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Anotace
Bakalářská práce nese název Houslařství v Lubech u Chebu. Zabývá se houslařstvím
v Lubech a to průřezem všemi stoletími. Dále historií a vývojem tamní houslařské školy
až do současnosti a významnými pedagogy, kteří zde působili a působí. Pojednává také
o prvních pěti generacích mistrů houslařů, kteří se zapsali do historie města a o současných
mistrech houslařského řemesla. Jsou zde mimo jiné zmíněny osobnosti z historie výroby
nástrojů, které tomuto odvětví přinesly významné pokroky. Práce také pojednává
o manufakturní či tovární výrobě, která se v Lubech rozvíjela po dlouhá léta. Je zde příběh
o symbolu houslařského města, rozhovor s mistrem houslařem Tomášem Skálou a dále jsou
zde k nahlédnutí historické pohlednice či fotografie související s Luby nebo výrobou nástrojů.
Annotation
This thesis is called Violin - making in Luby u Chebu. It deals with history of making the
instruments through centuries. It´s also about history and development of School of Violin making into present and teachers who worked or who is working there. There are mentioned
some makers from old history, who brought significant progress into it. Thesis deals with
making instruments in manufakturas, companies or factories, which was developing for many
years. There is a story about symbol of the town, interview with violin - maker Tomáš Skála
and pictures of old town or pictures from old ateliers.
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1. ÚVOD
Téma „Houslařství v Lubech u Chebu“ jsem si vybrala proto, abych se dozvěděla něco
o městě s bohatou houslařskou tradicí. Doposud jsem o houslařství v podstatě nic nevěděla.
Proto této práci vděčím za to, že jsem si mohla rozšířit obzory, které jsou pro hráče na
smyčcový nástroj nezbytné, ba až povinné.
Ve své bakalářské práci se zprvu věnuji historii houslařství, která má opravdu hluboké kořeny
a je velmi rozsáhlá. Sahá až do 16. století a je chronologicky vedena do současnosti. Během
té doby se v houslařství stalo mnoho změn a zvratů, které jsou v práci zachyceny. Znázorňuji
zde, jaké podniky vznikaly i zanikaly, dále zmíním důležité mezníky a některé zajímavé
události. Velká kapitola je zakončena podkapitolou o významných mistrech houslařích napříč
pěti generacemi.
Další kapitola je věnována založení hudební školy, která vznikla převážně za účelem
vzdělávání těch, kteří se chtěli stát houslaři. Zmiňuji také, jak se škola rozvíjela a rozšiřovala
o nové dílny či nástavby, ale hlavně poukazuji na profesory, kteří se zasloužili o uchování
tradice a svůj um předávali druhým.
V další kapitole se zabývám firmami a společnostmi, které jsou spojené s houslařstvím
v Lubech. Jsou zde převážně věcné události, ve kterých se snažím vyzdvihnout to
nejpodstatnější.
Následující dvě kapitoly jsou velmi zajímavé. Ta první znázorňuje významnou událost
o postavení sochy houslaře, který bdí nad městem a připomíná lidem houslařské řemeslo.
Druhá je o starých mistrech houslařích, o jejich životech, úspěších, nástrojích, atd.
Dále přikládám svůj rozhovor s mistrem Tomášem Skálou a také článek, který o něm vyšel
v novinách. Nechybí zde ani fotografie z minulosti a současnosti vztahující se k houslařství
na Lubsku.
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2. MĚSTO LUBY
Město Luby se původně nazývalo Schönbach. První osidlování se datuje v letech 1100
až 1140. V této době bylo toto místo součástí pohraničního hvozdu, kde byly přibližně
vymezené hranice mezi českou a německou stranou. Poté byl Schönbach povýšen z vesnice
na město a měl tak stejná práva jako město Eger (Cheb). Pravděpodobně okolo roku 1188
byla zahájena stavba kostela sv. Ondřeje. V Lubech poté vzniká zámek a kaple Panny Marie.
Významný pokrok pro město znamenala výstavba městské elektrárny a také zahájení
železničního provozu.
Po 2. světové válce nastala pro město nová etapa, která nebyla vůbec jednoduchá. Došlo
k odsunu mnoha občanů německé národnosti zpět do Německa. Odnesli si s sebou hlavně
zkušenosti a odbornost ve výrobě hudebních nástrojů, kterou poté mohli rozvíjet v novém
domově – Bubenreuthu a Erlangenu. V Lubech bylo potřeba vybudovat od základů nový
lubský nástrojařský průmysl. Po květnu 1945 dochází k postupnému osidlování města
českými obyvateli, kteří se zabydlují v opuštěných domech po německých obyvatelích. Avšak
spousta domů bylo ve špatném stavu, takže docházelo i k demolicím. Pro potřeby obyvatel
se zřizovaly jesle, školky, obchody, hotel, Městské kulturní středisko a kino. Pracovní
příležitosti poskytovala především Cremona a Stavokonstrukce.
Poslední změnou byl rok 1989, kdy se začalo rozvíjet soukromé podnikání. Dne 1. ledna 1995
byl slavnostně otevřen turistický hraniční přechod mezi Luby a Wernitzgrün. Dále také
vznikla Stálá expozice historie města a naučná stezka Lubsko. Také došlo k zrestaurování
Mariánského sloupu a navrácení jej na původní místo a k otevření sportovního areálu
při základní škole. V současnosti v Lubech žije 2500 obyvatel.
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3. Z DĚJIN VÝROBY HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ NA LUBSKU

3.1.

Počátky houslařství na Lubsku

Většina literatury o počátcích výroby hudebních nástrojů v západní části Krušných hor
zmiňuje rozdílná data. A to v rozmezí od 16. století až do poloviny 17. století. V 16. století
se Luby staly hornickým městem, což pro malé městečko znamenalo konec izolovanosti
od okolního světa. Společně s cizími horníky přicházeli do Lubů i hudebníci a noví výrobci
hudebních nástrojů. Nejstarší a první známý nástroj vystavený v expozici Germánského
muzea v Norimberku, je viola proslulého lubského houslaře Johanna Adama Pöpela,
zhotovena v Bruck (dnes osada Mostek, která v 16. století příslušela pod lubskou farnost)
s datem výroby 1664.
V 17. století vedla k vyučení se houslařskému umění dlouhá cesta. Nejdříve učeň vstoupil
na 14 dní k mistrovi na zkušenou. Po předložení původu a zaplacení třech zlatých, mohl
zájemce nastoupit do učení. Za čtyřletou učební dobu pak zaplatil 17 zlatých. Po jejím
skončení musel všechny členy houslařského cechu pohostit pečení a dvěma vědry piva. Poté
následoval povinný dvouletý vandr. Kdyby se však učeň vrátil dříve, byl by povinen celý
proces opakovat od začátku. Po návratu z vandru budoucí mistr houslař pracoval rok jako
tovaryš a pak teprve mu bylo povoleno zhotovení mistrovského díla, které musel ukončit
do tří týdnů. Během této lhůty byl povinen zhotovit:
1. Diskantové housle z pěkného dřeva, čistě zasazeným krkem, ohraněným hmatníkem
a čistě vsazenými výložkami.
2. Citeru (později kytaru) s čistým registrem.
3. Violu da gamba s šesti strunami.
Při prohlášení za mistra byl tovaryš povinen připravit pro členy cechu hostinu v podobě tří
věder piva a zaplatit určitý obnos do cechovní truhlice. Poté měl jeden rok na to,
aby se oženil, jinak by musel zaplatit pokutu za každý rok svobodného života jeden zlatý.
3.2.

Lubské hudební nástrojařství v 19. století

Koncem 18. století založili lubští houslaři svůj nový cech, kam spadalo 55 houslařských
mistrů. Patřili mezi ně mistři významných rodových dynastií a výrobci kvalitních
mistrovských nástrojů známých z 18. století. Rodiny Plachtů, Sanderů, Lutzů, Fischerů,
Schäferů a dalších.
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Vedle toho se rozrůstala nová tendence výroby hudebních nástrojů, která se stala pro Luby
a okolí rozhodující. Reprezentují ji houslaři, kteří se v průběhu dalších let soustředili
především na výrobu levných houslí, polotovarů a součástí pro obchod. Spolu s tradiční
výrobou houslí se také rozrůstá výroba kytar. Vedle mistrů houslařů a výrobců jednotlivých
součástí se také dostává do popředí tovární výroba. Ta souvisí zejména s technickým
pokrokem doby. V této době se každý pátý občan Lubů a přilehlých vesnic nějakým
způsobem podílel na výrobě hudebních nástrojů. Zhotovování nástrojů je v 60. – 90. letech
19. století nejhlavnějším faktorem v hospodářském odvětví. Dochází k tomu, že na počátku
90. let 19. století roste počet lidí, kteří pracují na výrobě nástrojů, téměř o dvojnásobek –
na 1 300 osob.
Nastoupený přesun z kvality na kvantitu s sebou také přinášel změnu v chápání houslařského
řemesla. V druhé polovině 19. století dostává výroba ještě průmyslovější charakter, tudíž
se většina mistrů stává pouze sestavovateli součástí vyrobených různými výrobci. Dochází
k tomu, že se na výstavbě jednoho nástroje podílelo asi 11 samostatných profesí. Rozsáhlá
výroba levných nástrojů a polotovarů, kdy Luby převýšily i některá německá střediska,
přinesla Lubům špatnou pověst. Z anonymity proto začali vystupovat ti jednotlivci, kterým
se podařilo potlačit nedobrou pověst schönbašských výrobků a svými kvalitními nástroji
umožnili i obchodní rozmach lubského houslařství. O to se zasloužili především houslaři
A. Schäfer (nar. 1860), jeho žák E. Sander (nar. 1851), J. Lutz (nar. 1834), S. Fischer
(nar. 1806), J. Schuster (nar. 1851), M. Stingel (nar. 1860) a J. Kreuzinger. Tito houslaři jsou
označováni za nejlepší lubské houslaře své doby, kteří dokázali přinést do výroby nástrojů
vyšší standard.
Při výrobě strunných hudebních nástrojů se poměrně brzy osamostatnili výrobci strun
a smyčců. Výrobci v tomto odvětví pracovali jako samostatní řemeslníci s vlastní živností.
Proto nacházíme na Lubsku už na konci 18. století 9 samostatných výrobců strun. Přestože
těžiště výroby hudebních nástrojů tvořily zejména smyčcové nástroje a v menší míře i drnkací
a trsací, nelze opomenout i některé mistry, kteří se specializovali na výrobu dechových
nástrojů, harmonik, ojediněle i harf a cimbálů. Prvním významnějším výrobcem dřevěných
dechových nástrojů se stal Rudolf Eser. K jedné z největších výroben v 80. letech 19. století
patřila továrna s názvem J. Köhler & Co., která produkovala tahací harmoniky.
V 80. letech 19. století výroba stále rostla, což lze snadno odhadnout z počtu
nejvýznamnějších dílen, kterých bylo 42 a mezi které patřily např.: Hoyer´s Söhne,
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Osmanek Anton, Lutz Johann, Sommer Egid, Winter Johann, Bašta Jan, Volkmann Heinrich,
Mayerl Karl, Siebenhüner Franz, Buchner Karl a Wettinger Hugo. Většina těchto firem byla
často v reklamách označována jako továrny, ale ve skutečnosti patřily do malých
živnostenských podniků s nejvýše 5 zaměstnanci. Oficiální označení „továrna“ bylo od 80. let
přiznáno pouze podnikům, ve kterých pracovalo alespoň 20 dělníků a jejichž majitel
se nezúčastnil manuální práce.
Dalšími sedmi obchodníky, kteří spadají do seznamu živnostensky organizovaných výrobců
hudebních nástrojů, jsou i ti, kteří se zabývali výhradně obchodem s rezonančním dřevem.
Luby byly jediné velkovýrobní středisko, kde se nacházelo dostatečné množství kvalitního
dřeva, což obchodníky stavělo do bezkonkurenční pozice. Ti dodávali dřevo především
z oblasti Českého lesa a Šumavy (smrkové dřevo), Karpat a Tyrol (javorové a bukové dřevo).
Pouze exotická dřeva se dovážela z Persie, Indie a zámořských států. Kromě pokrytí potřeby
dřeva u lubských nástrojářů byli lubští obchodníci hlavními dodavateli rezonančního dřeva
pro houslaře v Německu (Markneukirchen, Klingenthal), pro francouzské houslaře
(Mirecourt) a další. Množství zpracovaného dřeva na pilách v Lubech je vykazováno
na nejméně 300 vagónů ročně, kdy jeden vagón tehdy pojal 10 tun dřeva.
Trvalý rozmach výroby a obchodu se projevil i v novém organizačním sjednocení výrobců
a podnikatelů. Vzniklo tak společenstvo obchodníků s hudebními nástroji s působností
pro politický

okres

Cheb

und Musikinstrumentenmacher.

–

Genossenschaft

V době

založení

der
v roce

Musikinstrumentenhändler
1883

mělo

společenstvo

přes 200 členů, v roce 1912 už mělo 800 členů. Účelem této organizace bylo především
sjednocení a vzájemná podpora velkých i menších výrobců v koordinaci výroby, prodeje
a nákupu materiálu a také péče a výchova kvalifikovaných pracovních sil. Očividný pokrok
poslední

čtvrtiny

19.

století

lze

doložit

spisem

s krátkou

historií

nástrojářství

a charakteristikou Lubů jako rakouské Cremony. Na základě tohoto spisu dochází k napravení
pověsti lubského nástrojařství a ke změně postojů a myšlení lubských výrobců a také toho,
že lubští výrobci již před okolím nevypadají jako neplnoprávní pomocníci cizího
nástrojařského průmyslu či výrobci tuctového zboží, ale jako seskupení hospodáři,
kteří hledají společnou cestu vpřed.
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3.3.

Období rozmachu v letech 1900 – 1914

Rok 1900 znamená pro Luby výrazný předěl v rozvoji celého města. Byl zahájen pravidelný
provoz na nově vybudované železniční trati Tršnice – Luby a město tak získalo přímé spojení
s Chebem. V témže roce dochází k postupnému zavádění elektrické energie v závodech
a dílnách, které jsou napojovány na městskou elektrárnu. Také dochází k rozrůstání města
západním směrem, k postavení lubského hotelu Císař rakouský (dnes městské kulturní
středisko), budovy hudební školy a měšťanské školy, která je dodnes dominantou města. Toto
úspěšné období před 1. světovou válkou dokládají údaje o počtu zaměstnanců v nástrojařském
průmyslu v Lubech a okolí, kdy v roce 1913 se na výrobě nástrojů podílí více než 3000 osob.
Na počátku století je roční zisk nástrojařského průmyslu úředně odhadován na 3 milióny
korun. K rostoucímu exportu pro dřívější odběratele v Rusku, Anglii, Rumunsku a Itálii
přistupují nová významná odbytiště ve Spojených státech, Argentině, Srbsku a Bulharsku.
První světová válka však tento slibný vývoj zastavila.
3.4.

Výroba nástrojů v letech 1918 – 1938

V prvních poválečných měsících vzniká v českoněmeckém pohraničí obtížná situace.
Sociální, politické a národnostní rozpory se vlivem války začínají zostřovat. Hospodářské
potíže, selhání zásobovacího systému a nejistota byly znaky první krize průmyslové výroby
v pohraničí. Jediným větším odběratelem zůstával Markneukirchen v Německu, který
odebíral většinu lubských výrobků, a lubští nástrojáři se opět dostali do pozice pomocníků
cizího nástrojařského průmyslu.
Teprve zlepšující se hospodářská situace přinesla obrat a umožnila pokračovat v nastoupené
cestě výrobně nezávislého centra. Lubští výrobci tak v letech 1920 – 1921 prožívali svůj
velký poválečný rozmach. Získali nové odbytiště v Americe a západoevropských státech,
zejména v Anglii. Po roce 1919 docházelo k zakládání nových firem, z nichž většina
se zaměřovala jen na stupňování výroby nástrojů průměrné kvality. Vzniká firma
Scheitler & Co, Pölzl & Co, dále v roce 1922 založil Vincenz Müller firmu Cremon, značící
touto značkou všechny sestavované a skupované nástroje. Avšak stále vysoké ceny za staré
nástroje a vysoká poptávka po nich vedla až k výrobě a prodeji podvrhů a imitací. Nově
zpřístupněné trhy s větší potřebou se odrazily ve zvýšené produkci, která nezohledňovala
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kvalitu. Což opět vedlo k negativním hodnocením výrobků, s čímž se museli lubští nástrojáři
vyrovnávat ještě ve 30. letech.
Bylo to opět několik málo mistrů, kteří svými nástroji zachraňovali umělecký charakter
tradičního řemesla. V průběhu 20. a 30. let to byli především: Jakob Buchner (nar. 1889),
Gustav Dietl (nar. 1882), Josef Himmer (nar. 1894), Josef Kreuzinger (nar. 1891),
Anton Sander (nar. 1899), Rudolf Schuster (nar. 1888), Karl Werner – Breut (nar. 1888).
Ve 20. a 30. letech představovalo základnu lubského hudebního průmyslu asi 60 větších
firem. Tyto firmy zaměstnávaly v průměru 5 -15 dělníků a snažily se o dodržení základních
požadavků kvality, i když zřídka překračovaly průměr. Byly to např.: Johann Bašta,
František Boček, Hans Goth, Geirg Klier, Arthur Lewinsohn, Müller & Eltner, atd. Nelze
opomenout ani větší výrobce strun, smyčců a různých součástí např.: Brüder Klier,
Karl Lustkandl, Anton Osmanek, Carl Wunderlich, atd. Do výrobního procesu se zapojují
stále ve větší míře absolventi večerní živnostenské školy a také absolventi dílenské výuky
při odborné hudební škole.
Příznivá hospodářská situace ve 20. letech 20. století také ovlivnila vývoj města. Byly
rekonstruovány staré provozovny, případně se stavěly nové tovární budovy. V létě roku 1927
se konaly slavnosti u příležitosti odhalení houslařského pomníku. Tím měl být vzdán hold
všem houslařům a výrobcům, kteří se zasloužili o rozvoj řemesla na Lubsku. Odhalení
pomníku však zároveň symbolizovalo i konec optimistické doby 20. let. Před lubským
nástrojařstvím stálo obtížné období krize.
Krize zasáhla lubský nástrojařský průmysl již počátkem roku 1930. Stagnace a rychlý pokles
poptávky vedly k rychlému omezování a zastavení výroby. Největší propad ve výrobě
představuje rok 1933 a to až o 80% oproti předcházející době. V tomto roce bylo v lubském
nástrojářském průmyslu registrováno kolem 1 200 nezaměstnaných.
V této době se začínala stále zřetelněji projevovat daleko nebezpečnější politická krize, která
vyústila ve 2. světovou válku. Většina mužů musela odejít na frontu a spousta provozoven
na výrobu nástrojů byla uzavřena nebo přetvořena pro potřeby zbrojního průmyslu.
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3.5.

Obnovení výroby hudebních nástrojů na Lubsku 1945 – 1946

Prudká stagnace výroby hudebních nástrojů v posledních válečných letech zároveň
znamenala, že se ve skladech většiny firem zachovalo dostatečné množství surovin. Výroba
tak mohla být po roce 1945 bez větších zásobovacích potíží obnovena.
Převažující většinu výroben tvořily malé dílny, kde pracoval jen majitel s rodinnými
příslušníky. Tito malovýrobci prodávali své výrobky firmám. Jen malý počet výrobců
zhotovoval celý nástroj. Byli to především ti, jejichž práce dosáhla vysoké úrovně a jejich
jméno bylo známo v obchodním světě (J. Buchner, J. Kreuzinger). Ostatní pracovali v rámci
obchodního společenstva Produktiva, kde pracovali jako výrobci korpusů, krků, desek, atp.
Další skupinu tvořilo asi 30 podniků, kde pracovalo 5 – 20 dělníků. Zde se vyráběly buď celé
nástroje nebo polotovary pro faktorské podniky. Sem patřil například výrobce violoncell
a kontrabasů B. Lang nebo J. Brander. Tyto podniky tvořily jádro nástrojařského průmyslu
v Lubech a byly jakýsi přechod mezi malovýrobou a továrním způsobem výroby.
Další výrobní složku zastupovaly velké faktorské firmy, které představovaly největší lubské
výrobce strunných nástrojů. Byla to firma Produktiva a firma E. Kliera.
Poslední skupinu zaujímají podniky, které přešly na tovární výrobu. Byly jimi dvě továrny –
výrobna pouzder J. Wintera a výrobna mechanik, ladítek a harmonik L. Müllera. Továrna
na hudební nástroje, kde byly zhotovovány a kompletovány celé nástroje, byla firma Karla
Höfnera.
Od září 1945 byla zahájena pravidelná výroba nástrojů na Lubsku. U největších
a nejdůležitějších firem byli stanoveni správci. Byli to převážně houslaři z Prahy nebo lidé,
kteří oboru nástrojařské výroby rozuměli. Každý z nich obdržel hned několik podniků.
Tak bylo předsedovi jednoty českých houslařů J. K. Dvořákovi přiděleno 7 firem, P. Vávrovi
5 provozů, L. Prokopovi 4 firmy a B. Fialovi 4 výrobny strun. Takové řešení poskytovalo
kvalifikované vedení svěřených závodů. Skutečnost však byla jiná. Většina z nich se neujala
svých úkolu přímým řízením, ale prostřednictvím vlastně dosazených úředníků, kteří mnohdy
ani nevěděli, co mají řídit. Pokusy o externí řízení nijak nepřispěly k úspěšnému zajišťování
výroby, jelikož zvoleným správcům byly přednostnější osobní zájmy než prospěch výroben
a jednoznačně uvažovali jen o převzetí firem do soukromého vlastnictví. Bylo ovšem
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také mnoho správců, kteří se dokázali se svou prací ztotožnit a se zájmem se podíleli na další
výrobě hudebních nástrojů.
3.6.

Výrobní družstvo Amati

Situace nasvědčovala tomu, že starý způsob výroby vede ke stagnaci a nemůže být zachován.
Tím

byl

také

dán

pokyn

k novému

sjednocování

výroby

hudebních

nástrojů,

protože různorodé zájmy a chybějící ucelená koncepce vedla spíše ke zpomalování
a roztříštění výroby, než jejímu obnovení. Návrhy od ministerstva, motivované především
politickými důvody, směřovaly k tomu rozhodnutí, aby byla výroba soustředěna do velkých
výrobních celků. Proti tomu vystupovala okresní správa, která prohlašovala, že bude
potlačena osobitost a kvalita výrobků. Dokonce se uvažovalo i o tom, že výroba na Lubsku
bude zrušena úplně a bude přesunuta do Českých Budějovic. Vedle nejrůznějších názorů
nakonec zvítězil zdánlivě nejlepší způsob řešení, který navrhoval založení výrobního
družstva.
Přípravná komise jednala o založení společného družstva výrobců strunných i dechových
nástrojů. Záměrem bylo zřídit ústředí v Kraslicích, což se lubským výrobcům velmi
nezamlouvalo, protože v Lubech měla být zřízena pouze ústřední kancelář pro administrativní
záležitosti. Nakonec i přes veškeré neshody bylo17. října 1945 založeno družstvo Amati,
jakožto družstvo umělecké výroby hudebních nástrojů v Kraslicích, Lubech a Plesné
se sídlem v Kraslicích.
Lubské ústředí družstva sice začíná vystupovat jako sídlo samostatného družstva Amati,
ale většina správců již prakticky s družstvem nespolupracovala, spíše z družstva vystupovali.
Začaly se totiž projevovat všechny důsledky subjektivních postojů u rozporuplného založení.
Z dochovaných podkladů je patrné, že etapa združstevňování výroby hudebních nástrojů
na Lubsku nepřinesla žádné zlepšení situace. Proto byl nevyšší čas najít řešení,
které by zajistilo další existenci nástrojařského průmyslu. Ze všech pokusů tak nakonec zůstal
jen paradoxní název se jménem slavného houslaře pro označení dechových nástrojů.
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3.7.

Vznik Cremony

Po neúspěchu se založením vlastního družstva Amati v Lubech byl při jednání
s ministerstvem ustanoven na začátku března 1946 přípravný výbor pro založení družstva
pro výrobu strunných nástrojů. Výrobní družstvo začínalo vystupovat pod jménem Cremona.
3.8.

Národní podnik Cremona v letech 1949 - 1967

Podle zakládací listiny vytvářelo majetkovou podstatu Cremony 36 podniků, ze kterých jich
bylo 31 v Lubech, 4 v Plesné a 1 v Kostelní. Počátkem roku 1950 musel být počet provozoven
zredukován na 26, protože výrobní plán byl splněn jen na 85%. Chyběly i vhodné prostory,
které by vyhovovaly představám tovární výroby. V čele jednotlivých výroben stáli mistři
či národní správcové, kteří zůstali v Lubech. To se projevilo jako zásadní důvod,
proč se hudební průmysl v Lubech udržel. Zlepšovala se mechanizace práce a přecházelo se
na průmyslovou výrobu. Hlavním výrobním závodem podniku se stala bývalá Produktiva,
kde byly soustředěny čtyři provozovny. Největší provoz tvořila výrobna houslí PR 18,
která zahájila v roce 1950 pod vedením H. Rytycha sériovou výrobu školních houslí. První
roky nového, samostatného národního podniku patří k etapě úspěšného začátku výroby
hudebních nástrojů. V porovnání s rokem 1948, kdy Cremona vyrobila 45 tisíc kusů
hudebních nástrojů, v letech 1951 – 1952 stoupla produktivita práce téměř o dvojnásobek.
Dobré výsledky byly odrazem dalšího zavádění mechanizace a lepší organizace práce. V roce
1955 pracovalo mimo provozní objekty pouze 100 domáckých dělníků. Úspěchy roku 1952
byly také podpořeny urovnáním vztahů mezi českými a německými obyvateli. Dělnické jádro
podniku Cremona tvořili němečtí pracovníci, kteří představovali 65% všech zaměstnanců.
Přidělením státního občanství se němečtí obyvatelé Lubů opět stali rovnoprávnými obyvateli
města a pracovníky Cremony.
Od roku 1953 se začínají projevovat první signály provizoria dosavadního způsobu výroby.
Rozptýlení výrobních jednotek po celém městě, odloučenost skladů od provozoven a závislost
na dodávkách polotovarů ztěžovaly plynulý chod výroby. Nedostatek kvalifikovaných
pracovníků ve spojení s nedostatečným a zastaralým strojním vybavením jen umocňovaly
staré postupy. Dochází k prudkému poklesu vývozu hudebních nástrojů a ke ztrátě
zahraničních trhů. Jedním z hlavních důvodů bylo výrazné snížení kvality nástrojů. Stálou
spotřebou dřeva byly zásoby v některých druzích zcela vyčerpány a muselo se začít vyrábět
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z nevyzrálého dřeva. Došlo také ke zničení velké části přířezů plísní, protože skladiště stálo
v bažinatém údolí.
Opět se začíná projednávat otázka přeložení výroby z Lubů. Také je zaznamenán prudký
pokles počtu zaměstnanců na pouhých 650 osob. Kritickým stavem ve výrobě hudebních
nástrojů se proto začala vážněji zabývat i hlavní správa ministerstva. Začal se promýšlet
současný stav a program náprav. Mimo navrhovaná opatření v organizaci výroby a zlepšení
technologických postupů se zaměřovalo převážně na kvalitu výrobků, která vyplývala
z nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Nedostatečné zásobování, nevyřešené bytové
otázky, chybějící zázemí pro kulturní život a celková nižší úroveň odrazovala budoucí
zaměstnance. Tuto situaci také zhoršoval fakt, že téměř 20 starších kvalifikovaných dělníků
odcházelo do důchodu. Z přehledu o kvalifikaci vyplývá, že v Cremoně nebyl nikdo
s vysokoškolskou kvalifikací a že pouze 5 z 25 mistrů, vedoucích provozů a pracovníků mělo
středoškolské vzdělání.
3.9.

První mistrovská nástavba pro úspěšné absolventy Houslařské školy a schopné
pracovníky 1955 – 1958.

S myšlenkou na otevření první poválečné mistrovské školy výroby strunných hudebních
nástrojů přišel tehdejší ředitel Cremony Alois Müller. Cílem bylo jednoznačně pozvednout
houslařskou tradici a navázat ve výrobě mistrovských nástrojů. Nebyla to však jednoduchá
záležitost. Po prodělané krizi v letech 1952 – 1954 se stále více projevovala neschopnost
dosídlit další obyvatele české národnosti.
V roce 1956 se opět podařilo po dvou letech stagnace vyrobit přes 50 000 kusů hudebních
nástrojů. A to díky vyřešení nejaktuálnějších úkolů – zlepšení organizace výroby, zvýšení
výrobní kázně, stanovení norem zásob materiálů a polotovarů, zrušení nákupních limitů
rezonančního dřeva. A tak se roku 1957 na výstavě hudebních nástrojů v Praze Cremona
mohla pochlubit prvními výsledky, předvedením 13 nových typů nástrojů.
Při hodnocení mistrovských nástrojů v roce 1956 v Brně byly housle mistra K. Neudöfera
postaveny na úroveň nástrojů italských mistrů. Další úspěch přišel roku 1957 na soutěži
v Poznani, kde při účasti 14 různých států se 130 nástroji získává J. Vávra druhé místo,
J. Pötzl třetí a A. Lang čtvrté. Přičemž první cena udělena nebyla. Úspěchy byly dovršeny
na soutěži Ascoli Piceno v Itálii, kde J. Pötzl získává stříbrnou medaili a J. Vávra diplom
za violu.
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V rozsáhlém sortimentu bylo i mnoho netypických modelů. Roku 1957 byl celý sortiment
nástrojů prověřován a nevyhovující a zastaralé typy byly vysazeny. Bylo třeba sortiment
doplňovat tak, aby výrobní program mohl být rozšiřován podle aktuálních požadavků
zákazníků. Pro výrobu houslí byly vypracovány vzory typů podle starých mistrovských
nástrojů. Dále také byla zahájena výroba fernambukových mistrovských smyčců. Došlo
k rozšíření sortimentu a tak počátkem 60. let mohla Cremona nabízet kolem 63 druhů houslí,
16 druhů viol, 18 druhů violoncell a přes 150 druhů kytar, mandolín a tamburašských
nástrojů.
Prvního dubna roku 1958 byl národní podnik Cremona začleněn do národního podniku Amati.
Dochází k vzrůstu produkce a uchycení na zahraničním trhu. V té době bylo prodáno
do zahraničí 67% výrobků. Úspěchy také přinesly výrazné obrození dobrého jména lubských
výrobců. Počátkem roku 1960 byla Cremona vyhodnocena jako vzorný exportní závod
a u příležitosti oslav 350. výročí trvání výroby hudebních nástrojů na Lubsku bylo Cremoně
uděleno státní vyznamenání Za vynikající práci.
Před Cremonou zároveň stály i nové úkoly pro příští desetiletí. A to převážně rozvoj
a přechod na průmyslový způsob výroby.
3.10. Výstavba nového závodu 1961 – 1967
Výroba byla stále velkou většinou ruční a většina strojů byly zastaralé. Růst poptávky si proto
vyžadoval změnu dosavadního charakteru výroby a její soustředění do jedné továrny. Vlastní
výstavba byla rozvržena do dvou etap. Do roku 1965 měla být postavena výrobna kontrabasů
a violoncell a hala s provozem strojního obrábění a sušárny. V druhé etapě v letech 1966 –
1970 houslárna, administrativní budova a zbývající skladové prostory. Do výstavby bylo
zahrnuto i městské zázemí – byty, školní a předškolní zařízení, rozšíření obchodní sítě, atd.
Mezitím došlo k události, která ztížila celou situaci. 28. listopadu 1962 zničil velký požár
největší provozovnu Produktiva s výrobou houslí a s přilehlými sklady přířezů. Díky
obětavosti a pracovnímu zaujetí výrobců se již 14 dní po požáru mohlo vyrábět v nouzově
upravených objektech. Dokonce i v ústřední kanceláři závodu.
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3.11. Založení muzea hudebních nástrojů v roce 1972
První rozsáhlou sbírku původně vzorových nástrojů založilo v Schönbachu v Lubech
společenství cechu houslařů. Po částečném zcizení hlavně starých nástrojů se neúplná sbírka
stává majetkem družstva. Veřejnosti však v plném rozsahu přístupná nebyla. Sloužila
především technikům v oddělení vývoje družstva. Spousta nástrojů se v této době ztratila
nebo byla nevhodně rozprodána. Cenné exponáty byly převezeny do Národního muzea
v Praze sídlícího tehdy na Malé Straně. Některé části depozitáře nástrojů se za nejasných
okolností dostaly zpět na houslařskou školu.
Na restaurování nástrojů se podíleli mistři svého oboru – Miroslav Pikart a František Záplata.
Veškerá tato snaha vedla k přípravám otevření oblastního muzea v Lubech. Nástroje vyrobené
mistry nebo jejich žáky napodobovaly italskou, francouzskou nebo německou školu,
ale vytvářely i školu vlastní. Ve sbírkách je také zastoupena staropražská houslařská tradice –
Kašpar Strnad nebo K. B. Dvořák. Mezi exponáty jsou kromě ruských a jugoslávských
drnkacích nástrojů Schalowetzovy arabské loutny a harfy, čínské housle, čínská kytara,
indické drnkací nástroje Sitár a Esrai. Také měl být zrealizován houslařský skanzen.
Ve Šlikově domě měly být vystaveny dobové reálie z domácí malovýroby. To bohužel
z finančních důvodů nebylo možné.
K historicky nejcennějším nástrojům muzea patří violoncello zhotovené v 18. století v dílně
milánského houslaře Carla Ferdinanda Landolfiho. Také řezbou bohatě ozdobené housle
Františka Josefa I., které vznikly k výročí 60 let jeho panování. Není známo, jakým způsobem
se tyto housle z roku 1908 dostaly z Vídně zpět do Schönbachu. Na lubech těchto houslí
je vyřezaný text věnování, na spodní desce je vyřezán portrét mocnáře a znak monarchie.
Hlavice houslí je ve tvaru bohyně Austrie a na struníku bohatě zdobeným perletí a slonovou
kostí je jméno císařovny Alžběty, zvané Sissi (viz Obrázkové přílohy – obr. č. 13). Významné
jsou také housle zhotovené pražským houslařem Kašparem Strnadem, který patří
ke spoluzakladatelům české houslařské školy. Vzácné exponáty muzea hudebních nástrojů
v Lubech budí zájem odborné i široké veřejnosti.
3.12. Druhá mistrovská nástavba pro další generaci mistrů houslařů 1976 – 1979
Roku 1979 byl otevřen tříletý mistrovský kurz, který poskytl vyšší odbornou kvalifikaci
mladým nadějným houslařům. Kurz vedl mistr houslař Emil Lupač, který vyučoval stavbě
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houslí a Václav Špryňar, který učil teorii. Podle zdrojů prokazatelně dokončili: Svatopluk
Cagašík, Rudolf Fischer, Tomáš Plhal, Alois Šibal a Josef Dvořák.
3.13. Státní podnik Cremona Luby v roce 1989, 1990 a výrobci v Lubech
Po revoluci roku 1989 dochází k rozporům ve státním podniku Československých hudebních
nástrojů mezi jednotlivými závody. Roku 1990 Cremona přechází ze závodu na výrobní
podnik. Náplň výrobního podniku zůstala stejná – vyrábět kvalitní výrobky, které by byly
schopny na světovém trhu obstát konkurenci stále silnějších asijských výrobců. Jedna
z podstatných nevýhod byla nedostatek kvalitního exotického řeziva a rezonančního smrku.
Další rezervy v kvalitním zpracování nástrojů souvisely s povrchovou úpravou a nekvalitní
montáží a seřízením nástrojů. Dochází k uvolnění hranic s Německem a řada zaměstnanců
z Cremony tam odjíždí za prací. Také se osamostatňují všichni mistři houslaři a kytaráři.
Podle kronikáře má Cremona počátkem roku 1992 už jen 440 zaměstnanců.
V Lubech vznikají nové menší firmy. Atelier Saldo (1991) – výroba smyčců, Akord Kvint
(1992) – koncertní housle a violoncella (Jiří Ernat, Karel Poplštein, Josef Holpuch.
Jan Lorenz, Josef Dvořák), VKV – koncertní kytary.
3.14. Třetí mistrovský kurz stavby smyčcových nástrojů ve Večerní škole práce
8. 9. 1988 byla slavnostně zahájena 3. houslařská mistrovská škola práce v Lubech. Dvanáct
vybraných absolventů houslařské školy se sešlo na houslařské škole za účelem zahájení
mistrovského kurzu. Po dobu tří let se scházeli dvakrát týdně a zvyšovali si znalosti. První
a druhý ročník byl zaměřen na stavbu koncertního nástroje, třetí na stavbu nástroje
mistrovského. Většina z absolventů, pod vedením mistrů houslařů Aloise Šibala a Josefa
Dvořáka, s úspěchem mistrovský kurz dokončila. Výrobci tak dosáhli samostatnosti ve výrobě
a opravách smyčcových hudebních nástrojů.
Seznam absolventů, kteří úspěšně dokončili 3. mistrovskou školu: Dalibor Mácha,
Jan Lorenz, Petr Pikart, Vladimír Dlouhý, Antonín Barták, Jaroslav Nalezenec, Jan Fronk,
Jaroslav Skora, Arpád Šivák, Vladimír Čech, Josef Jiroušek.
3.15. STRUNAL s.r.o.
V červnu roku 1992 státní podnik Cremona vyhlásil z finančních důvodu konkurz. Privatizaci
vyhrál projekt tří společníků STRUNAL s.r.o. (strunné nástroje Luby). Zadlužená firma
musela přistoupit na radikální úspory, které se však vyplatily. Firma STRUNAL s.r.o. se
21

se svými výrobky zařadila mezi sto nejlepších firem v celostátní soutěži v roce 1999.
Ve firmě STRUNAL s.r.o. bylo v polovině roku 2014 registrováno jen necelých 100
zaměstnanců. U výrobců drnkacích a trsacích nástrojů je počet ustálen pouze na třech
stavitelích.
Změnou v obchodních návycích musela projít většina výrobců, kteří byli odkázáni na externí
obchodníky. To totiž způsobovalo anonymitu kupce hudebního nástroje. Postupně pak přijala
většina dnes již renomovaných výrobců přímý prodej nástrojů. Kontakt s umělci má velmi
rozhodující vliv na konečnou podobu nástroje. Hlavně v montáži a seřízení, což byla před tím
hlavní slabina některých mistrovských nástrojů.
Úspěchy a sláva houslařství na Chebsku, především v Lubech je stále velmi pozitivně
vnímána po celém světě. Interpreti jsou i dnes konfrontováni s výsledky hodnocení nástrojů
a jejich cenami na různých výstavách a mezinárodních soutěžích, kterých se lubští výrobci
pravidelně účastní.
3.16. Mistři strunných hudebních nástrojů
Mistrovské strunné nástroje vyráběné v Lubech a stavěné mistry houslaři nesou dnes
již tradiční označení výrobků „lubské školy mistrovských nástrojů.“ U zrodu stáli mistři
houslaři Vávra, Müller, Wilfer, Pötzl, Neudörfer a další. Po roce 1945 pak přišli houslaři
z vnitrozemí – Pechar, Mrkvička, Hřib a Vávra, kteří přispěli k vytvoření dnešních již sedmi
generací výrobců. Ti z žáků, kteří vynikají trpělivostí, snahou a individuální silou, mohou
po několikaletém cyklu a pod vedením nejlepších mistrů dosáhnout kvalifikace: mistra
houslaře, kytaráře nebo smyčcaře.
Podstatnou úlohu mají také tónové soutěže. Je to záruka kvality nástrojů a vysoce odborného
přístupu. Přímý styk mistrů s výkonnými umělci přispívá ke vzájemné výměně zkušeností
a hledání nových cest ke zvyšování kvality.
3.17. 1. – 5. Generace mistrů
Pro příklad uvádím pouze některé mistry houslaře:
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1. generace mistrů
Josef Pötzl (3. 10. 1908 – 15. 6. 1998)
Josef Pötzl se vyučil v odborné houslařské škole v Lubech, na kterou pak navázal dvouletou
odbornou nástavbou. Poté působil ve vlastní houslařské dílně v Hranicích na Moravě.
Po válce se vrátil zpět do Lubů, kde působil jako pedagog odborného výcviku. Zároveň stavěl
mistrovské nástroje. Dosahoval vysokých úspěchů v domácích i zahraničních soutěžích.
V roce 1981 obdržel titul „Zasloužilý umělec“. Své nástroje stavěl podle vlastních modelů.
Byl členem Kruhu umělců houslařů.
Josef Vávra (4. 11. 1912 – 9. 12. 1998)
Josef Vávra se vyučil u svého strýce, pražského houslaře J. B. Vávry, u něhož získal výuční
list. Poté se ještě zdokonalil a přiučil se stavbě mistrovských nástrojů u druhého strýce
Alfonse Vávry. V roce 1946 přišel do Lubů, kde byl velkým přínosem pro začínající závod
a od roku 1960 se věnoval pedagogické činnosti. Jeho nástroje jsou oceňovány v předních
orchestrech, konzervatořích i ve světě – v Americe, Austrálii, Asii.
2. generace mistrů
Libor Šefl (12. 6. 1932)
Cíl své životní dráhy nalezl v lubské Cremoně, kde se učil pod vedením Pötzla a Vávry. Šefl
hrál aktivně na violoncello. Po ročním působení v mistrovské dílně Alfreda Neudörfera,
který byl zároveň i jeho učitel ve hře na violoncello, pracoval jako samostatný mistr houslař.
Zpočátku vyráběl převážně housle, poté se začal specializovat na výrobu violoncell.
Emil Lupač (4. 10. 1935)
Jeho instruktory odborného výcviku byli mistři houslaři Vávra, Pötzl a Mrkvička.
Pro nadprůměrný talent ještě pokračoval ve dvouleté nástavbě. Jako absolvent pak zhotovil
v podniku Cremona své první koncertní housle. Byl vyhodnocen jako nejlepší pracovník
závodu a po přezkoušení roku 1972 začleněn mezi mistry houslaře. Získal mnoho diplomů
a ocenění. Nástroje zhotovuje podle vlastního modelu. Je členem Kruhu umělců houslařů.
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3. generace mistrů
Alois Šibal (13. 7. 1943)
Láska k hudbě jej přivedla do závodu Cremona. V učňovské škole byl jeho učitelem mistr
Václav Levý a mistr houslař Josef Vávra. Dále také získal zkušenosti od Zadražila, Lupače
a Šefla. Od roku 1976 navštěvoval tříletou nástavbovou mistrovskou školu pod vedením
mistra houslaře Emila Lupače. Soustředí se převážně na stavbu mistrovských houslí a vychází
z modelu Stradivariho a Guarneriho.
Jan Pötzl (17. 5. 1946)
Jan Pötzl díky svému otci Josefu Pötzlovi vyrůstal v houslařské rodině. Učil se pod vedením
mistra Miroslava Pikarta. Po složení závěrečné kvalifikační zkoušky 1968, se stal mistrem
houslařem. Nástroje zhotovuje dle vlastních vzorů, které jsou odvozeny od vzorů jeho otce.
Je členem Kruhu umělců houslařů. Dalším pokračovatelem rodu je syn David Pötzl.
4. generace mistrů
Milan Oubrecht (19. 11. 1950)
Po absolvování Houslařské školy v Lubech, pracoval ve firmě Cremona, kde získal mnoho
zkušeností při výrobě smyčců. Od roku 1990 na Houslařské škole učil a po celou dobu
pedagogické činnosti vyráběl mistrovské smyčce. Jeho vliv je patrný na práci téměř všech
současných českých smyčcařů. Stal se členem Kruhu umělců houslařů při Asociaci
koncertních umělců a vědců. Má svůj ateliér v Lubech, kde spolu s ním vyrábí i jeho syn
Luboš Oubrecht. Milan Oubrecht je zařazen mezi nejvýznamnější osobnosti v České
republice na přelomu 20. století v knize „Kdo je kdo“.
Arpád Šivák (22. 4. 1957)
Vyučil se v oboru houslař v Lubech u Chebu a v roce 1991 ukončil mistrovskou houslařskou
školu. Od roku 1992 se věnuje stavbě mistrovských houslí a viol. Své housle staví podle
Antonia Stradivariho ze zlatého období a také podle modelu „Plowden“ od Guarneri del Gesù.
Violy staví podle modelu „Conte Vitale“ od Guarneriho. Nástroje mistra Šiváka mají
charakter precizní práce a pečlivého výběru materiálu. Věnuje se také restaurování.
Mezi nejznámější nástroje, které restauroval, patří: N. Amati, Landolffi a Carcasi.
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5. generace mistrů
Tomáš Skála st. (23. 8. 1970)
V roce 1990 nastoupil do závodu Cremona Luby na výrobu nástrojů. Pracoval v česko –
korejské soukromé firmě, kde se tvořily špičkové nástroje. Od roku 1997 se Skála
osamostatnil a má svůj ateliér v Lubech, který sdílí se svým tchánem a zároveň učitelem
mistrem houslařem Emilem Lupačem. Absolvoval aprobační zkoušku v ateliéru Tomáše
Pilaře, na jejíž základě vstoupil do Kruhu umělců houslařů, což je společenství zhruba
čtyřiceti nejlepších houslařů v České republice. Mistr houslař Tomáš Skála představuje
své nástroje na výstavách (Holandsko, Německo) i na soutěžích (Česko, Mittenwald, Utah).
Při stavbě nástrojů vychází z modelů Stradivariho a Guarneriho. Na jeho nástroje hrají umělci
z Česka, Slovenska, Holandska, USA, Kanady, Taiwanu, Jižní Koreje, Japonska.
Petr Rácz (24. 12. 1974)
Houslařskou školu studoval pod vedením mistrů Karla Zadražila a Emila Lupače. Od roku
1994 spolupracuje s ateliérem Akord Kvint a dále se zdokonaluje. K tomu mu napomáhají
mistři Šivák, Pötzl, Michael van Berkum (Holandsko), Eduard Schwen (Německo). Od roku
2008 je členem Kruhu umělců houslařů. Dále byl v roce 2012 přijat do encyklopedie
osobností Who is Who World Society Corporation. Jeho syn Michal Rácz je také úspěšný
houslař.
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4. ZALOŽENÍ A VÝVOJ HUDEBNÍ ŠKOLY V LUBECH
Založení odborné hudební školy v Lubech vzniká již v roce 1873. Cílem školy bylo
poskytnout teoretické i praktické hudební vzdělání těm zájemcům, kteří se chtěli věnovat
výrobě hudebních nástrojů i nadále. Studium na škole trvalo tři roky. Vyučovala se hudební
nauka, zpěv a praktická výuka hry na nástroj. Zájem o studium byl opravdu velký,
ale z kapacitního důvodu mohlo být ze 108 uchazečů přijato jen 54, neboť prvních šest let
na škole vyučoval pouze jediný učitel a zároveň ředitel školy – Josef Wilfert. Pro velký nárůst
žáků byl tedy po šesti letech zaměstnán druhý odborný učitel – Engelbert Loh.
Absolventi této školy se stali pro lubské nástrojařství první výraznou posilou. Během dalších
let počet žáků i absolventů dále stoupal a hudební škola se stávala téměř nepostradatelným
vzdělávacím ústavem pro budoucí výrobce hudebních nástrojů. Postupem času byl zaveden
jednoroční přípravný kurz, kde museli uchazeči prokázat dostatečný talent k tomu, aby mohli
být na školu přijati.
Rozšíření školy
Významným posunem v dějinách hudební školy se stal rok 1908, kdy byla výuka rozšířena
o dílenské vyučování. Učitelem stavby hudebních nástrojů se stal mistr Karl Sandner.
Dílenská výuka byla dvouletá. V prvním ročníku žák musel zvládnout technologii stavby
houslí, zhotovit podle modelu všechny součásti smyčcových nástrojů a také musel umět
všechny opravy. Dále také získával přehled o dějinách houslařství a o modelech významných
mistrů. Ve druhém ročníku se student seznamoval s materiálem, přípravou laků, lakováním
a konečnou úpravou nástrojů. Ke studiu byli přijímáni žáci, kteří dovršili 16 let. Výuka
představovala šest hodin praxe a dvě hodiny teorie. Většina absolventů nadále zůstala
v Lubech a přispívala k dalším pozvednutí úrovně lubských nástrojů.
Prostory pro výuku byly zpočátku velmi neuspokojivé. 26. října 1910 proto bylo rozhodnuto
koupit pozemek v Nádražní ulici a postavit zde novou budovu hudební školy. V květnu 1911
pak byla zahájena stavba. Celkové náklady na stavbu včetně pozemků činily 70 000 korun,
které zapůjčila lubská spořitelna. Stavba byla dokončena během krátkého času, v září 1911.
Nová hudební škola měla dvě patra a koncertní sál.
V roce 1914 přibylo další oddělení zaměřené na výrobu smyčců, které vedl specialista –
smyčcař Josef Schuster. Poté bylo kvůli stoupající oblibě kytar otevřeno i třetí oddělení,
kde se vyučovalo výrobě trsacích nástrojů. Toto oddělení vedl jeden z nejlepších lubských
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kytarářů – Rudolf Mettal. Lubská škola se postupně stala významným střediskem výuky
hudebně nástrojařského průmyslu.
4.1.

Houslařská škola v Lubech 1945 – 1978

Pro období po roce 1945 je historického materiálu velmi málo. Závodní učňovská škola
v poválečném období nevedla ani kroniku, ani nepsala výroční prohlášení. Kromě výroby
houslí a smyčců byla také zavedena výroba strun. V tomto odvětví pracovaly především ženy
a dívky.
Škola byla mezi místními občany velice oblíbená, zejména její hudební oddělení navštěvovala
téměř celá populace. To, že se hudebně vzdělávala spousta mladých lidí, se kladně
projevovalo na rozvoji hudebnosti místních obyvatel.
Na podzim roku 1946 došlo ke znovuotevření Státní odborné školy pro výrobu hudebních
nástrojů. Prvním ředitelem učňovské školy se stal Václav Menšík, avšak ve vedení školy
docházelo k častým změnám. Do prvního poválečného ročníku bylo přijato 10 žáků z celé
Československé republiky. Začátky výuky byly obtížné, stejně tak, jako poválečná situace
v tehdejším pohraničí. Dílny byly vybaveny velmi zastarale a nedostatečně.
Mezi prvními poválečnými učiteli byli Bohumil Hřib – stavba nástrojů, technologie a znalost
materiálu. Na jeho místo poté nastoupil mistr houslař Josef Pötzl. Teoretické disciplíny učil
odborník přes výrobu smyčců i nástrojů Bohumil Pechar. Kytarovou sekci vedl Ignác Wilfer.
Namísto Pötzela pak na školu nastoupil Josef Vávra, který zde pracoval více než deset let
a vychoval celou řadu dnešních lubských odborníků. Dalšími učiteli byli Ivan Rohožka,
Jiří Mrkvička a Václav Levý. Škola také pro své absolventy připravila dvouletý kurz, což byla
nástavba a příprava na samostatnou houslařskou práci. Kurz vedl mistr houslař Josef Pötzl
a absolvovali jej dnešní přední lubští mistři houslaři – K. Zadražil, E. Lupač a další.
Později, v polovině 50. let, byla zřízena mistrovská houslařská škola, která rovněž pracovala
při závodní učňovské škole. Zde stavbu smyčcových nástrojů vedl mistr houslař M. Pikart,
trsacích M. Vasilek a smyčců P. Kunc. Výuka byla rozdělena na jeden týden teoretického
vzdělávání a jeden týden praxe. Třetí ročník už praxi podstupoval přímo v závodě,
kde učňové pracovali na jednotlivých stanovištích a postupně se tak seznámili s celým
výrobním procesem. Při učňovské škole byla také zřízena závodní škola práce,
kde si pracovníci mohli doplnit potřebnou kvalifikaci vykonáním příslušných zkoušek.
Učňové měli po studiu závazek pracovat alespoň pět let v mateřském závodě. Byly
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ale i výjimky – studenti, kteří odcházeli předčasně do krajů a měst, ze kterých pocházeli,
aby se stali mistry v opravnách nástrojů. Nejzkušenější měli možnost pracovat jako opraváři
ve velkých symfonických orchestrech.
4.2.

Vývoj Odborné houslařské školy po roce 1980 až do současnosti

Od 1. 7. 1982 přestala existovat Závodní učňovská škola. Mezi pamětníky dlouhou dobu
po svém zániku stále nazývaná jako „Zuška“. Organizačním řádem vydaným 1. 9. 1982
dostala škola nový název: Střední odborné učiliště hudebních nástrojů Hradec Králové –
Místně odloučené pracoviště Luby u Chebu. I v tomto období se na škole vystřídalo mnoho
pedagogů. Za zmínku stojí velký přínos Milana Oubrechta ve výuce výroby smyčců.
V druhé polovině 80. let byla vyžadována stále větší odbornost a lepší umělecká průprava
žáků houslařské školy a byly učiněny kroky ke zřízení vyšší formy vzdělání. A to z toho
důvodu, že podnik Cremona vyžadoval stále více odborníků na stavbu koncertních nástrojů.
Proto byl otevřen obor s maturitou ve výrobě smyčcových nástrojů. Ten byl otevřen v roce
1989 a přihlásilo se do něj 23 uchazečů. Rozšíření oboru o maturitní zkoušku pozvedlo školu
na důstojné místo mezi podobná zařízení v Evropě. Pro činnost mistrů odborného výcviku
se podařilo získat mistry houslaře Karla Zadražila a Emila Lupače. V učebním plánu
se objevily i některé nové předměty: Akustika, Restaurátorství a Povinná hra na hudební
nástroj. Škola také získala i několik studentů ze zahraničí a tím získala mezinárodní renomé.
Dále byla také domluvena spolupráce s praktickou náplní s celosvětově proslulým výrobcem
kytar Gerhardem Hannabachem, která byla započata roku 1991 a trvá až dodnes.
V roce 1993 škola oslavila 120. výročí svého trvání. Průběh oslav zaznamenal kronikář
Jaroslav Folber takto: „Jubilující učiliště patří bezpochyby k historii dnešního, někdy
také nazývaného hudebního městečka Luby. Staronová historie tohoto centra krušnohorského
houslařství se rodí v současné době za velmi těžkých podmínek. Přejeme si, aby tak,
jako v letech 1952 – 1953, kdy byla zvažována likvidace tohoto učiliště, a tím i celého
nosného průmyslu strunných hudebních nástrojů v místě, zvítězil opět zdravý rozum
a za přispění těch, kdož má právo do toho co mluvit, se Luby alespoň v dnešní podobě
a světovém věhlasu zachovaly i dalším generacím. Tedy i s houslařskou školou.“
(J. Pátek 2014, s. 251)
Koncem roku 1993 také došlo k personální reorganizaci. Na místo postu vedoucího
byl zvolen Pavel Jung a jeho zástupcem se stal mistr smyčcař Petr Hnilica. V této době
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se nepodařilo vyřešit na celostátní úrovni důstojné platy, což mělo za následek, že vyučující
odborných předmětů odcházeli do soukromých sfér.
V roce 1996 dochází k významnému předělu v historii Odborné houslařské školy. Škola
se odtrhla od mateřské organizace, která byla v Hradci Králové, a stala se tak samostatným
zařízením.
V období 2000 – 2005 docházelo k podstatné generační obnově především u mistrů
odborného výcviku. Ve školním roce 2001/2002 byl zájem uchazečů enormní. Ve specializaci
houslař a kytarář se na škole vzdělávalo 63 žáků. V těchto letech také škola slavila
130. výročí. Oslava se konala v prostorách muzea hudebních nástrojů v komorním duchu.
Na jaře roku 2005 přichází velmi výrazný zlom. Školu v Lubech navštívila delegace zástupců
z Karlovarského kraje. Po setkání s ředitelem vyšlo najevo, že v budoucnu bude velmi obtížné
zachovat statut školy a že možným řešením by byl přesun školy z Lubů do okresního města
Cheb. Starosta Lubů se o tom vyjádřil v místních novinách takto: „Tato situace nepřináší
pro město vůbec nic pozitivního. Naopak, z Lubů zmizí 70 mladých lidí, nepřijedou se sem
podívat další zájemci o studium, nepřijedou jejich rodiče či příbuzní, povědomí houslařského
města se vytratí. Nikdo se zde nevdá či neožení, nikdo nebude v Lubech pokračovat v tradici
výroby houslí, kytar,… Strunal, Akord Kvint nebo Ateliér Saldo již nezaměstnají vyučeného
a stavby znalého člověka. Už sem nepřijdou noví a mladí lidé, opět se po letech vracíme
k vysidlování pohraničních oblastí. Město bude postupně stárnout.“ (J. Pátek 2014, s. 264)
Poslední událostí školy, která ještě sídlila v Lubech, bylo uspořádání I. Mezinárodní
houslařské soutěže učňů a tovaryšů v Lubech. Iniciátorem celého houslařského klání byl
houslař Ing. Jaromír Jelínek, který na škole vyučoval.
Nová kapitola školy započala v září 2005 zahájením výuky v prostředí Integrované střední
školy v Chebu. Tradicí slavnostního zahájení školního roku se stalo každoroční pozvání
houslisty Jaroslava Svěceného. Ten se také stal patronem školy.
V období 2007 – 2010 se ve škole uskutečnily všechny formy výuky pro uměleckou stavbu
nástrojů a došlo k revizi nebo vypracování nových učebnic pro odborné předměty. Dále
se z finančních zdrojů Evropské unie pořídilo nové materiální a technické vybavení. Na pozici
vedoucího učitele nastoupil Milan Straka a vystřídal tak Pavla Junga. Kolektiv učitelů
se dokázal v celkem krátkém období adaptovat na nové prostředí.
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V dalším vývoji 2010 – 2014 je na školu kladena stále větší konkurence v rámci střední
Evropy. Obstát není snadné, protože podobná zařízení mají statut soukromého charakteru
nebo jsou dokonce pobočkami vysokých škol. A systém financování odborných středních škol
je u nás zcela jiný než v zahraničí. Navíc Houslařská škola v Chebu je jediná svého druhu
na úrovni střední školy v Evropě.
Mezi úspěšné absolventy, kteří dosáhli i mezinárodního uznání patří napříč generacemi
posledních 25 let např.: Ivan a Alexander Švýcarský, Tomáš Pospíchal, Jaroslav Kohout,
Libor Sedláček, Ladislav Prokop, Jan Kužel, Robin Ernat, Karel Poplštein, Josef Múčka,
Martin Petlach, Matyáš Dědek, Martin Šuk, Jan Fišer, Tomáš Skála, Michal Rácz,
Václav Pikrt a celá řada dalších.
Součastné složení pedagogického sboru plně odpovídá všem nárokům pro odbornost
a vzdělání. Vedoucím ISŠ Cheb – Houslařská škola je od srpna 2010 Bc. Jiří Pátek. Zástupce
a zároveň učitel odborného výcviku ve specializaci kytarář je Bc. Štěpán Gubran, učitelem
odborných předmětů je Milan Straka. Učitelem odborného výcviku - housle je Libor Fuchs
a učitelem odborného výcviku - kytary je Jindřich Růžička. Jednotliví učitelé si nadále
doplňují odborné znalosti na různých stážích u vnitrozemských a zahraničních renomovaných
mistrů.
4.3.

Vybraní pedagogové houslařské školy

Zdeněk Zadina (*2. 7. 1942 Havlíčkův Brod)
Mistr houslař, člen Kruhu umělců houslařů Asociace hudebních umělců a vědců ČR.
Své vědomosti prohluboval v odborné houslařské škole podniku Cremona v Lubech
a dovednosti získal u učitele mistra Josefa Vávry. Mistr Zadina uměl hrát na violoncello
a jeho učitelem byl mistr houslař a vnikající hudebník Alfred Neudörfer. V nynější době staví
nejen současné nástroje, ale i nástroje historické. Poslední jeho prací je učebnice Technologie
stavby smyčcových nástrojů a obdobná pro stavbu kytar.
Milan Straka (*26. 4. 1975 Cheb)
Stavbu nástrojů studoval pod vedením Emila Lupače. Podstoupil odbornou stáž u Vladimíra
Dlouhého. Stal se vedoucím Houslařské školy a učitelem odborného výcviku.
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Jiří Pátek (*13. 5. 1976 Kraslice)
Pochází ze starého houslařského rodu Eberlů ze saského Adorfu. Vedle studia na houslařské
škole se také věnoval a nadále i věnuje barokní hudbě instrumentální i vokální. Na houslařské
škole vede umělecko-řemeslnou stavbu a také odborné předměty – Dějiny hudby a Akustiku.
Absolvoval stáže u mistra Aloise Šibala a Arpáda Šiváka, kde postavil svůj první mistrovský
nástroj. V roce 1999 si otevřel svůj vlastní ateliér ve Špalíčku v Chebu, kde působí dodnes.
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5. FIRMY A VÝROBCI V LUBECH V ROCE 2014
Strunal a.s.
STRUNAL patří mezi největší výrobce strunných hudebních nástrojů v Evropě. Továrna
navazuje na tradici lubských řemeslníků a mistrů již od druhé poloviny 17. století. Zpočátku
vznikaly jen drobné manufaktury na výrobu smyčců, houslí, kytar, louten a jiných nástrojů,
které daly základ závodu STRUNAL, dříve nazývaného Cremona. Dnes STRUNAL využívá
zručnost a dovednost svých houslařů i technologie navržené svými inženýry. Pro výrobu
se používá kvalitní rezonanční dřevo, které prochází náročným procesem kontroly a každý
vyrobený nástroj je pak podroben testu tónových vlastností a kvality.
Akord Kvint s.r.o.
Akord Kvint je soukromá společnost, která vyrábí školní, studentské, koncertní a mistrovské
housle, violy a violoncella. Společnost byla založena roku 1991. Majitelům společnosti
se podařilo získat mladé talentované houslaře a mistry houslaře a vytvořit tak tým
profesionálů. V roce 2009 společnost převzala výrobní program obchodní značky
ARS MUSIC. Veškerý materiál, součásti a osazení pochází od zdrojů z Německa, Rakouska
a Francie. Zpracovává se zde rezonanční smrk, bosenský javor s hlubokou vlnitostí. Dále
se používají ebenové, palisandrové a zimostrázové součástky. Klíč k úspěchu také tvoří
jejich vlastní lihové laky na přírodní bázi.
Mistrovské nástroje prochází tónovou zkouškou hodnocenou komisí, kterou provádí porota
složená z profesorů Pražské konzervatoře a členů Dvořákova kvarteta. Porotci pak svým
podpisem stvrzují kvalitu nástroje společně s houslařem, který nástroj postavil. Akord Kvint
prodává již do více než třiceti zemí světa. Majitelem společnosti se stal roku 2012
Ing. Josef Holiš.
Schneider – Kytary s tradicí
Firma Schneider vyrábí kytary již čtyři generace a tradice sahá do roku 1924. První nástroje,
především loutny a mandolíny, začal stavět Albert Schneider. Pokračovatelem byl jeho syn
Hugo Schneider, který prvně působil s otcem v soukromé dílně a poté se stal vedoucím
oddělení výrob kytar v Cremoně. Kromě kytar a mandolín stavěl také theorby, loutny
a vihuely. Další pokračovatel byl Jan Schneider, který také pracoval v Cremoně
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a také v domácí dílně s jeho otcem. V současné době kytary staví Jan Schneider s jeho synem
Janem Schneiderem mladším.
Atelier SALDO, výroba smyčců
Firma byla založena roku 1992 Otakarem Odlasem a Jarmilou Odlasovou. Postupně
se do chodu firmy zapojili i synové Milan Odlas a Luboš Odlas. Pro větší efektivnost výroby
v roce 1998 vybudovali v Lubech budovu, kde mohli koncentrovat všechny technologické
postupy a která je dnes hlavním a jediným centrem firmy.
Winkler – smyčce
Jaroslav Winkler roku 1952 nastoupil do učení na výrobu hudebních nástrojů při závodě
Cremona. Jeho syn Vladimír nastoupil do stejné školy jako jeho otec, kde tehdy vyučoval
mistr Oubrecht. Nástupce David Winkler patřil do třetí generace hudebních nástrojářů a učil
se u mistra Petra Hnilici. Firma Winkler vyrábí veškeré houslové, violové, violoncellové
a basové smyčce a také mistrovské výrobky, které vyváží do světa. Mezi zákazníky patří
hudebníci teplické filharmonie nebo hudebníci v Singapuru.
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6. SOCHA HOUSLAŘE – SYMBOL HOUSLAŘSKÉHO MĚSTA
Návrh na stavbu pomníku podali v roce 1925 houslaři místního společenstva. Postavením
pomníku měla být vyjádřena poklona všem neznámým houslařům a výrobcům hudebních
nástrojů, kteří rozvíjeli toto řemeslo. Zároveň také měla být vytvořena symbolická
pamětihodnost houslařského města. Počátkem roku 1926 byla vyhlášena veřejná sbírka
a o rok později proběhlo slavnostní odhalení.
Na počest odhalení sochy se konaly dvoudenní oslavy, kde byl přichystán bohatý kulturní
program. Druhý den ráno, po projevu starosty města Schmielera a kronikáře Mädlera,
byl pomník odhalen. Poté následovalo ukládání věnců a zápisy do Zlaté knihy města.
Na pískovcovém podstavci je zeměkoule s modelovanou figurou houslaře, který si prohlíží
své housle. Pomník byl zhotoven podle návrhu akademického sochaře Hugo Uhera
z Karlových Varů. Původně socha stála na podstavci před kostelem sv. Ondřeje, poté byla
19. listopadu 1956 přemístěna tam, kde se nyní v Lubech nachází. Houslař tak na novém
místě stojí již 46 let a shlíží na dění ve městě s dlouholetou tradicí výroby hudebních nástrojů.
Houslařských pomníků se ve světě mnoho nevyskytuje. Pamětní deska, která je věnovaná
velkému mistrovi Jacobu Stainerovi, je na kostele v obci Absam u Innsbrucku. Italské město
Cremona odstranila budovu, kde působil nejslavnější občan města Antonio Stradivari
a na místo toho byla postavena nová budova, na kterou město nechalo tomuto nesmrtelnému
umělci umístit malou desku. V Mitternwaldu v Bavorsku má pomník Matthias Klotz a v obci
Salo u jezera Garda stojí mramorová socha Gaspara Bertolottiho.
Kopii lubské sochy mají také v německém Bubenreuthu, kde ji v roce 1969 postavili bývalí
lubští obyvatelé. Tím vyjádřili vztah k městu Luby, tehdy ještě Schönbach, které po válce
museli opustit. Chtěli také připomenout vztah k tradici výroby hudebních nástrojů,
ve které pokračovali.
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7. STAŘÍ MISTŘI HOUSLAŘSKÉ ŠKOLY A CHEBSKA
Mathias Heinicke (3. 3. 1873 – 1956)
Vyučil se v Markneukirchenu u Ernsta Reiholda Schmidta. Poté se zdokonaloval v Berlíně,
Budapešti a v Benátkách, kde studoval u Eugena Deganiho. Tam se také seznámil s metodami
italského houslařského umění. Heinickeho práce s sebou stále nesla znaky jeho učitele
Deganiho, kterého si velmi vážil. Zdůrazňoval to i na jeho vinětách, kde také uváděl jméno
jeho učitele. Vedle viněty je uvnitř nástrojů i vypálená značka s Heinickeho jménem.
Postupně se stal velmi vyhledávaným houslařem mezi významnými interprety své doby.
Používal kvalitní dřevo a jeho nástroje dobře zněly hned od začátku.
Ignac Sandner (24. 12. 1822 – 31. 5. 1847)
Ignac Sandner po vyučení pracoval u svého švagra Antona Lutze, u něhož se zdokonalil. Poté
odešel do Prahy, kde pracoval u Michala Webera, který mu odkázal celé své jmění i zařízení
celé dílny. Před odchodem z Prahy do Schönbachu v roce svého úmrtí prodal dílnu v Praze
J. B. Dvořákovi. Ignác Sandner pracoval velmi krátce a jeho výrobky nejsou známé.
Jiří Mrkvička (4. 5. 1924 – 24. 4. 1973)
Houslařem se vyučil v Mladé Boleslavi u J. B. Herclíka. Poté pracoval asi jeden rok
v Bratislavě u Osvalda Juraje Willmanna. V roce 1948 odešel do Lubů u Chebu, kde pracoval
v národním podniku Cremona a také působil jako instruktor při výchově mladých učňů
na houslařské škole. V roce 1958 mu byla přidělena dílna na Smíchově, kde se osamostatnil.
Byl členem Kruhu umělců houslařů. Jiří Mrkvička byl pečlivý a precizní pracovník. Nechtěl
jen kopírovat slavné vzory Stradivariho a Guarneriho, ale vytvářel i své vlastní modely.
V době, kdy byl připraven jít vlastní cestou, zemřel.
Josef Werner (29. 9. 1869 – 1930)
Vyučil se v Schönbachu u Vincence Lutze a zdokonalil se ve Vídni u Tomáše Zacha. Poté
byl zaměstnán jako dílovedoucí v houslařské dílně Josefa Lídla v Brně. V roce 1910 se v Brně
osamostatnil. Pracoval čistě podle modelu Stradivariho a Guarneriho a používal lak červených
odstínů.
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Alfred Neudörfer (31. 5. 1908)
Mistr houslař byl vynikajícím mistrem zejména v oboru stavby mistrovských violoncell.
Na tento nástroj také výtečně hrál. Byl také členem orchestru divadla v Chebu a někdy
vypomáhal ve Františkových Lázních.
Bohumil Pechar (25. 6. 1919)
Vyučil se v Praze u Antonína Lancingera, kde také pracoval do roku 1942. Ve stejném roce
byl totálně nasazen až do konce války. V září 1945 byl vyslán do Lubů u Chebu, kde založil
odbornou houslařskou školu a stal se vedoucím instruktorem. V roce 1955 ukončil svoji
pedagogickou činnost a vrátil se zpět do Prahy, kde pracoval jako houslař pro n.p. Cremona.
V tom samém roce přešel jako houslař a restaurátor do České filharmonie a pracoval
v restaurátorské dílně v Domě umělců. Byl členem Kruhu umělců od jeho založení tj. od roku
1958. Jeho oblíbenými modely byly Stradivari, Amati a Bergonzi.
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8. ZÁVĚR
Během psaní této práce mi postupně docházelo, jak velké a obsáhlé téma jsem zvolila.
A jak těžké bude jej uchopit a uspořádat všechny myšlenky a události s tématem spojené.
Je opravdu neskutečné, jak bohatou historii s sebou nese takové malinkaté městečko daleko
na západě republiky. Pozoruhodné je také to, že Luby, jakožto město s houslařskou tradicí,
mají i houslařské jméno.
Zamýšlím se nad tím, jak široký komplex a jak uzavřený kruh to je. Připadá mi,
že je to opravdu niterný a velmi originální vztah. Vztah: houslař – nástroj – hudebník.
Tím kruhem mám na mysli to, že mistr houslař vyrobí nástroj, ten se dostane k hráči,
protože tón, dohmat, síla, tloušťka, barva, duše nástroje jej chytila za srdce. Hráč si nástroj
zamiluje, hraje na něj a objevuje nové možnosti či kvality instrumentu. A potom zase podá
zpětnou vazbu houslaři, ohledně toho, jak je s výsledkem spokojen či nikoli. Není to však
rychlý proces. V oblasti houslařství i v hudebním světě se některé procesy počítají na dlouhá
léta. Což je poměrně velký kontrast v poměru s velmi uspěchaným stylem života. Houslaři
i hudebníci mají svůj odlišný svět. A to společné, co je žene dopředu, je tvrdá práce,
vytrvalost, talent a vidina kvalitně udělané práce.
Bakalářská práce mi otevřela obzory, co se týče výroby nástroje. Co všechno je zapotřebí
podstoupit a jaké úkony a procesy se dějí, když vzniká hudební nástroj. Dále jsem
se dozvěděla o historii města daleko zpátky v čase a měla jsem možnost sledovat průběh
rozvojů a pokroků, kterými Luby procházely. Mnohokrát to byla cesta plná výmolů
a překotných událostí. Jednou bylo město v rozkvětu a jednou zase v krizi. Je moc dobře,
že houževnatostí obyvatelů se podařilo věci ustálit a zachovat dlouholetou tradici,
která je pořád živá.
Velká zásluha určitě patří také učitelům ve výrobě nástrojů, kteří byli vesměs i mistry
a samotnými výrobci. Poměrně často jsem ve svém životě slyšela slovní spojení - výrobní
tajemství. A proto je hezké, že si houslaři toto tajemství a zkušenosti předávají dál a tím
uchovávají výrobní tradici.
Velmi mě zaujal článek o Soše houslaře – symbolu houslařského města. Líbí se mi myšlenka,
že houslař hledíc na své vyrobené housle shlíží na město a dává pozor na to, aby se tradice
udržovala. Je to jakési připomenutí toho, že ač je to občas velmi těžká práce, nedá se vyčíslit.
To je ale dobře. Kdyby se vyčíslit dala, nebyla by tak vzácná a tolik fascinující.
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Díky práci jsem si mohla připomenout to, jak moc mám hudbu ráda, jak moc pro mě znamená
a jak moc mě obohacuje. A když mě někdy opustí inspirace ke cvičení nebo ke hře vzpomenu
si na to, že v ruce držím nástroj, který je jen můj a je neopakovatelný. A který vyrobil člověk,
jenž do toho dal kus svého života, stejně jako já do svého hraní.
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10. PŘÍLOHY
10.1.

Rozhovor s mistrem houslařem Tomášem Skálou

Co Tě na houslařině baví nejvíce?
Houslařina je nádherná práce se dřevem. Navíc když tomu dřevu vtiskneme krásné chvění,
které se rozezvučí strunami, tak ten výsledný efekt, jak nový nástroj hraje, je nepopsatelný.
Musí hrát lépe než ten minulý. Musí být silnější a barevnější v tónu, ještě lépe zpracovaný,
zkrátka na další nový nástroj se těšíte, jako malé děcko.
Které nástroje vyrábíš nejraději a které jsou tvému srdci nejbližší?
Vyrábím všechny nástroje z rodiny smyčcových, od housliček přes violy a violoncella
až ke kontrabasům. Všechny nástroje musí být vytvořeny krásně a s láskou, ale mému srdci
nejbližší nástroj je violoncello. Myslím si, že když se na ten nástroj umí dobře zahrát, tak jsou
ve zvuku tóny houslové a violové a na spodních strunách je možno se přiblížit kontrabasu.
Jakožto i lidé, kteří hrají na violoncello, jsou pohodáři, klidní a vyrovnaní a to je na tom
úžasné.
Jaký nástroj bys vyzdvihnul jako tvůj nejzdařilejší?
Nejzdařilejší nástroj, to se nedá takto posoudit. Jestli soudit podle toho, kolik stojí nebo podle
tónu nebo podle toho kdo ten nástroj vlastní? Asi před 15 lety jsem postavil nádherný nástroj
na houslařskou soutěž do německého Mitenwaldu. Po pracovní stránce to bylo v té době
to nejlepší, co jsem postavil a tónově to bylo ještě lepší. Umístění na soutěži bylo v první
čtvrtině z 200 účastníků. Jeden brněnský profesor na housle si ten nástroj objednal, aniž by ho
viděl, protože sledoval mojí houslařskou kariéru a tušil, že tento nástroj bude výjimečný,
což se potvrdilo. Tak to je taková jednoduchá příhoda.
Jak vzpomínáš na dobu, kdy ses tomuto řemeslu učil?
Řemeslu houslařskému jsem se začal učit až po vojenské službě ve svých dvaceti letech.
Náhodou jsem se přiženil do rodiny věhlasného houslařského mistra Emila Lupače
a tak to bylo o něco jednodušší. Při zaměstnání jsem se dálkově vyučil houslařem a můj tchán
mi ukázal další houslařské možnosti. Následovala dvouletá práce v soukromé firmě na výrobu
špičkových nástrojů a pak jsem začal pracovat ve společném ateliéru s Emilem Lupačem,
který sdílíme dodnes. A hlavně s láskou a úctou.
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Jaký nástroj plánuješ v nejbližší době postavit?
Nejnovější nástroj bude violoncello, určené do státu Izrael. Snad to všechno klapne a budoucí
majitel bude spokojen.
Jaké máš zkušenosti ve spolupráci s hudebníky?
Spolupráce s hudebníky musí být velmi úzká a na profesionální úrovni. Když postavím
nástroj, je třeba na něj profesionálně umět zahrát, abychom mohli seřídit nástroj
jak dohmatově, tak i po tónové stránce ke spokojenosti zákazníka. Hudebníci přijíždí za mnou
do ateliéru nebo nástroje zkoušíme v prostorách velkých sálů a konzervatoří.
Jaké máš další zájmy vedle houslařského řemesla?
Houslařské řemeslo je krásné a svobodné, to znamená, že práci si můžete udělat kdy chcete,
ale nikdo ji za vás neudělá. Vedle houslařiny je na prvním místě rodina, kde jsme vychovali
společně s manželkou Martinou dvě děti, dceru Míšu a syna Tomáše, také houslaře. Myslím,
že se nám je podařilo dobře vychovat a že budou z nich slušní lidé. Někomu se to možná zdá
málo, ale je to pořádná fuška. Aktivně se věnuji sportu, stolnímu tenisu jako hráč, tak i trenér
dětí.

Pasivně

mám

rád

každý

sport

a

muziku

skoro

všech

žánrů.

Jaká nejvtipnější historka se ti v oblasti Tvé práce přihodila?
Do této otázky bych zařadil jednu časosběrnou příhodu s mými housličkami. Je tomu už pár
let, kdy jedna velmi nadaná houslistka z Prahy chtěla zakoupit nový nástroj. Ideální
je konfrontace dvou nástrojů postavených různými mistry. Takovou soukromou soutěž jsem
vyhrál a otec houslistky nástroj zakoupil. Housle byly výrazně lepší v tónu a cenová relace
byla příznivější. Což je možná normální. Ale po zhruba třech měsících volal otec houslistky,
že nástroj přestává hrát na spodních strunách. Zalekl jsem se a odcestoval jsem 200 km
do Prahy, abych zjistil, co se děje. Po vyměnění spodních strun za nové (houslistka cvičila
až 8 hodin denně), hrál nástroj zase parádně. Nasedl jsem do auta a odjel dalších 200 km
zpátky domů. Po dalším půl roce se opět ozval otec houslistky a říkal, že ji její profesor
na konzervatoři

nedá

vystupovat

na

koncertě,

protože

nemá

dobré

housle.

Opět jsem odjel do Prahy zjistit co se děje. Jaké bylo moje překvapení, když mě pozvali
do sálu jedné významné školy, kde čekali na moji konfrontaci nástroje z Německa, Francie
a dokonce i jeden italský nástroj. Po zhlédnutí mého nástroje a nastavení dušky, se hrálo
s klavírem. Hodnotil se každý nástroj zvlášť. Porota byla sestavená z několika profesorů
a hudebníků. A ejhle, po vyhodnocení to s přehledem vyhrál můj nástroj, který porazil i starší
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a slavnější nástroje. Stejně to bylo málo. Na tento nástroj zřejmě hraje otec houslistky,
také významný houslista, a dceři musel zakoupit starý francouzský nástroj. Od té doby
už se nikdo neozval a sám nevím, kde je tomu nástroji konec. Příhoda to nebyla úsměvná,
i když

po

těch

letech

již

ano.

I

v

našem

řemesle

se

dějí

nekalé

věci.

Možná ještě přidám opravdu úsměvnou příhodu: jeden mistr houslař zavolal telefonem,
jestli by mohl přijet k nám do ateliéru zkonzultovat jeden italský nástroj - housličky. Ještě týž
den přijel a v ruce držel houslové pouzdro. Protože jsme se již delší dobu neviděli, zprvu
probíhala dlouhá konverzace. Zhruba po hodině debaty došlo i na ten zmiňovaný nástroj,
a když otevřel pouzdro, tak tam nástroj neměl. Normálně ho zapomněl doma. I takové věci
se stávají, když jsou lidé zamilovaní.
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10.2.

Obrázkové přílohy – obrázky jsou z knihy: Pátek, Jiří: Z dějin houslařství

na Chebsku

Obrázek č. 1: Josef Pötzl, s. 447
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Obrázek č. 2: Pomník houslaře. S. 427
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Obrázek č. 3: Zámek v Horních Lubech, 1911 J. Zimmermann. S. 406

Obrázek č. 4: Luby, 1899. S. 348
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Obrázek č. 5: Produktiva Luby, 1910 F. Durbeck. S. 360

Obrázek č. 6: Produktiva po vyhoření Luby, 1962. S. 398
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Obrázek č. 7: S. 220

Obrázek č. 8: Dílenská výuka v roce 1925. S. 228
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Obrázek č. 9: S. 89

Obrázek č. 10: Cech houslařů, Luby 1921. S. 72
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Obrázek č. 11: S. 43.

Obrázek č. 12: Tónové přehrávky, 80. léta. S. 185
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Obrázek č. 13, 14: S. 168, S. 265

Obrázek č. 15: S. 5
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Obrázek č. 16: Učitelský sbor 2011 zadní řada zleva: M. Straka, L. Fuchs, J. Pátek. Přední
řada zleva: J. Růžička, Š. Gubran. S. 271

Obrázek č. 17: S. 220
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