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S manufakturním potiskováním plátna
a s dovozem indiga se od 17. století roz-
víjí ve venkovsk˘ch oblastech tisk – mod-
rotisk. Jeho obliba vzrostla hlavnû v 19.
století, kdy se v âechách a na Moravû za-
ãala roz‰ifiovat technika barvení s rezer-
vaãním tiskem.

Na na‰krobené plátno se dfievûn˘mi
formami naná‰í rezerva, pap (smûs kaolí-
nu a arabské gumy), která zabraÀovala pfií-
stupu barvy. Zaschnuté plátno se nûkoli-
krát ponofiilo do studené barvící láznû tzv.
k˘py pfiipravené z indiga (bezbarvé ‰távy
obsaÏené v pletivech rostlin indigofera
z v˘chodní Indie, která ve styku s kyslí-
kem zabarvuje na modro) vápna, zelené
skalice a jin˘ch pfiímûsí. Pfiesné sloÏení
pfiísad je peãlivû stfieÏen˘m tejemstvím,
které barvífii pfiedávají jen sv˘m následní-
kÛm, protoÏe bylo v˘sledkem mnohaleté
praxe. Plátno se pak máchá v octové vodû
a su‰í na vzduchu.

PÛvodnû se barvilo lnûné plátno, po-
zdûji se zaãalo pouÏívat bavlnûné, které je
jemnûj‰í.

Ornamenty se tisknou pomocí forem,
které se dûdí z generace na generaci.
Formy jsou jiÏ po staletí vyrábûné form‰-
tekry. Ti nabídli svoje kreslené vzory, ze
kter˘ch si potom barvífi vybral ten, kter˘
form‰tekfii pfievedli do formy. Dfiívûj‰í v˘-
roba forem se provádûla z tvrdého dfieva
(hru‰nû, ‰vestky). Pozdûji jemnûj‰í aÏ fi-
ligránské vzory z kovu.

Pro oblast Ole‰nicka byly vytváfieny

Nejvût‰í tradici má rodina DanzingerÛ
z Ole‰nice na Moravû, která techniku
vzniku modrotisku pouÏívá jiÏ od roku
1849. Pradûdeãek Jifiího Danzingera si
v tomto roce otevfiel v Ole‰nici vlastní díl-
nu, ve které dnes pracuje desátá generace
fiemesln˘ch umûlcÛ DanzingerÛ. Ole‰nice
byla v minulosti místem pûstování lnu
a tedy i v˘roby plátna. Je pochopitelné, Ïe
zde museli b˘t  barvífii.

Jifií Danzinger se narodil v roce 1952
a po vyuãení tiskafiem ve ·kolském ústavu
lidové umûlecké v˘roby v Praze se mÛÏe
plnû vûnovat rodinnému fiemeslu v otcovû
dílnû.Spolu s manÏelkou Jaroslavou rozví-
jí  umûlecké fiemeslo a roz‰ifiuje svÛj v˘-
robní sortiment s akceptováním lidov˘ch
tradic a fiemesla. Od roku 200l udûluje mi-
nistr kultury âeské republiky kaÏdoroãnû
vybran˘m lidov˘m v˘robcÛm titul Nositel
lidov˘ch fiemesel. Jedná se o ãeskou verzi
projektu UNESCO, nazvaného Îijící lid-
ské poklady. Titul je udûlován u pfiíleÏitos-
ti zahájení DnÛ evropského dûdictví, pofiá-
daného SdruÏením historick˘ch sídel
âech, Moravy a Slezska.

Titul Nositel lidov˘ch fiemesel obdrÏel
v roce 2002 i Jifií Danzinger.

V souãasné dobû rodinnou ‰tafetu v˘ro-
by modrotisku pfievzal syn Jifií. Jifií
Danzinger mlad‰í se narodil v roce 1980,
vyuãil se textilním tiskafiem a je desát˘m
pokraãovatel umûleckého fiemesla rodiny
DanzigerÛ.

V̆ robky z modrotisku (ubrusy, prostír-
ky, ‰átky, pol‰táfie...) rodu DanzingerÛ
znají lidé nejen z galerií, ale také z prode-
jen lidové umûní u nás i v zahraniãí.

Originální dílna DanzingerÛ dnes  tra-
diãním postupem vyrábí více neÏ 90 pro-
duktÛ a cca 100 vzorÛ metráÏe vã. fjerto-
chÛ (zástûr).

Pokud Ole‰nici nav‰tívíte, mÛÏete si
prohlédnout poslední pÛvodní dílnu v âes-
ké republice na v˘robu modrotisku s v˘kla-
dem a ukázkou v˘roby. Souãástí expozice
je i prodejna s kompletním sortimentem
dnes jiÏ tradiãního v˘robního programu.

spav
Foto: archiv Modrotisk Danzinger

kvûtinové vzory, girlandy a kvûtinové vá-
zy.  V ‰edesát˘ch letech vyuÏivala ole‰nic-
ká dílna ruãní naná‰ení vzorÛ (rezerva se
naná‰í na plátno pfies ‰ablony metliãkou,
houbou a ‰tetcem). Tato metoda byla
znaãnû nároãná a neujala se.

Modrotisk má svoji tradici na Moravû
dodnes. Stále zde existují dvû dílny
Ole‰nice a StráÏnice, ve kter˘ch barvífii tu-
to starou techniku dodrÏují a vyuÏívají.

V˘stavní expozice v Ole‰nici.

MODROTISK, ORIGINÁLNÍ  TECHNIKA  
SE STALETOU TRADICÍ

ISPP- REALITY, a.s. SE PROSAZUJE NA TRHU!
Mít vlastní domov patfií k nejdÛleÏitûj‰ím potfiebám ãlovûka. Mít vlastního realitního makléfie, je jako mít uÏ témûfi
klíãe od va‰eho vysnûného bydlení. Podejte nám ruku a my vás provedeme zufiící boufií realitního trhu, aÏ do klidu
va‰eho nového domova.
Pfiijìte k nám a nechte si od nás ZDARMA poradit s fie‰ením va‰eho prodeje, nebo koupí va‰í vysnûné nemovitosti.
My vám opravdu pomÛÏeme! Poskytneme vám odborné a seriózní sluÏby, a tím ochráníme va‰e finance.

POBOâKA BLANSKO: âelakovského 6, Blansko 678 01
POBOâKA BRNO: obchodní galerie IBC, Pfiíkop 4, Brno 602 00
POBOâKA PROSTùJOV: Svatoplukova 37, Prostûjov 796 01

Jsme tu pro Vás !
Vá‰ t˘m ISPP-REALITY, a. s.

Zelená linka: 800 127 127

Právní servis, financování, daÀové poradenství, kompletní správa nemovitostí,
energetick˘ audit, fie‰ení exekucí, v˘kup nemovitostí

Sulíkov - rodinn˘ dÛm 
- prodej
RD 6+2 + zahrada, 
c.p 957 m2. 
Cena: 1 149 000,- Kã

Blansko – âelakovského
– pronájem 
BYT 1+kk, c.p. 40 m2.
Cena: 5 000,- Kã 
+ inkaso

Jedovnice – Na kopci
– prodej
BYT mezonet 3+kk, 
c.p 74 m2. 
Cena: 1 990 000,- Kã

Blansko – 9. kvûtna 
– prodej
BYT 2+1, 
c.p. 55 m2. 
Cena: 1 149 000,- Kã

Blansko – Zborovce 
– podej
BYT 2+kk 
c.p. 55 m2. 
Cena: 1 390 000,- Kã

Blansko – Masarykova
– prodej
Bytov˘ dÛm, 
5 bytov˘ch jednotek. 
Cena: 9 000 000,- Kã


