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ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS

FACULTAS PHILOSOPHICA HISTORICA 28 – 1998

FAJÁNS Z DÍLNY MACHÁŇŮ Z VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ
V MUZEJNÍCH SBÍRKÁCH

Radmila Pavlíčková

Fajánsová1  produkce století devatenáctého, zejména pak jeho druhé poloviny, bývá
v literatuře označována jako úpadková, což vedlo k badatelské i výstavní rezignaci na
toto období.2  V bohatých muzejních depozitářích však vedle výrobků, jež skutečně
dosahují úrovně laciných pou�ových suvenýrů, nacházíme práce nadprůměrné kvality,
které do jisté míry rehabilitují zatracované období a naznačují, že narůstající tlak
tovární konkurence přivodil sice zlevnění fajánsových předmětů na úkor propracova-
nosti dekoru, nezpůsobil však úpadek řemeslné zručnosti jejich tvůrců, kteří jsou
nadále schopni, by� zřejmě pouze na konkrétní zakázku, vytvořit předměty vysoké
řemeslné úrovně.

Badatelská nedůvěra a následná rezignace na analýzu fajánsí z druhé poloviny 19.
století byla mj. motivována heterogenností předmětů, bez možnosti stanovit jednodu-
chá a obecná kritéria, platná všeobecně pro celou Moravu nebo alespoň pro její
dominantu centra. K příčině rozrůzněnosti stylu přistupuje pak dosud neobvyklé
množství dochovaných předmětů, jež je důsledkem intenzivní činnosti muzeí, inspiro-
vané přípravou a ohlasem Národopisné výstavy českoslovanské v Praze roku 1895.
V této kvantitě (zahrnující nejen to nejlepší z produkce dílny, což můžeme očekávat
u období starších) pak selhávají metody a kritéria, aplikovaná při studiu předmětů
z období předchozích. Budeme-li usilovat o skutečné poznání fajánsové produkce

1 Znalost výroby fajánsí, keramiky s charakteristickým ciničitoolovnatým polevem a specifickým způsobem
vypalování, přinesla na Moravu náboženská sekta novokřtěnců, jejíž první skupiny se zde objevily
v letech 1525–1526, výroba fajánsí se však ujala teprve v devadesátých letech. Rekatolizační tlak,
zahájený po porážce českých stavů na Bílé hoře, znamenal přesun novokřtěnských dvorů (a s nimi
i znalosti fajánsové výroby) do oblasti dnešního západního Slovenska s centrem v Sobotišti. Teprve
ekonomický rozvrat novokřtěnských komunit v důsledku válečných událostí 17. století vedl v osmdesá-
tých letech k opuštění principu společného vlastnictví a hospodaření a k osamostatnění řemeslníků.
Mnozí výrobci fajánse dvory opouštějí, odcházejí zpět na Moravu, přijímají do učení domácí řemeslníky
a zakládají zde trvalou tradici fajánsové produkce.

2 Blažková, R.: Macháňové z Valašského Meziříčí (Obraz jedné řemeslnické dílny 19. století a fajánse z této
dílny v muzejních sbírkách). Diplomová práce, Katedra historie FF UP Olomouc, 1998. Zde přehled
základní literatury a výstavních aktivit muzeí.
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druhé poloviny 19. století, bude nutno nejprve usouvztažnit a analyzovat předměty
jednotlivých dílen tohoto období dochovaných v různých muzeích, ověřit, zda tvrzení
starších badatelů o nejednotnosti stylu jsou oprávněná (či byla pouze důsledkem
většího množství dochování předmětů z tohoto období a jejich následné nepřehled-
nosti) a stanovit případné stylové proudy.

Početný soubor fajánsí z dílny Macháňů z Valašského Meziříčí, chovaný v tamním
Vlastivědném muzeu, je v tomto smyslu modelovým příkladem fajánsové produkce
druhé poloviny 19. století a finanční situace dílny, provozující své řemeslo od počátku
19. století do roku 1902, je typickou ukázkou pozvolného úpadku ruční řemeslné
výroby v tovární konkurenci na konci minulého století. Dochované fajánse z dílny
Macháňů, mapující produkci devatenáctého století a zejména jeho druhé poloviny, si
dosud nevydobyly větší pozornosti historiků a etnografů,3  a to přesto, že soubor
valašskomeziříčský, čítající téměř sto kusů, obsahuje i několik mimořádně kvalitních
prací. Kvantitativně druhý nejbohatší soubor fajánsí byl identifikován v nedalekém
Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (předměty pocházejí z poslední
třetiny 19. století a doplňují homogenně soubor z Valašského Meziříčí), spíše náhodně
se několik předmětů dochovalo i v geograficky vzdálenějších muzeích – Slezském
muzeu v Opavě, Vlastivědném muzeu v Olomouci, Uměleckoprůmyslovém muzeu
v Brně, Etnografickém ústavu Moravského muzea v Brně a Národopisném oddělení
Národního muzea v Praze.

Důvěrné poznání početného materiálu, dochovaného v těchto muzeích, umožnilo
učinit si konkrétní představu o produkci dílny Macháňů v celé její šíři, nastínit
formální konstanty a vývojové tendence a nabídnout ucelený pohled na stylové prvky,
jimiž se fajánse z této dílny výrazně odlišují od produkce ostatní. Sledování finanční
prosperity dílny, jak se projevovala v majetkových poměrech rodiny Macháňů, pak
ukazuje příčiny postupné rezignace na tvorbu pouze náročných prací, orientace na
předměty utilitárního charakteru a následného definitivního upuštění od výroby fajánsí.

Macháňové přicházejí do Valašského Meziříčí z Vyškova, uměleckého centra faján-
sové produkce, roku 1801 nebo 1802 v Antonínu Macháňovi.4  Ten se zde oženil
s dcerou svého mistra Kajetána Hájka, zdědil dům se zavedenou dílnou ve Vrbenské
ulici a pozemek s jílovou jámou v obci Krásno5  a založil fajánsovou dílnu, v níž výroba
trvala až do roku 1902, kdy Macháňové firmu přeorientovali na lukrativnější kamnář-
ství.6

Pramenný materiál ze Státního okresního archivu Vsetín, rodinné písemnosti cho-
vané v rodině Macháňů a v neposlední řadě pamětnické vzpomínky p. Ladislava

3 Černohorský, K.: Moravská lidová keramika. Praha 1941.; týž: Příspěvek k dějinám fajansové výroby ve
Valašském Meziříčí. Naše Valašsko 3, 1932, s. 58–66.; Kašlík, M.: Tufarnictví ve Valašském Meziříčí. Naše
Valašsko 1, 1929–1930, s. 67–71.

4 Černohorský, K.: Moravská lidová keramika. Praha 1941, s. 180–181.
5 SOKA Vsetín, Archiv města Valašské Meziříčí (dále AM–VM) Pozůstalostní spis Alžběty Macháňové

1841, inv. č. 491, sign. XI, karton 25, poř. č. 58.
SOKA Vsetín, AM–VM, Gruntovní kniha maloměstských domů, inv. č. 126, fol. 306.

6 Kašlík, M.: Tufarnictví ve Valašském Meziříčí. Naše Valašsko I, 1929–1930, č. 2, s. 69.
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Macháně,7  posledního kamnáře a nositele tohoto jména ve Valašském Meziříčí,
ukazují jednoznačně na zvyšující se finanční těžkosti dílny ve druhé polovině 19.
století. Antonín Macháň, ač přichází do Valašského Meziříčí po vydražení otcova
domu patrně bez větších finančních prostředků, se vypracoval v průměrně majetného
živnostníka se dvěma domy a pozemkem s jílovou jámou, nezbytnou pro získávání
základní suroviny na výrobu fajánsí.8  Dílnu vedl do roku 1841, kdy ji – po smrti
manželky a patrně již nemocen – předal nejstaršímu synu Kajetánovi,9  jenž ji řídil (od
sedmdesátých let, nejpozději od roku 1876,10  společně se synem Viktorem pod ná-
zvem „K. V. Machain“) do roku 1890, kdy dům i dílnu předává definitivně synovi.11

K prvnímu zadlužení (nepočítáme-li dluh 63 zl r. m. váznoucí na domě od roku 1799,
kdy jej vlastnil František Moc12) dochází již za Kajetána roku 1845,13  další půjčka byla
sjednána roku 1874.14  Poslední majitel firmy, Viktor, byl sice na konci 19. století
mocen vyrovnat pohledávky vůči rodinným příslušníkům, jež na něj přešly s převzetím
domu roku 1890,15  k definitivnímu splacení dluhů váznoucích na domě však došlo až
po konsolidaci kamnářské firmy ve dvacátých letech Josefem Macháněm.16  Závěti
a pozůstalostní spisy členů rodiny Macháňů, vypočítávající zařízení domu17  či zmiňují-
cí z movitého majetku jen “několik bezvýznamných kousků oblečení”18  a výše výdělko-
vé daně (Macháňové v letech, jež jsme schopni archivně podchytit, patřili do kategorie
nejnižšího zdanění)19  dokreslují naši představu: Macháňové zůstávali majiteli domu
(v krátkém období dokonce domů dvou) se zařízenou dílnou a pecí (což samo o sobě

7 Děkuji touto cestou p. Ladislavu Macháňovi za laskavé zapůjčení rodinných písemností.
8 SOKA Vsetín, AM–VM, Gruntovní kniha maloměstských domů, inv. č. 126, fol. 303, 306.
9 SOKA Vsetín, AM–VM, Gruntovní kniha maloměstských domů, inv. č. 126, fol. 306; inv. č. 128, fol. 15.
10 Nejpozději začali společně pracovat roku 1876, kdy vznikl vývěsní štít firmy s nápisem K. V. Machain,

uložený dnes ve Vlastivědném muzeu ve Valašském Meziříčí inv. č. N 2114. Ve sčítacích operátech
(SOKA Vsetín, OÚ VM, r. 1880, 201–353, inv. č. 530) je Viktor označen jako “túfarský pomocník”, otec
Kajetán jako „túfarský mistr“. („Túfar“ – lidové označení výrobců fajánsí na Moravě).

11 Smlouva dochována v rodině Macháňů.
12 Kvitance dochována v rodině Macháňů.
13 Smlouva mezi manželi Kajetánem a Františkou Macháňovou a Sirotčím ústavem ve Valašském Meziříčí

na 126 zl. r.m. dochována v rodině Macháňů.
14 Smlouva mezi týmiž manželi a Valašskomeziříčsko-Krásenskou spořitelnou a záložnou na 800 zl. r. m.

z 21. září 1874 dochována v rodině Macháňů.
15 Kupní smlouva z 15. května 1890 v rodinném majetku Macháňů. Viktor Macháň se s převzetím domu

zavázal vyplatit sestře Marii 300 zl. r.m. a nezletilým třem dětem bratra Lamberta po 200 zl. r.m.
(kvitance dochovány v rodinném majetku).

16 Rovněž Josef Macháň byl nucen přistoupit – patrně v souvislosti s přeměnou firmy na kamnářství –
k dvěma půjčkám: roku 1903 si půjčuje u Hromadné sirotčí pokladny ve Valašském Meziříčí 1200 K., o
dva roky později u Berty Lévy 1000 K. Kvitance těchto i všech dřívějších pohledávek dochovány v rodinné
majetku.

17 Závě� Antonína M. (SOKA Vsetín, AM–VM, Pozůstalostní spis Antonína Macháně 1846, inv. č. 489,
sign. IX, karton 20, poř. č. 27) vypočítává zařízení domu č. 256, který zdědila tělesně postižená dcera
Josefa: 3 peřiny, 15 polštářů, 2 stoly se židlemi, 2 židle s opěrkou, 10 velkých obrazů a sekretář z dubového
dřeva.

18 SOKA Vsetín, AM–VM, Pozůstalostní spis Alžběty Macháňové 1841, inv. č. 491, sign. XI, karton 25, poř.
č. 58.

19 SOKA Vsetín, AM–VM, Kniha předpisů a odvodů výdělkové daně, 1870–1889, inv. č. 1440–1453.
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znamenalo značnou devízu), zůstávali znalci dosud atraktivního řemesla a vlastníky
pozemku v Krásně, který jim poskytoval nejdůležitější surovinu pro výrobu fajánsí.
Fakt, že se postupně dostávali do finančních nesnází, jež čteme v množství půjček
v letech 1845–1905, je přirozený, domyslíme-li celkovou situaci konce 19. století, která
nepřála ruční řemeslné výrobě, vytlačované čím dál agresivněji levnější tovární konku-
rencí.20

Macháňové si uvědomovali konkurenci keramických továren a ještě před přecho-
dem ke kamnářství hledali cesty k rozšíření a obohacení sortimentu výroby, který by
jejich ekonomický úpadek zastavil. Máme na mysli jednak napodobování výzdobných
vzorů a materiálů zcela jiné podstaty, než je fajáns, jednak přímo pokusy s porcelánovou
hlínou. Porcelánové pokusy (dvě drobné vázičky a jedna kropenka z porcelánové hlíny
se dochovaly ve Vlastivědném muzeu ve Valašském Meziříčí21) nebyly příliš úspěšné,
soudě podle masivnosti střepu a vrásčitého povrchu, zdobeného jednoduchými vpichy.
Komerčně úspěšnější bylo zřejmě napodobení cibulového vzoru atraktivního míšeň-
ského porcelánu22  a výrobků továren na kameninu, jak o tom svědčí dva hluboké
dekorační talíře z Vlastivědného muzea ve Valašském Meziříčí,23  lišící se od tovární
kameniny jen silnějším střepem.

Další obranou vůči konkurenčnímu tlaku tovární produkce byla orientace na utili-
tární zboží – lékárenské a kuchyňské. Typickým příkladem prvého jsou tzv. lékárenské
tyglíčky24  – jednoduché nádobky různých velikostí, bíle polévané a bez dekoru, původ-
ně pouze vyplňující zbývající prostory v peci mezi vlastní fajánsí, postupně však
nahrazující fajáns a stávající se nejvýdělečnějším artiklem fajánsové dílny. Podle
vzpomínek Viktora Macháně, které zaznamenal M. Kašlík, „kryly tyglíčky pomalu
hrubou režii vypalování v peci“25  a Macháňové je dodávali do třiceti sedmi lékáren
(největším odběratelem byl Hellův závod v Opavě26). Zákaz používání tyglíků a ztráta
nejvýnosnějšího pravidelného výdělku byla další příčinou, proč Macháňové roku 1902
od výroby fajánsí upouštějí.

20 V letech 1863–1869 se objevil silný konkurent přímo v Krásně, dnes místní části Valašského Meziříčí,
v továrně na keramiku založené Mořicem Schreiberem. Továrna roku 1869 vyhořela a byla přestavěna na
malírnu skla.

21 Vlastivědné muzeum ve Valašském Meziříčí, inv. č. N 2196, N 2197, N 2198. Předměty byly darovány
rodinou Macháňů.

22 Dochovány čtyři hrnky imitující cibulový vzor míšeňského porcelánu, ovšem bez jeho estetické náročnosti
a přesnosti kresby. Vlastivědné muzeum ve Valašském Meziříčí, inv. č. N 2123, N 2124, N 2125; Valašské
muzeum v přírodě v Rožnově p. R., inv. č. 54 188.

23 Vlastivědné muzeum ve Valašském Meziříčí, inv. č. N 2074, N 2075.
24 Vlastivědné muzeum ve Valašském Meziříčí, inv. č. N 2173, N 2200.
25 Kašlík, M.: Tufarnictví ve Valašském Meziříčí. Naše Valašsko I, 1929–1930, č. 2, s. 68.
26 Pamětnické vzpomínky Viktora Macháně, na jejichž základě vznikl článek M. Kašlíka, uvádějí jako

největšího odběratele tyglíků Höllovu lékárnu v Opavě. Ta sice registrována není, zato pro inkrimino-
vané období nacházíme firmu G. Hell a spol., (později „Hellco, a. s.“), zabývající se výrobou „farmaceu-
tických, chemických, dietetických a kosmetických výrobků všeho druhu“, k níž ovšem tyglíčky nutně
potřebovala. V Kašlíkově článku zřejmě došlo v důsledku třicetiletého časového odstupu k nepřesnému
zachycení jména firmy. (Zemský archiv v Opavě, Krajský soud v Opavě – Oddělení firemních spisů 1863–
1949 (1970), Inventář 146 A, inv. č. B I 104, B I 105, C I 91).
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V této souvislosti nelze přehlédnout mimořádný ekonomický i společenský vzestup
rodiny a dílny po přeorientaci na kamnářství. Faktem zůstává, že Macháňové se ve
všech třech generacích, jež jsme schopni archivně podchytit, aktivně podíleli na životě
města a živnosti: zatímco Kajetán Macháň byl v letech 1866–1874 a 1881–1885 členem
obecního výboru města,27  jeho syn Viktor soustředil své aktivity směrem živnosten-
ským (v letech 1903–1911 působil ve Správním výboru Společenstva živností smíše-
ných).28  Teprve v osobě jeho syna Josefa se obě sféry iniciativ snoubí a ve třicátých
letech kulminují (v letech 1938–1943 se stává řádným členem obecního výboru měs-
ta,29  v letech 1927–1940 působí ve Správním výboru Společenstva živností smíšených,
od roku 1934 ve funkci pokladníka).30  Splacení všech úvěrů a pohledávek ve dvacá-
tých letech Josefem Macháněm a jeho kariéra v Obecním výboru města a živnostenském
společenstvu dávají tušit jeho mimořádné, nejen organizační schopnosti, díky nimž se
mu podařilo vybudovat prosperující firmu, ve čtyřicátých letech dokonce s filiálním
závodem v Rožnově p. R.,31  a udržet ji do roku 1952, kdy byla začleněna do Sdruže-
ného komunálního podniku ve Valašském Meziříčí.32

Malé množství dochovaných předmětů z první poloviny 19. století, zejména z éry
Antonína Macháně,33  se jeví jako handicap při snaze o stanovení vývojových tendencí
fajánsí z této dílny v celém časovém rozmezí. Přesto můžeme konstatovat dominantní
vliv vyškovské umělecké tradice konce 18. století na tvorbu Macháňů po celé následu-
jící století. Vyškovská produkce, osobně poznaná a vstřebaná Antonínem Macháněm,
byla sledována i v následujících letech, zejména prostřednictvím tovaryšů působících
střídavě v dílně Macháňů ve Valašském Meziříčí a ve Vyškově.34  Početně výjimečný
soubor z Valašského Meziříčí dal naopak možnost sledovat fajánse Macháňů ve všech
projevech (tj. z hlediska funkce, tvaru, dekoru a užité barevné palety) a stanovit
základní charakteristiky sledované dílny, na jejichž podkladě bylo možno korigovat
mylná připsání, založená na příliš obecných souvislostech s tvorbou dílny, či rozpoznat
fajánse Macháňů dosud badatelsky nezhodnocené.

Jedním z hlavních rysů produkce dílny je univerzálnost a šíře záběru, zahrnující
podprůměrné vedle toho nejlepšího, a oscilace mezi předměty utilitárními a čistě

27 SOKA Vsetín, AM–VM, Zápisy o jednání městského výboru 1866–1877, inv. č. 105; 1881–1884, inv. č.
107.

28 SOKA Vsetín, SŽS–VM, Zápisy z členských schůzí, schůzí výboru a valných hromad 1903–1944, inv. č. 1.
29 SOKA Vsetín, AM–VM, Zápisy o jednání městského výboru 1932–1934, inv. č. 115; 1935–1939, inv. č.

116; 1939–1943, inv. č. 117.
30 SOKA Vsetín, SŽS–VM, Zápisy z členských schůzí, schůzí výboru a valných hromad 1903–1944, inv. č. 1.
31 SOKA Vsetín, ONV VM, Živnostenský rejstřík sv. II, inv. č. 167.
32 Tamtéž.
33 Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně, džbánek inv. č. 3532. Džbánek z Vlastivědného muzea ve

Valašském Meziříčí, inv. č. N 2145, tradičně připisovaný Antonínu M. (Černohorský, K.: Moravská lidová
keramika, s. 283; Hrbková, R.: Moravská lidová keramika 1700–1880. Katalog výstavy Olomouc–Praha
1974, s. 39–40, č. kat. 178) není jeho prací, o čemž svědčí jednak plastický monogram u ucha „IW“ (Jan
Varhaníček), jednak na dně vepsané „PK“ (Karel Petrussek). Připsání revidovala již dr. E. Urbachová,
bohužel jen v rámci muzejní katalogizace.

34 Černohorský, K.: Moravská lidová keramika. Praha 1941, s. 83, 188, 200, 212, 226, 236.



72

dekoračními. Produkci nádobí v sériích, již jsme mohli dedukovat z totožných fajánsí
dochovaných ve větším množství, nejednou přímo v rodině Macháňů35, potvrdila
skutečnost, že Macháňové nádobí dodávali do restaurací a hostinců, z nichž největším
odběratelem byla firma Stavěl z Olomouce.36

Soubory z Valašského Meziříčí a Rožnova p. R. dokládají druhovou rozličnost
fajánsí, motivovanou komerčními zájmy – snahou vyhovět poptávce co nejširšího
okruhu zákazníků. Je proto zcela přirozené, že v souboru dochovaných předmětů se
vedle tradičního kuchyňského nádobí (talíře, mísy, džbánky, hrnky, kafáče, terina,
koutňák) dochovaly kropenky, plastiky, kalamáře, lékárnické tyglíčky, květináče, figu-
rální plastiky apod.37

Jednou vytvořené a praxí ověřené tvarové i dekorační modely byly sériově opako-
vány – a� už doslovně nebo tvůrčí kombinací s prvky doplňkového charakteru. Výrobní
prototypy přejala dílna jako manýry, jejichž vysledováním a deskripcí lze jednak tříbit
poznání produkce dílny (a rovněž muzejních depozitářů), jednak předměty datovat.

Spolehlivým kritériem při signifikaci autorství nemůže být tvarová základna, nebo�
Macháňové se nebránili využít žádný z tradičních i netradičních tvarových typů.
Jednoznačným vodítkem však jsou manýry motivické (výběr a standardizace určitých
osvědčených prvků dekoru a jejich uvádění do nových výzdobných kontextů), plastické
(způsob utváření plastických komponent dekoru a formy spojení s dekorem v glazuře),
kresebné a barevné (způsob práce se štětcem a barevná paleta).

1) Výběr motivů a témat výzdoby jednotlivých předmětů je v prvé řadě dán jejich
funkcí a tvarem: předměty utilitární povahy se omezují na tradiční rostlinný dekor
doplněný geometrickým aparátem, předměty dekoračního charakteru zdobí již témata
originální a specifická, přičemž ve spojení několika (a nejednou i všech) způsobů
dekorace předmětu je patrný eklektický charakter výzdoby.

Nejčetněji dochovaným motivem je hradební architektura,38 na níž je patrna šablo-
novitost způsobená sériovou aplikací na předměty různého tvaru a většinou dekorač-
ního charakteru. Pozoruhodné je značné časové rozmezí (minimálně 25, maximálně

35 Příkladem lze zmínit čtyři hrnky napodobující míšeňské vzory (pozn. 22) nebo tři hluboké talíře
s jednoduchým rostlinným dekorem doplněným geometrickými prvky (Vlastivědné muzeum ve Valaš-
ském Meziříčí, inv. č. N 2076, N 2077, N 2078). Jedná se pravděpodobně v obou případech o nekompletní
servisy, určené přímo pro potřeby rodiny, v ní dochované a posléze věnované muzeu.

36 Kašlík, M.: Tufarnictví ve Valašském Meziříčí. Naše Valašsko I, 1929–1930, č. 2, s. 68.; Zemský archiv
v Opavě, pracoviště Olomouc, Obchodní a živnostenská komora, Sčítací listy živností, inv. č. 267, karton
50.

37 Blažková, R.: Macháňové z Valašského Meziříčí (Obraz jedné řemeslnické dílny 19. století a fajánse z této
dílny v muzejních sbírkách). Diplomová práce, Katedra historie FF UP Olomouc, 1998. Předměty zde
rozděleny a analyzovány podle typu dekoru a doplněny fotodokumentací.

38 Vlastivědné muzeum ve Valašském Meziříčí, mísa inv. č. N 2113; Valašské muzeum v přírodě v Rožnově
p. R., tác inv. č. 871; Etnografický ústav Moravského muzea v Brně, terina inv. č. 20 754; Národopisné
oddělení Národního muzea v Praze, džbány inv. č. 1489, 25 142; Vlastivědné muzeum v Olomouci, džbán
inv. č. E 9943.



73

50 let39), v němž byly předměty dekorovány touž kresbou hradu, obměňovanou jen
v nepodstatných detailech. Architektonické téma, čerpající z tradice fantaskních ar-
chitektur habánských fajánsí 17. století, oživených vyškovskými „cikánskými bouda-
mi“ z konce 18. století, patrných ještě v pracích starších generací Macháňů, se neomezilo
na pevnostní architekturu, nýbrž bylo rozvinuto již zcela realistickým způsobem ve
venkovském stavení.40  Téma, velké oblibou a četností, méně již formálním zpracová-
ním, bylo doplňováno rostlinným, geometrickým aj. dekorem, který vykazuje rovněž
některé specifické rysy pro dílnu signifikantní.

V prvé řadě musíme zmínit motiv protilehlých protínajících se obloučků, objevující
se hojně jako doplňkový i dominantní prvek výzdoby a často rozvíjený v kombinaci
dvou barev o různé síle štětce. Tento až geniálně jednoduchý prvek jsem nenalezla na
jinodílenských fajánsích z 19. století a jeho přítomností v dekoru lze usuzovat na
autorství Macháňů.

Další geometrické (a rovněž florální) prvky, jako šrafura, mřížka, dvojkružka aj.,
jsou příliš obecně používané, aby se podle nich dalo usuzovat na autorství Macháňů,
jako se stalo v případě dvou džbánků z Etnografického ústavu Moravského muzea
v Brně (inv. č. 21 625 a 21 626).41

Architektonické, figurální a krajinné výjevy doplňují tradičně stromy, jelínek (kůň),
plot a hejno ptáků. Zejména utváření stromu s úzkým, často prohnutým kmenem
a palmovitou roztřepenou korunou nacházíme i na starší práci Kajetána Macháně
a můžeme tak tvrdit, že manýra, známá nejdříve z roku 1845, byla přijata a uplatňována
bez výraznějších zásahů po dalších padesát let.

Motiv jelínka (resp. koně) je vůbec nejvhodnějším příkladem konstatovaného zhrub-
nutí a rustikalizace malby na konci 19. století. Kaligraficky načrtnutý jelínek ve skoku,
prožívající svou éru rozkvětu na přelomu 18. a 19. století, šířený do ostatních morav-
ských center z Vyškova a reflektovaný ještě v pracích Antonína a Kajetána Macháně,
již nemá nic společného s podivně hybridním zvířetem s odulým pyskem a nezvládnutou
fyziognomií na pracích dílny z poslední třetiny 19. století. Tato nezaměnitelná hybrid-
nost, pozorovaná na nejednom předmětu konce století, je dalším vodítkem při rozlišo-
vání fajánsí Macháňů.

39 Terina chovaná v Etnografickém oddělení Moravského muzea v Brně (inv. č. 20 754), nesoucí na rubu
víka nápis K. Machan 1845 provedený dekorovací glazurou, je nejstarším dochovaným předmětem
s tímto typem dekoru. Do poslední čtvrtiny 19. století můžeme datovat oba džbánky z Národopisného
oddělení NM v Praze, inv. č. 1489, 25142 (oba předměty byly R. Hrbkovou („Moravská lidová keramika
1700–1880“, Katalog výstavy Praha–Olomouc 1974, s. 40, č. kat. 179, 180) datovány do třicátých až
čtyřitátých let 19. století, sice správně lokalizovány do Valašského Meziříčí, džbánek inv. č. 1489 připsán
Antonínu Macháňovi, zatímco džbánek inv. č. 25 142 zůstal bez určení autorství, ačkoli kresebné,
motivické, tvarové i plastické shody obou džbánků jsou naprosto evidentní. Díky poznanému srovnáva-
címu materiálu připisuji oba džbánky dílně Macháňů a datuji do osmdesátých až devadesátých let 19.
století).

40 Vlastivědné muzeum ve Valašském Meziříčí, mísa inv. č. N 2113.
41 Dovolím si pochybovat o názoru V. Šujana (Moravské lidové fajánse ve sbírce keramiky Moravského muzea

v Brně. Brno 1982.), že autorem džbánků je Kajetán Macháň. Dekor (rozdílné utváření stromů
a architektury) a tvarové zvláštnosti (vytažené a zalomené ucho džbánků) neodpovídají ničemu z produkce
nejen tohoto, ale i ostatních mistrů sledované dílny.



74

2) Rovněž manýry spojené s plastickými prvky dekoru jsou díky poměrně bohatému
počtu dochování dobře rozpoznatelné a také zde můžeme konstatovat jistý eklekticis-
mus, spočívající v kombinaci plastického dekoru a prokrojování s dekorem glazova-
ným, často v míře větší, než je estetický účin schopen snést.

Plastický dekor se soustřeïuje buï na plastické doplňky, jako je ovoce42  a ukončení
ucha džbánků figurou kozla a psa,43 nebo prokrojování střepu předmětu – okraje
talířů, hrdla džbánků a celé plochy v případě opavského ovocníku.44 Prokrojování,
které se provádí do vysušeného, avšak ještě nevypáleného střepu, je silně geometrizo-
váno, takže i tvary svou podstatou oblé jsou tvořeny ostrými hranami úhlů a nezaobleny
zůstávají i plochy vzniklé mezi vnější a vnitřní stranou předmětu. Těmto kolmým
plochám pak zůstává bílý polev, kdežto vnější stěna střepu je – ve všech dochovaných
případech modře – glazována.

3) Pokud jsme v motivických manýrách hodnotili jistou návaznost na vyškovskou
tradici, děděnou v jednotlivých generacích Macháňů, způsob kresby se v poslední
třetině 19. století výrazně mění. Linie štětce hrubne, stává se silnější, dominují masivní
linky a vykrývání plochy glazurou. Jemná detailní kresba mizí a s ní i drobná šrafura
a mřížka, typická ještě pro první polovinu 19. století (ovšem s výjimkou náročnějších
prací, kde jsou její ohlasy patrny), místo ní nastupuje rozpíjivý efekt, zejména u modré,
často posilovaný světle modrým podkladem pod následnou malbou v tmavěmodré.45

V barevné škále stále dominuje modř na bílém polevu, u předmětů s využitím všech
barev vysokého žáru pak sledujeme tendenci k co možná největší barevnosti s hojným
využitím valérů a agresivní oranžové. Ta se uplatňuje jednak v rostlinných a geometrických
detailech, kde nahrazuje tradiční žlutou a doplňuje pestrý kolorit, jednak zaujímá
centrální pozice a stává se určující barvou celého předmětu.46

Analýza formálních manýr, z nichž největší výpovědní hodnotu mají manýry moti-
vické, vedla k rozlišení dosud literaturou a muzejní katalogizací neakceptovaných
prací dílny Macháňů, k revidování starších mylných připsání a k poznání produkce
dílny v celé její šíři. Dosavadní studium fajánsí, soustředěné ve výstavní činnosti
jednotlivých muzeí bez akceptace interních vztahů předmětů v rámci konkrétní dílny,
nelze aplikovat pro období druhé poloviny 19. století, u něhož jsme konstatovali
kvantitu dochování a všestrannou rozrůzněnost fajánsí. Upřednostnění „řemeslné
dílny“ před „fondem v muzejním depozitáři“ může přispět k poznání produkce jednot-
livých moravských fajánsových dílen a následně stanovení obecných vývojových rysů.

42 Vlastivědné muzeum ve Valašském Meziříčí, talíř inv. č. N 2087. Slezské muzeum v Opavě, ovocník inv. č.
N 4196.

43 Vlastivědné muzeum ve Valašském Meziříčí, džbánek inv. č. N 2154. Národopisné oddělení NM v Praze,
džbánky inv. č. 1489, 25 142, 62 203.

44 Slezské muzeum v Opavě, ovocník inv. č. N 4196.
45 Kromě výše zmiňovaných hrnků s nápodobou míšeňského porcelánu (pozn. 22) lze uvést džbán inv. č. N

2168 a mísu inv. č. N 2113 z Vlastivědného muzea ve Valašském Meziříčí, tác inv. č. 871 z Valašského
muzea v přírodě v Rožnově p. R. aj.

46 Vlastivědné muzeum ve Valašském Meziříčí, talíř inv. č. N 2082 aj.
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DIE FAYENCEN AUS DER WERKSTÄTTE MACHAN
AUS WALLACHISCH-MESERITSCH IN DEN SAMMLUNGEN DER MUSEEN

Zusammenfassung

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht die gewerbsmäßige Werkstatt der Familie
Machans aus Wallachisch–Meseritsch, die sich im 19. Jahrhundert der Erzeugung von
Fayencen widmete. Der erste Teil analysiert die Vermögensverhältnisse der Werkstätte
und sucht nach den Ursachen, welche im Jahre 1902 zu dem Abschluß der Erzeugung
von Fayencen und zur Orientierung auf die lukrativere Ofensetzerei geführt haben.
Im zweiten Teil stehen die Fayencen aus dieser Werkstätte – in Museen aufbewahrt –
im Mittelpunkt. Die große Kollektion aus dem Museum in Wallachisch–Meseritsch
hat er ermöglicht, die Fayencen Machans im allen Ausdrücken (also aus dem Stand-
punkt ihrer Funktion, der Gestalt, des Dekors und der verwandten farbigen Palette)
zu verfolgen und ihre primäre Charakteristik zu bestimmen. Die Analyse der forma-
len Manieren, von denen den größten Kündigungspreis die Motivmanieren haben,
hat zur Unterscheidung und zur Abgrenzung der Arbeiten, welche mit der Produktion
Machans bisher nicht verbunden wurden, zum Revidieren der älteren falschen Wid-
mungen und zu der Erkenntnis der Produktion ihrer ganze Breite geführt.

Mgr. Radmila Pavlíčková
Katedra historie FF UP
Křížkovského 10
771 80 Olomouc


