vytopit. Ate itakbych
byla ráda při tom, až se poprvé rozehřeií.

p'lql.e.' |ag$. ig.yld ě't
Jak se čtověk dostane ke kamnař ině?

U Pešků už |e to skoro rodinná tradice, a[e
u Libora Soukupa to bylo jinak' Původním
povoláním češtinář a učitel  hudby vedl
patnáct let program regionálního studia
Českého rozhlasu. V loňském roce, krátce
před padesátkou, stát před rozhodnutím,
co dál. ',Vždycky 

jsen toužiI po nějokém
uměleckém řemesle,,, vysvěttuje pohnut-
ky, které iej vedty přesně opačným smě.
rem, než ie to v současné době v kurzu.
,,PřóI jsem si dělat vlastnímo rukama
próci, která bude vidět. oheň mě fascinu-
je, kamnařina se ni líbila _ doplnil jsem si
kvalifikaci a dal jsem se do toho. Měl jsem
štěstí' lepšího učitele a kolegu, než je
Vítek Pešek, si nedovedu představit.,,

Vít Pešek' viceprezident Cechu kamnářů
a soudní znalec, patří v současné době ve
svém oboru k opravdové špičce. Na uči-
tištích v ostravě a v Horní Bříze vychoval
stovky žáků, je autorem několika učebnic
a vetkým propagátorem kamnařiny.

xgryrylp'p'q.g$p!'*-l.L'ř ryi '. .. ','"'
,,Dó se říct, že za totality bylo tohle ře-

'::': ::':'_!i!i:" l"o"^*i l' llll:

kdy se kachlová kamna ve velkém bourala
a téměř nestavěla. ,,Naštěstí se ho ieště
podařilo vzkřísit a dnes je u nós na úrovni
srovnotelné s Evropou. Kontinuito se ale
přerušila, o to je problém. Do kamnařiny
se pouštěli _ a bohužel se to děje i dnes -
Iidé, kteří by to vůbec dělot neměli, proto-
že jim chybějí zókladní znalosti. Takový
kutit si řekne: když umím postavit zed,,
postavím kamna taky. lako soudní znalec
jsem už viděl i tragické nósledky próce
kam nářských sam ouků.,.

Tahle profese tot iž není ni iak snadná'
protože v sobě spojuie mnoho rŮzných zna-
lostí a dovedností, Kamnář musí umět
topidlo nadimenzovat, nakreslit, musí znát
mater iá ly,  se kterými pracuje, a samo.
zřejmě také stavební postupy. ,,A není to
jenom technik, jak by se no první pohled
zdóIo,., doplňuje Vít Pešek; ,,Je to i desig.
ner, který by měl umět odhadnout, jaké
topidlo se do interiéru a ke konkrétnímu
čIověku nebo rodině hodí, Kupodivu, archi.
tekti jako by znali jenom krby, na indivi-
duólní topidla většinou rezignují. To je ško-
da, protože sólavé teplo je zdravé a pří-
jemné a kochlovó kamna mohou být i nód.
herným doplňkem interiéru... Kdybyste
navštívili Víta Peška v ieho domově nedale.
ko Českého Krumlova a prohtédti si třeba
kachtový sporák v kuchyni, určitě byste mu
dal i  za pravdu. Rčení o kovářově kobyte
v tomhle případě neplatí.

íglí.:1ilgtnstvíp. . '
Krumlovský areát by se mě[ pro veře|.

nost otevřít letos v l istopadu' kdy si budou
moci první návštěvníci prohlédnout opra.
vené kláštery, got ické fresky, objevené
v kapl i  svatého Wolfganga, kostel  i  př i .
lehló zahrady. Město Český Krumlov,
které pro opravy využilo 3z3 milionů ko.
run z evropských fondů' chce mít v cen.
ných historických prostorách prohlídkové
trasy a různé expozice, například inte.
raktivní expozici o životě ve středověku.
V areálu budou řemeslné dílny i reprezen.
tační místnosti (právě v jedné z nich stojí
repli ka barokních kamen).

A hádanka na konec: Víte '  čemu kam-
náÍi iíkaií ,,zelí.? Podíve|te se na vršek ka.
men . opravdu se podobá zelné hlávce.
,,ZeIí,, ie duté a dá se otevřít. Vít Peše|< a
Libor Soukup dovnitř uloži[i vzkaz pro ty,
kdo budou jednou v budoucnu jej ich díto
opravovat.  Co tam napsal i ,  je prý ta-
iemství. Že by ktasické kamnářské přání
,,aťvám tóhnou a stojí,,?

W Hana Fišerovó
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Kamnář Vít Pešek při próci no kamnech
É ve slohu biedermeier.
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