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V Olomuãanech se dafiilo keramice
Olomuãanskou keramiku kdysi znali li-

dé po celém svûtû. Od dob její v˘roby
v‰ak uplynulo uÏ více neÏ sto ‰edesát let.
Pfiesto se mnoho v˘robkÛ zachovalo ve
skvûlém stavu dodnes.

„V dobû, kdy uÏ dávno pohasla sláva
velk˘ch manufaktur, které vyrábûly jem-
né fajánse, a kdy uÏ na Moravû postupnû
zanikaly továrny na kameninové nádobí,
vznikla v Olomuãanech továrna na hlinû-
né zboÏí,” pí‰e Vladimír ·ujan v publika-
ci Olomuãanská keramika(2003, Obecní
úfiad Olomuãany). Autor mluví o polovinû
devatenáctého století. V té dobû Petr
Eugen Selb a Carl Gustav Lenk postavili
vût‰í keramickou dílnu na horním konci
obce. Jejich podniku se ale nedafiilo, pro-
toÏe toho majitelé o v˘robû keramiky moc
nevûdûli. Proto se po pár letech dostala
dílna do rukou rodiny SchützÛ.

Karel Schütz dílnu roz‰ífiil o dvoupat-
rovou tovární budovu a podnik zafiídil pro
své dva syny, Ludvíka a Arnolda. Ti spo-
lu na konci padesát˘ch let zaloÏili ob-
chodní spoleãnost a pojmenovali ji
Gebrüder Schütz.

Olomuãanská továrna vyrábûla rÛzné
typy zboÏí. Zpoãátku to bylo jen hnûdé
kuchyÀské nádobí. Ale uÏ tehdy bratfii 
usilovali o v˘robu jemnûj‰í keramiky.
Ov‰em olomuãanská hlína se k takov˘m
v˘robkÛm nehodila. Proto bratfii zaãali
dováÏet hlínu aÏ od Îatce a pozdûji
z Libojí u Celje v dne‰ním Slovinsku.
Tam postavili na zaãátku sedmdesát˘ch
let sesterskou továrnu, ve Vídni pak vybu-
dovali umûleck˘ ateliér, kde vznikaly ná-
vrhy a modely v˘robkÛ.

Nejvût‰ího rozkvûtu a obliby dosáhla
olomuãanská keramika v letech 1880 aÏ
1890. Poté si bratfii majetek rozdûlili.

Olomuãanskou továrnu dostal Arnold.
Ludvík si ponechal továrnu v Libojích.
Továrnu v Olomuãanech, která byla dále
vedena pod firmou „Bratfii Schıtzové”,
pfiedal Arnold Schıtz v roce 1898 zeti
Vilému Julinkovi a dcefii Franti‰ce. Ti
v roce 1901 pfiijali za spoleãníky Alfreda
Basche a Emila Mandla a v roce 1904
Oskara Basche, kter˘ ãasem získal cel˘
podnik. V roce 1909 se pfiestala
v Olomuãanech vyrábût jemná keramika
a továrna se omezila jen na v˘robu ‰amo-
tového zboÏí a tûÏbu hlíny, kterou
v roce 1948 pfievzaly Moravskoslezské
keramické závody v Brnû.

Je také zajímavé, Ïe po zastavení v˘-
roby jemné keramiky zfiídili manÏelé
Julínkovi na ãásti pozemkÛ továrny od-
bornû zaloÏenou zahradu a zde se vyvi-
nul podnik na pûstování trvalek. Tyto
plantáÏe trvalek v roce 1945 i s tovární
budovou pfievzala Vysoká ‰kola zemû-

dûlská v Brnû. Dnes
v tûchto prostorách
je zfiízeno Stfiedisko
okrasné zelenû a
arboret, zahradnic-
tví Olomuãany pfii
·kolním lesním
podniku MasarykÛv
les Kfitiny.

V poãátku se
v Olomuãanech vy-
rábûlo jen „obyãejné
hnûdé kuchyÀské
nádobí a obyãejná
bílá kamenina , tak
zvaná selská kame-
nina”. ZboÏí tohoto
druhu ‰lo jistû dobfie

na odbyt, bylo bez velk˘ch zmûn vyrábû-
no po dobu asi 40 let a stalo se pro
Olomuãany typick˘m v˘robkem. Tvarovû
to byly talífie, mísy, dÏbány, hrnky na ká-
vu, nízké ‰iroké ‰álky se dvûma ou‰ky
(koutÀáky)  a vût‰í hrnce. V̆ zdobu tvofiil
obyãejnû vûncov˘ ornament na okraji ta-
lífiÛ a mís nebo probíhající stfiedem v˘du-
tû hrnkÛ a dÏbánÛ. Ve vûnci nikdy nechy-
bûla rÛÏová stolistá rÛÏe, umístûná ve
stfiedu, a pak kopretinovité, ostfie oranÏo-
vé a modré kvûty doplnûné zelen˘mi listy.

Mimo v˘robu lidové keramiky proslula
olomuãanská továrna v˘robou kachlo-
v˘ch sporákÛ a kachlov˘ch kamen. Za 
vrcholné dílo v odvûtví v˘roby kamen lze
povaÏovat dvoje velká kamna v zámku ve
Kfitinách.

V duhé polovinû 19. století se i v tvor-
bû návrháfiÛ olomuãanské keramiky obje-
vuje napodobenina renesanãní italské ma-
joliky. Z tohoto období se zachovalo nû-

kolik pûkn˘ch, reliéfy bohatû zdoben˘ch
dekorativních talífiÛ. Ve vût‰í mífie v‰ak
byly napodobovány nûmecké port˘nské
kameniny. Byly to vysoké dÏbány s úz-
k˘m hrdlem, zdobené buì ploch˘m relié-
fem nebo hlubokou rytou kresbou. V se-
dmdesát˘ch letech podlehli i víden‰tí ná-
vrháfii olomuãanské keramiky okázalému
stylu malífie Hanse Makarta, kter˘ svá dí-
la pfieplÀoval dekorativními prvky.
Tvorba olomuãanské keramiky propadla
snaze po vytvofiení honosné, efektní for-
my, doplnûné ‰irokou stupnicí svítiv˘ch
barev. Z této doby pocházejí dekorativní
vázy, bohatû zdobené mu‰lemi, rÛzn˘mi
závity a plastick˘mi ornamenty, stolní
podnosy, kvûtináãe na umûlé palmy, 
reliéfnû zdobené nástûnné talífie, jídelní
a kávové soupravy s glazurami rÛzn˘ch
barevn˘ch odstínÛ. To v‰echno Ïádala
tehdej‰í móda a vkus.

Po roce 1884 nastoupil ve Vídni nov˘
smûr, naturalismus, a po nûm vídeÀská se-
cese. Tímto dekorativním stylem, v nûmÏ
se rozbujela ornamentální v˘zdoba v‰eho
v nejÏivnûj‰ích barvách, je proniknuto po-
slední údobí v˘roby olomuãanské kerami-
ky.

Obûtavostí místních obãanÛ vzniklo
v Olomuãanech vkusnû instalované
„Muzeum olomuãanské keramiky”,
v nûmÏ je  kolem 250 pfiedmûtÛ, nûkolik
také z továrny v Libojích. Zaniklou v˘ro-
bu olomuãanské keramiky nám dodnes
pfiipomínají také individuálnû fie‰ené ta-
bulky s domovními ãísly, které jsou
v Olomuãanech k vidûní.

Zpracováno dle knihy : Vladimír ·u-
jan, Olomuãanská keramika, 2003, vyda-
vatel Obecní úfiad v Olomuãanech.
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Krabiãková dieta
Vá‰ zdrav˘ Ïivotní styl nechte na nás!

NedrÏte drastickou dietu, stravujte se
zdravû a pfiitom hubnûte.

Pod vedením nutriãního poradce vám
pfiipravíme 5-6 ãerstv˘ch jídel dennû.

Rozvoz jídel aÏ k vám.
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