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Výjimečný tkalcovský stav ožil
v muzeu východočeského Manchesteru
Před časem získalo Městské muzeum v Ústí nad Orlicí cenný tkalcovský stav.
Asi 80 let starý čtyřlistý tkací stroj pochází z dílny Arna Paříka z pražských
Vinohrad. Přestože ve své době patřily Paříkovy výrobky ke značně
rozšířeným, dodnes se jich dochovalo jen několik. Muzejníci znají čtyři
obdobné stavy v jiných muzeích, avšak orlickoústecký je jediný z nich plně
funkční. A navíc si jej veřejnost může vlastnoručně vyzkoušet.
Pražský podnikatel Arno Pařík, jehož dílna od konce 30. let 20. století vyráběla
tkalcovské stavy, podpořil svůj podnik vydáním publikace Ruční tkaní. Knihu stejně
jako své čtyřlisté tkalcovské stavy, zaměřil na začátečníky, ale obojí dokázalo oslovit
i pokročilé tkalce.
„Nálezový stav tkacího stroje určitě nenapovídal tomu, že ho zprovozníme. Díky
důkladnosti a šikovnosti našeho kolegy Ladislava Wochotze se to však podařilo a my
nyní můžeme stav představit veřejnosti. Jde o krásný kus pravděpodobně ještě
z konce 30. let minulého století. Pod dohledem našich lektorů si na něm zájemci
vyzkouší až 15 různých druhů vazeb“, uvádí ředitel muzea Radim Urbánek.
Historický stav doplnil oblíbenou řemeslnou textilní dílnu. Ta obsahuje tři tkalcovské
stavy pouhý rok staré, na nichž návštěvníci, a především děti z okolních škol dosud
vyrobili desítky metrů tkanin. Ani takovéto množství se ovšem nemůže rovnat
produkci, které v 19. století dosahovali domácí tkalci, působící v hojné míře v Ústí
nad Orlicí. V poslední třetině tohoto století se textilní výroba přesunula do fabrik. Ústí
nad Orlicí textilem proslulo natolik, že si vysloužilo přezdívku „východočeský
Manchester“. Doma se od té doby tkaly buď speciální textilie v malém rozsahu, nebo
tkaniny pro vlastní potřebu. K tomu často sloužily právě stavy od Arno Paříka.
Jak se na 80 let starém unikátně plně funkčním tkalcovském stavu pracuje, si dnes
vyzkoušíte již jen v ústecké Hernychově vile.
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