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Úvodem

Modrotisk bývá označován jako zlidovělé umění. Je to umění přejaté z výroben a manufaktur, které se od
17. století rozvíjely ve střední a západní Evropě podle příkladů a vzorů, přivezených ze zámoří.1 Osvojili si
ho řemeslní barvíři a od konce 18. století se rozšířilo do nejširších lidových vrstev, které výběrem vzorů
projevovaly svou regionální zálibu v té či oné formě ornamentu.2 V českých zemích a na Slovensku si mod -
rotisku začali badatelé všímat už na počátku 20. století, ve větší míře ale teprve v padesátých letech. V té
době vyšly v odborných časopisech práce Drahomíry Stránské, věnující se modrotisku v Čechách a na Mo-
ravě, a také povětšinou ze slovenského materiálu čerpající studie Josefa Vydry. Dějinami textilního tisku
od nejstarších dob se v časopisu Věci a lidé 1951–1952 poměrně obšírně zabýval Marius Stadler, zakladatel
muzea tisků na látky ve Dvoře Králové, původem z Alsaska.3 Jeho zásadní příspěvek později vyšel i v perio -
diku Ethnographica 1961–1962. V rámci studií o rukodělné práci či lidové umělecké výrobě se modrotisku
věnovali i další badatelé, například Helena Johnová, Jitka Staňková, Josef Jančář nebo Naděžda Melni-
ková-Papoušková. O horáckém modrotisku v padesátých až sedmdesátých letech psala Vlasta Svobodová,
která vydala na toto téma i brožuru (1971).

V rámci teorie a praxe pozdější organizované výroby se na modrotisk zaměřil zejména Vladimír Bouček,
který vyškolil několik návrhářů. Současně se začaly objevovat regionální příspěvky, věnující se posledním bar-
vířům, např. v Novém Hrozenkově (J. Ország-Vranecký) nebo v Rožnově pod Radhoštěm (Arnošt Kubeša)
a muzejním sbírkám zaměřeným na modrotisk a modrotiskové formy – zde vzpomeňme Miladu Šulcovou
v oblastním muzeu v Poděbradech (1970) nebo Miloše Melzera, který vydal svůj Modrotisk na Moravě jako
doprovodnou publikaci ke stejnojmenné výstavě, zahájené v prosinci 1977 ve Vlastivědném ústavu v Olo mou -
ci.4 V roce 1973 se v Uherském Hradišti konalo Sympozium o historii a současném vývoji modrotisku s mezi-
národní účastí a referáty se objevily v periodiku Umění a řemesla 2/1973.5 U příležitosti jednání připravili
pracovníci oblastního střediska Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV) výstavu Modrotisk v minulosti a dnes,
konanou v prostorách Slováckého muzea. 

Po zániku ÚLUV a snížení zájmu o modrotiskovou metráž ustoupil modrotisk poněkud do pozadí, v poslední
době však znovu zaznamenáváme oživení zájmu. V roce 2013 vydala absolventka etnologie a příslušnice rodiny
Jochovy Klára Binderová s podporou firmy ARIMO reprezentativní publikaci Modré z kypy o práci Jochovy
dílny ve Strážnici. Katalog Modrá v modré od kolektivu autorů vyšel v roce 2020 k výstavě plánované na konec
roku 2021 v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Shrnuje tradici a současnost českého a japonského textilu
a oděvu barveného indigem z pohledu historiků umění a etnografů.

Na Slovensku vedle starší Vydrovy práce Ľudová modrotlač a jeho drobnějších studií, např. o modrotisku
na Spiši, vyšly časopisecky také práce Emy Markové, Jarmily Pátkové a dalších. V roce 2012 spatřila
světlo světa publikace Zdeny Kriškové Etnokultúrne kontexty výroby modrotlače, věnovaná modrotiskař-
ské dílně v Hranovnici na Spiši. V roce 2014 vydalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby zásadní souhrnnou
publikaci Olgy Danglové Modrotlač na Slovensku. ÚĽUV uspořádal v témže roce ve své galerii v Bratislavě
výstavu Farbené do modra – modrotlač v tradícii a módě (kurátoři Libuša Jaďuďová a Pavel Habáň) s do-
provodným katalogem a do třetice bylo modrotisku věnováno tematické číslo 3/2014 časopisu RUD –

1 STRÁNSKÁ, D.: Lidové barvené a tištěné tkaniny, s. 250.
2 VYDRA, J.: Ľudová modrotlač na Slovensku, s. 7.
3 O něm a o vzniku a dalších osudech muzea viz https://www.upm.cz/historie-expozice-textilniho-tisku-dvur-kralove-

nad-labem/.
4 Výstava zahrnovala na 150 exponátů – textil, modrotiskařské formy, vzorníky a ikonografické doklady. Bylo na ní za-

stoupeno také několik forem ze sbírky Etnografického ústavu MZM – inv. č. 4. 9-325, 4.9-326, 4.9-435a, b, 4.9-446a, b, c,
4.9-449a, b, 4.9-407 a několik oděvních součástek, převážně zástěr, sukní a šátků.

5 Minulý i současný vývoj modrotisku shrnuli Jitka Staňková, Helena Johnová, Jarmila Pátková, Miroslav Šotola
i jiní.
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Remeslo, Umenie, Dizajn, do něhož přispěli Eva Ševčíková, Iveta Zuskinová, Zdena Krišková, Oľga
Danglová a také zahraniční autoři (K. Binderová z ČR, Lisa Niedermayr z Rakouska, Edina Méri z Ma-
ďarska).

Z dalších zahraničních badatelů připomeňme například Andreje Dulara ze slovinské Lublaně, autora knihy
Modeli za modrotisk (2000), která je katalogem forem ze sbírek Slovinského etnografického muzea, nebo Lindu
Brassington z Univerzity tvůrčích umění ve Farnhamu (Velká Británie), která v osmdesátých letech 20. století
realizovala výzkum historie modrotisku v Československu. 

8
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lehlého Slovenska pracovaly dílny ve Veselí n. M. a ve Strážnici, na Horácku byly známé barvírny ve Velké
Bíteši nebo v Třebíči. Ve Slezsku se modrotisk užíval na pracovní a každodenní oděvy žen zejména na Opavsku,
Krnovsku a Hlučínsku a byl zhotovován v menších barvírnách, jako byla např. dílna v Sosnové, z níž ostravské
muzeum získalo do sbírek na osm set kusů forem. Další dílny se nacházely např. v Jeseníku, Javorníku, Odrách
či Jablunkově. K vůbec nestarším a nejznámějším barvírnám ve Slezsku patřila dílna ve Stonavě (Steinauer
Blaudruck). 

Z moravských manufaktur stojí za připomenutí i letovický podnik hraběte Jindřicha Kajetána z Blümegenu,
původně tkalcovna, v roce 1774 rozšířená o tiskárnu a barvírnu. Byla zrušena v důsledku krize po napoleonských
válkách. Další manufaktury se nacházely např. ve Starém Hobzí u Slavonic, ve Štítech u Zábřehu nebo v Brtnici.21

Barvířské dílny na Slovensku

První písemná zmínka o cechu barvířů na Slovensku pochází z roku 1608, je to zápis v cechovní knize spišských
měst z Levoče. Jelikož patrony levočského cechu byli s velkou pravděpodobností mistři z Wroclavi, lze před-
pokládat, že i modrotisk se mohl šířit z Německa právě touto trasou.22 Je zřejmé, že koncem 18. století se na
Slovensku modrotisk už vyráběl a to vedle pozitivního tisku, kterého se však posléze zmocnily manufaktury.
Pozitivně tištěným látkám se říkalo olejkové23, nedosáhly však na venkově stejné obliby jako praktický modro-
tisk a užívaly se především v městském prostředí. 

11

21 STADLER, M.: Zur Entwicklung des Volksblaudruckes, s. 418–419.
22 VYDRA, J.: Ľudová modrotlač na Slovensku, s. 17.
23 VYDRA, J.: Ľudová modrotlač na Slovensku, s. 18.

1. Reklama firmy Jeřábek a synové z Uničova, založené v roce 1815. Vlastivědné muzeum v Olomouci.
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kde byla v roce 1951 uspořádána velká celostátní výstava lidového modrotisku, na které aktivně spolupracoval
i dosud činný slovenský modrotiskař Aloiz Trnka z Púchova. 

Ústředí lidové umělecké výroby existujícím modrotiskařským dílnám poskytovalo podporu zajišťováním od-
bytu v síti prodejen Krásná jizba. Výrobci se tak dostali do pozice zaměstnanců ÚLUV, mohli však zůstat pracovat
ve svých dílnách a ve svém prostředí. V oblasti designu výtvarníci nejen že vymysleli nové, z tradice vycházející
vzory, ale zavedli např. tzv. štětcový tisk, kdy se rezervážní hmota nanáší na plátno štětcem přes okraj papíru,
nebo houbičkový tisk, kdy se rezerva nanáší houbičkou.53 Mezi návrháře vzorů patřili např. Arnoštka Eberhar-
dová, Jana Kubínová, Jaroslava Spielmannová, František Můčka, Jiří Danzinger, Josef Danzinger, Zdeněk Krejčí
aj. Na realizaci vývojových návrhů výtvarníků ÚLUV se zaměřovala pouze dílna Jochových ve Strážnici, která
také pracovala s novými modrotiskovými šablonami. Další dvě dílny, Josef Danzinger v Olešnici a Jiřina Prou-
zová v Moravské Třebové, se věnovaly tisku tradiční metráže historickými formami. Naopak štětcová, metličková
a houbová technika nanášení papu se v těchto dvou dílnách uplatňovala více nežli v dílně strážnické.54

16

53 Tento způsob potisku vymyslel návrhář Stanislav Kučera z oblastního střediska ÚLUV v Brně.
54 BINDEROVÁ, K.: Modré z kypy, s. 97.

2. Barvíř František Prouza z Morav-
ské Třebové, 1960. Reprofoto, foto-
archiv EÚ MZM.
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Modrotisk ve sbírkách Etnografického ústavu

V textilní sbírce Etnografického ústavu se nalézá kolem šedesáti oděvních součástí a látek potištěných mod -
rotiskovou technikou, mezi nimiž jsou zastoupeny též vícebarevné manufakturně zhotovené tzv. uničovské
a přerovské tisky. Při porovnávání vzorů těchto modrotisků s motivy modrotiskových forem ze sbírek Etno-
grafického ústavu byly nalezeny ty to shody:
1.Slimáčkový vzor (formy 4.9-39, 49, 64, 93, 308). Stejný vzor je užit na pracovní sukni z Velké nad Veličkou

z první poloviny 20. století (inv. č. 17 612). Vzor je proveden žlutou barvou. Totožný motiv používá také
dílna F. Jocha ve Strážnici.84

2.Pantlový vzor (formy 4.9-4, 50, 55, 114, 116, 229, 273). V textilní sbírce Etnografického ústavu je zastoupen
na pracovní sukni z Petrova u Strážnice z první poloviny 20. století (inv. č. 17 614), a na sukni z Labut u Ky-
jova z druhé poloviny 19. století, nošené ve všední den do kostela (inv. č. 10 864). 

3. Shoda vzoru dvoudílné bordurové formy 4.9-441 z Ivanovic na Hané s bordurou ženské zástěry z Valašska
inv. č. 16 594, což se dá považovat za důkaz migrace vzorů. 

4.Na třech mužských zástěrách z Uherskohradišťska (Strání u Uherského Brodu – inv. č. 13 421, Mařatice –
inv. č. 17 061 a Staré Město u Uherského Hradiště – inv. č. 7 304) byl zjištěn bordurový vzor odpovídající
nelokalizované formě 4.9-410. Stejný vzor ve dvoubarevném bílo-oranžovém provedení byl nalezen i na žen-
ské zástěře v muzeu ve Velké Bíteši a identická forma se nalézá též v muzeu v Olomouci (inv. č. E 20036). 

5.Shodu se vzory ze starých dílen můžeme konstatovat u kolekce pěti modrotiskem potištěných štůčků plátna
z produkce ÚLUV, zakoupených v r. 1960 (inv. č. 14 375 až 14 379). Pro každý z těchto pěti vzorů se našla
obdoba mezi modrotiskovými formami. 

V novější produkci Danzingerovy dílny v Olešnici (osmdesátá a devadesátá léta 20. st.) byla zjištěna např.
varianta volutového vzoru formy 4.9-356 či velký smyčkový bordurový vzor, lišící se od vzoru formy 4.9-354
pouze použitím jiného doplňkového květinového motivu. Obdoby forem 4.9-46 (geometrický ornament ze
čtverců), 4.9-59 (forma z Ivanovic n. H. s klikatinami a fazolemi), 4.9-75 (forma z Veselí n. M. se stylizovaným
tulipánem) nebo 4.9-294 (forma z Banské Štiavnice s motivem rostlin s kořeny) jsme nalezli v Muzeu Luha-
čovického Zálesí v Luhačovicích. Forma s geometrickým ornamentem ze čtverců se nachází i ve fondu ÚLUV
Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. R. a pochází z Jevíčka (inv. č. U 1814). Všechna tato zjištění svědčí
o velké příbuznosti a částečné místní variabilitě modrotiskových vzorů.

Modrotisk je zastoupen také v kolekci ÚLUV, která je rovněž součástí sbírkového fondu Etnografického
ústavu. Jedná se zejména o modrotiskové kupony a metráž z dílny Josefa a Jiřího Danzingerových ze sedmde-
sátých a osmdesátých let 20. století v počtu téměř sedmdesáti kusů, z nichž některé byly navrženy Stanislavem
Kučerou, a o několik modrotisků ze Strážnice (návrhy Arnoštka Eberhardová, František Múčka, Jana Kubí-
nová). Dále se zde nacházejí troje dámské šaty a dva dámské komplety z modrotisku, vše z dílny Milady Joch-
cové z roku 1975.

33

84 Viz foto v časopisu Umění a řemesla 2/1973, s. 19.
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17. A) Forma se slimáčkovým vzorem z dílny A. Martykána ve Veselí nad Moravou (EÚ MZM 4.9-308). Foto J. Cága,
2017. B) Pracovní sukně z Velké nad Veličkou se slimáčkovým vzorem (EÚ MZM 17 612). Foto J. Cága, 2021.

18. A) Forma s hustým rostlinným vzorem uspořádaným do pásů z dílny A. Martykána ve Veselí nad Moravou (EÚ
MZM 4.9-55). Foto J. Cága, 2012. B) Aplikace tohoto vzoru na bavlněné modrotiskové sukni z Labut u Kyjova  (EÚ
MZM 10 864). Foto J. Cága 2021.
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20. A) Kombinovaná bordurová forma (původně dvoudílná) s velkým vzorem z květů a tečkovaných listů (EÚ MZM
4.9-410). Foto J. Cága 2017. B) Aplikace obdobného vzoru na mužské zástěře ze Strání u Uherského Brodu (EÚ
MZM 13 421). Foto J. Cága 2021. 

19. A) Dvojdílná bordurová forma z dílny R. Holance v Ivanovicích na Hané (EÚ MZM 4.9-441a, b) s květinovým
vzorem děleným dvojicemi šikmých pruhů. Foto J. Cága, 2017. B) Užití obdobného vzoru v kombinaci bílé a světle
modré barvy na borduře zástěry z Valašska (EÚ MZM 16 594). Foto J. Cága, 2021.
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Katalog modrotiskových forem ze sbírek 
Etnografického ústavu MZM

Téměř pět stovek forem, které jsou uloženy v Etnografickém ústavu Moravského zemského muzea, bylo pro
potřeby katalogizace nutno utřídit do skupin. Jako nejvhodnější se nám jevilo třídit formy primárně podle
toho, zda jsou určeny k tisku na plochu, na borduru látky, do rohu, nebo zda se jedná o typ forem perotinových.
V rámci těchto skupin formy dále dělíme na formy s motivem geometrickým, přírodním či smíšeným. Každá
z těchto skupin má své podskupiny podle materiálu, z něhož je zhotovena raznice. Domníváme se, že tímto
způsobem lze nejlépe ukázat motivickou šířku vzorů forem a statistickou metodou výčtu poukázat na formy,
nejvíce zastoupené ve sledované sbírce.

V rámci katalogu používáme u jednotlivých forem tyto zkratky:
Původ: VB = forma z Velké Bíteše, L = forma z Loštic, BŠ = forma z Banské Štiavnice, VM = forma z Veselí
nad Moravou, IH = forma z Ivanovic na Hané, ??? = nezjištěno. 
Motiv: Květina = celá rostlina, květ = pouze květenství, kvítek = drobný květ, často stylizovaný, větvička =
s listy, případně i květy, úponek = vinoucí se část rostliny, často bez listů i květů, ratolest = velká výrazná větev
Materiál: CD = forma celodřevěná, K = forma s kombinovanou matricí, CK = forma s celokovovou matricí

Poznámka:
Inventární čísla forem se skládají z předčísla skupiny barvířských forem 4.9- a z čísla pořadového. Pro pře-
hlednost uvádíme u soupisu podle motivů a podle lokality pouze čísla pořadová, celé a správné inventární
číslo pak zní např. 4.9-1, 4.9-2 atd.
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1. Inv. č. 4.9-74, celodřevěná matrice, Banská Štiavnica. 2. Inv. č. 4.9-270, kombinovaná matrice, Ivanovice na Hané.

3. Inv. č. 4.9-44, celokovová matrice, Ivanovice na Hané. 4. Inv. č. 4.9-52, celokovová matrice, Ivanovice na Hané.

64
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13. Inv. č. 4.9-46, celodřevěná matrice, neznámý původ. 14. Inv. č. 4.9-338, celodřevěná matrice, neznámý původ.

15. Inv. č. 4.9-379, celodřevěná matrice, neznámý původ. 16. Inv. č. 4.9-389, celodřevěná matrice, neznámý původ.
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29. Inv. č. 4.9-84, celodřevěná matrice, Ivanovice na Hané. 30. Inv. č. 4.9-122, celodřevěná matrice, Veselí nad Moravou.

31. Inv. č. 4.9-166, celodřevěná matrice, Ivanovice na Hané. 32. Inv. č. 4.9-313, celodřevěná matrice, Banská Štiavnica.
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62. Inv. č. 4.9-91, celodřevěná matrice, Banská Štiavnica. 63. Inv. č. 4.9-367, celodřevěná matrice, neznámý původ. 

64. Inv. č. 4.9-374, celodřevěná matrice, neznámý původ.

88

I.B1

65. Inv. č. 4.9-3, kombinovaná matrice, Loštice.
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77. Inv. č. 4.9-333, celodřevěná matrice, neznámý původ. 78. Inv. č. 4.9-342, celodřevěná matrice, neznámý původ.

81. Inv. č. 4.9-18, kombinovaná matrice, Ivanovice na Hané.80. Inv. č. 4.9-8, kombinovaná matrice, Ivanovice na Hané.
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86. Inv. č. 4.9-37, celodřevěná matrice, Banská Štiavnica. 87. Inv. č. 4.9-56, celodřevěná matrice, neznámý původ.

88. Inv. č. 4.9-85, celodřevěná matrice, Banská Štiavnica. 89. Inv. č. 4.9-195, celodřevěná matrice, neznámý původ.
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126. Inv. č. 4.9-40, celodřevěná matrice, neznámý původ. 127. Inv. č. 4.9-337, celodřevěná matrice, neznámý původ.

128. Inv. č. 4.9-16, kombinovaná matrice, Loštice. 129. Inv. č. 4.9-262, kombinovaná matrice, Ivanovice na Hané.
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149. Inv. č. 4.9-7, celokovová matrice, Velká Bíteš. 151. Inv. č. 4.9-42, celokovová matrice, Ivanovice na Hané.

152. Inv. č. 4.9-216, celokovová matrice, Ivanovice na Hané. 153. Inv. č. 4.9-356, celokovová matrice, neznámý původ.

120

I.C1

02_Modrotisk_katalog_2021_Sestava 1  14.12.2021  10:22  Stránka 120



155. Inv. č. 4.9-266, celokovová matrice, Veselí nad Moravou.

157. Inv. č. 4.9-398, celokovová matrice, neznámý původ.
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154. Inv. č. 4.9-103, celokovová matrice, Veselí nad Moravou.
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158. Inv. č. 4.9-279, celodřevěná matrice, Banská Štiavnica.

160. Inv. č. 4.9-298, kombinovaná matrice, Loštice.

159. Inv. č. 4.9-280, celodřevěná matrice, Loštice.
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165. Inv. č. 4.9-143, celodřevěná matrice, Banská Štiavnica.

167. Inv. č. 4.9-289, celodřevěná matrice, Banská Štiavnica.

169. Inv. č. 4.9-317, celodřevěná matrice, Ivanovice na Hané.

166. Inv. č. 4.9-277, celodřevěná matrice, Banská Štiavnica.

II.B

132

168. Inv. č. 4.9-306, celodřevěná matrice, neznámý původ.
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214. Inv. č. 4.9-324, kombinovaná matrice, Banská Štiavnica.

213. Inv. č. 4.9-118, kombinovaná matrice, Ivanovice na Hané.
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152

III.A

219. Inv. č. 4.9-412, celodřevěná matrice, neznámý původ.

220. Inv. č. 4.9-446a, b, c, celokovová matrice, Ivanovice na Hané.
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221. Inv. č. 4.9-441a, b, celodřevěná a celokovová matrice, Ivanovice na Hané.

222. Inv. č. 4.9-442a, b, celodřevěná a kombinovaná matrice, Banská Štiavnica.
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235. Inv. č. 4.9-455, 
kombinovaná matrice, 
Dolní Kounice.

236. Inv. č. 4.9-457, 
kombinovaná matrice, 
Dolní Kounice.
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