
záštita nad slavností

Z historie cechů...
Počátky cechovních organizací spadají do středověku, kdy ve městech vznikají první cechy 
jako profesní korporace řemeslníků jednoho či více řemesel, zejména z důvodu ochrany před 
konkurencí cizích či nekvalifi kovaných řemeslníků. Cechy dohlížely na kvalitu výrobků a jejich 
ceny, řešily spory mezi řemeslníky, zajišťovaly vzdělání učedníků, pomáhaly starým a nemocným 
mistrům. Řídily se statuty, které jim stvrzovala příslušná městská rada či vrchnost. Postupně 
se ustálila cechovní hierarchie mistr – tovaryš – učedník, v jejich čele stál cechmistr. I přes 
postupné omezování ze strany státu většina cechů existovala až do roku 1859, kdy došlo k jejich 
všeobecnému zrušení. Řemeslníci se i nadále sdružovali v tzv. společenstvech, která fungovala 
na dobrovolné bázi a plnila hlavně společenskou funkci. S nástupem komunismu v polovině 
20. století ale zanikly i tyto spolky v důsledku zrušení živností a soukromého podnikání obecně. 
Dnes na ně navazují některé novodobé cechy, k nimž patří i cech malířů a lakýrníků. 

Cech malířů náleží k jedné z nejstarších cechovních organizací v naší zemi. V Praze existovalo 
malířské bratrstvo již v roce 1348, roku 1365 pak malíři získali svá cechovní privilegia. 
Původně se v tomto cechu sdružovalo vícero řemesel, vedle malířů kupříkladu štítaři, kteří 
malovali vojenské i domovní štíty, sklenáři, kteří s malíři úzce spolupracovali na výrobě vitráží, 
knihvazači, řezbáři, iluminátoři a další. Pražští malíři byli tehdy vyňati z vojenské povinnosti 
a osvobozeni od městských poplatků, místo kterých měli odvádět městu několik štítů ročně, 
malovat městské korouhve a až do poloviny 15. století byli povinni též poskytnout devět oděnců 
k pražským branám. Zanedlouho vznikl cech malířů i na Novém Městě pražském, následně 

též na Malé Straně, spojený však v 16. století s malíři 
staroměstskými. Ještě během středověku se malířské 
cechy ustavují i v dalších větších městech – v Plzni, 
Hradci Králové či Jindřichově Hradci. Významné 
privilegium udělil malířům císař Rudolf II., který jim
27. dubna 1595 potvrdil statuta, polepšil znak a usta-
novil, aby napříště nebyli pokládáni za řemeslníky, ale 
za umělce. To se samozřejmě vztahovalo zejména na 
malíře obrazů, fresek a dalších uměleckých děl. Cech 
malířů však zůstal zachován až do doby Josefa II. 
a svým způsobem omezoval volně tvořící umělce. Již ve 
středověku, ale i v dobách mladších byli ve společném 
cechu s malíři rovněž lakýrníci a natěrači a pomáhali 
malířům při výzdobě užitkových předmětů.
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z historie cechů... (pokr. ze str. 1)
Každý cech měl svého patrona, kterým se často stával světec 
spjatý s příslušným řemeslem svým původním povoláním nebo 
jinou činností. Vyobrazením cechovního patrona a dalších 
symbolů si řemeslníci zdobili své cechovní předměty, zejména 
korouhve, kterými se prezentovali na veřejnosti během rozličných 
svátků, poutí, ale i během pohřbů svých mistrů. Patronem malířů 
byl odedávna sv. Lukáš, evangelista, který namaloval portrét 
Panny Marie. S podobiznou Madony, případně s dalším svým 
atributem, jímž je okřídlený býk, je také sv. Lukáš zobrazován. 
Tohoto světce si za svého patrona vybrali i další řemeslníci, kteří 
byli s malíři v blízkém profesním vztahu. Znakem malířů, dodnes 
užívaným, je červený štít se třemi stříbrnými štítky.

    PhDr. Karin Pátrová

NOVODOBÁ HISTORIE
založení cechu a vysvěcení cechovní korouhve• 

Cech byl založen roku 2003, kdy byla na ustavující členské 
schůzi zvolena první Rada a první cechmistr. V návaznosti na 
staré kulturní tradice, byla uspořádána první cechovní slavnost. 
Datum bylo zvoleno na svátek sv. Lukáše (18. října), který je 
patronem všech malířů. Během slavnosti byla v pražském Karlíně 
(v kostele sv. Cyrila a Metoděje) slavnostně vysvěcena cechovní 
korouhev, tak jak praví tradice z dob dávných. Právě dodržování 
starých tradic, které sahají až do dob Karla IV., se staly nedílnou 
součástí novodobé historie Cechu. Jak by pravil klasik „ne vše, 
co je staré, je špatné“ a tak lze mít moderní organizaci na starých 
základech. 

Každý cech měl svého patrona, kterým se často stával světec 
spjatý s příslušným řemeslem svým původním povoláním nebo 
jinou činností. Vyobrazením cechovního patrona a dalších 

10 let Cechu
CECHMISTŘI
Cechmistr ČR je volená funkce, kdy si členové na Valné hromadě 
zvolí Radu cechu a ta si následně zvolí svého cechmistra. 

Kolman Milan
(2003-2004)

Bydliště Praha. 
Zasloužil se o znovuobnovení starých 
kulturních tradic a řádu cechu.

 Svoboda Josef
(2004-2006)

Bydliště Praha. 
Stabilizoval dění v cechu během organizačních 
změn a utváření nového programu.

Konečný Radomil
(2006-současnost)

Bydliště Lutopecny u Kroměříže. 
Již třetí funkční období vede cech k podpoře 
vysoké odborné kvality před kvantitou. 

Každý z cechmistrů musel věnovat Cechu hodně úsilí, aby se 
profesní organizace dostala na takovou úroveň, jako je dnes.  

SOUČASNOST 
proč tu Cech je• 

Hlavní činností naší organizace je sdružit profesionální řemesl-
níky se stejným oborem činnosti. Cílem je dostat úroveň a vní-
mání našeho řemesla zase na první pozice, tak jak tomu bylo 
v minulosti. Bohužel v padesátých letech minulého století, bylo 
řemeslo degradováno, a po sametové revoluci bylo všeobecně 
podporováno maturitní vzdělání a učňovské školství bylo zcela 
opomíjené. Snahou Cechu je i v očích veřejnosti ukázat jaká 
je náročnost této profese, a že je vhodné vybírat na tyto práce 
profesionální řemeslníky z oboru. V žádném případě nechceme, 
aby byl Cech vnímán tak, že členství je povinné. Naopak členství 
je zcela dobrovolné pro každého, kdo v tomto oboru pracuje na 

    

První slavnost – vysvěcení korouhve

Karlův most - průvod řemesel

Jednání s primátorem Brna



Slovo předsedy KRK
Smyslem Kontrolní revizní komise je 
kontrola hmotného a nehmotného majetku, 
stanov a „Vnitřního řádu“ a usnesení z Valné“ 
hromady“.

Začátky činnosti KRK byly spojeny s učením 
se dané problematiky, se seznámením se se 

stanovami a vnitřním řádem, v neposlední řadě se specifi ckým 
účetnictvím, které má trochu jiná pravidla než běžná fi remní 
účetnictví.

Práce KRK se postupem času navýšila díky rozvoji činnosti Ce-
chu malířů a lakýrníků. Předpokládá se, že v budoucnu bude 
narůstat majetek a fi nanční prostředky Cechu malířů a lakýrníků, 
o to pak bude větší odpovědnost KRK, aby všechny tyto majetky 
zkontrolovala a dohlížela na ně.

    Zdeněk Daňo

Slovo generálního sekretáře 
Vzhledem k tomu, že jsem byl při samotném 
založení Cechu, tak mohu s odstupem deseti 
let i trochu hodnotit. Z počáteční představy, 
že Cech bude fungovat pouze jako zástupce 
profesionálních řemeslníků, se stala jistota, 
že to bude profesní organizace se vším 

všudy, včetně administrativy a úřední byrokracie. Rozsah 
činnosti během let narostl do oblasti školství, spolupráce 
s dalšími organizacemi a hlavně úzké spolupráce se státními 
institucemi, v nichž Cech zastupuje malířské a lakýrnické 
řemeslo. Při prvním setkání zakládajících členů v únoru roku 
2003 ve sklípku U Brázdů to byla skupina cca 60 malířů, z nichž 
se jenom někteří mezi sebou vzájemně znali. V současné době 
mezi sebou vzájemně spolupracuje více jak 200 fi rem, znají se 
jak po osobní, tak po profesní stránce. Nebylo vždy vše úplně 
jednoduché. Cech je profesní sdružení, ve kterém je nutné 
dodržovat určitá pravidla a zásady. Protože už slavíme prvních 
deset let, myslím si, že činnost Cechu se ubírá správným směrem. 

    Pavel Žatečka

Slovo šéfredaktorky časopisu Spektra
Časopis Spektra už třináct let informuje 
malíře, lakýrníky i příslušníky dalších 
profesí o dění v oboru. Už od počátku jeho 
existence jsme věděli, že jde o silnou branži, 
v té době však bez společné názorové 
platformy, bez možnosti předávat si osobně 

zkušenosti, scházet se. Chyběl tu řemeslný Cech, na který by 
mohli být příslušníci oboru hrdí a dával jim možnost společné 
komunikace mezi sebou i navenek. I přispěním časopisu 
a především řady nadšených a cílevědomých lidí se podařilo 
Cech založit a já tak mohla být před 10 lety na první valné 
hromadě Cechu malířů a lakýrníků ČR. Od té doby ušel Cech 
pořádný kus cesty a na jeho příkladu by se dalo ukazovat, jak 
má řemeslný cech dobře fungovat. Určitě není snadné dát slovu 
Cech tu správnou náplň, sladit názory členů a dále je prosazovat. 
To je jedním z hlavních úkolů Cechu, který se podle mého soudu 
daří. Daří se ukazovat veřejnosti, že i dnes existují řemeslníci, 
kteří svoji práci umí, dělají ji dobře a jsou na ni hrdí. 

    Jana Komárková

Slovo cechmistra
Vážení kolegové malíři. Uběhlo 10 let od 
založení našeho Cechu a mohu při této 
příležitosti říci pár vět o tom, proč jsem 
v Cechu, co mě v minulosti přimělo podílet 
se na jeho znovu založení. Když jsem v roce 
1989 začal podnikat, velice brzy jsem poznal, 

že něco chybí. Byl jsem sám, chtěl jsem se více vzdělávat, 
setkávat se i s jinými názory. Brzy se na trhu práce začala měnit 
zavedená pravidla a já jsem cítil nutnost najít kolegy, kteří mají 
podobné smýšlení jako já. Věřil jsem, že v republice jsou a že se 
mi je podaří najít. Začal jsem se setkávat s malíři v nejbližším 
okolí, společně jsme pořádali do roka setkání, která se stala 
pravidelnými. Poté, co se objevila informace, že se v Praze má 
uskutečnit první setkání malířů, tak jsem neváhal a byl jsem 
i s kolegy u toho. Asi jsem zaujal svým postojem k řemeslu, 
ale také k jiným věcem, které trápily a dodnes trápí obyčejné 
řemeslníky i ostatní kolegy, a byl jsem zvolen do Rady cechu. 
Od roku 2006 jsem v pozici cechmistra. Podílel jsem se na 
tvorbě struktury a směru, kterým se celých 10 let ubíráme, raduji 
se z každého úspěchu a trápí mě prohry. Dnes mám radost, že 
přes všechny problémy, které nás v minulosti potkaly, máme 
organizaci, která prokázala, že něco umíme, že se dokážeme 
podělit o zkušenosti. Spolu s námi se setkávají naše manželky, 
děti i přátelé na společenských akcích, naše řady rozšiřují mladší 
kolegové. I ti malíři, kteří z našich řad odešli, odešli zcela jistě 
obohaceni o nové poznatky a zkušenosti.

Přeji nám všem do následujících let, aby se naše řemeslo opět 
stalo váženým, aby rukodělná práce byla ctěna stejně dobře jako 
v okolních zemích. Naše řemeslo a vaše práce si to zaslouží.

    Radomil Konečný
    obyčejný malíř

Slovo zástupce cechmistra
Vážení kolegové, vážení čtenáři, 10 let 
může být pro někoho krátkou, pro někoho 
dlouhou dobou. Když budeme realisticky 
hodnotit uplynulé desetiletí, pak je potřebné 
konstatovat, že naše činnost se opravdu 
hodně posunula kupředu, zkvalitnil se 

systém práce, členská základna se začala posouvat od kvantity 
ke kvalitě. Veškerou cechovní činností uplynulého období se 
prolíná snaha o znovuzískání kvalitního kreditu pro řemeslo, pro 
poctivou a kvalitní práci. Je určitě pozitivní, že se Cech a jeho 
členové již hodně zviditelnili ne proto, že jsou členy Cechu, ale 
především proto, že své odborné teoretické i praktické znalosti 
a um dále prohlubují a rozšiřují. Právě za touto skutečností stojí 
Cech a jeho partneři. Velmi důležitá je také vzájemná osobní 
komunikace mezi členy, proto je také snahou Cechu vytvářet 
v jednotlivých regionech a územních celcích tzv. „Cechovní 
skupiny“, jejichž členové spolu mnohem častěji komunikují, 
vzájemně si vypomáhají a jsou, nebo by měli být hlavním 
nositelem veškerých aktivit cechovních skupin a návazně 
i Cechu.

    Ing. Jaroslav Málek
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P o d ě k o v á n í 
Děkujeme všem našim členům za 
podporu naší profesní organizace 
a za šíření kvalitního řemesla. 

Je třeba též vyzdvihnout práci a činnost „Cechovních skupin“ v regionech: 
Beskydsko, Brno, Českobrodsko, Hradec Králové, Jindřichohradecko, 
Karlovarsko, Kroměříž, Plzeňsko, Praha, Ústeckoorlicko, Vysočina a Znojmo.

Spolupráce Cechu s partnery z řad výrobců i dovozců je velice užitečná 
a prospěšná pro obě strany. Jsme přesvědčeni o tom, že vzájemní podpora 
v oblasti dodávek materiálů, produktů, nářadí, informací o nových materiálech 
i technologiích, které poskytují partneři a které dále využívají členové Cechu 
v praxi, posouvá kvalitu materiálů, nářadí i prováděných prací na vysokou 
profesionální úroveň. To by bez vzájemné spolupráce a poskytování zpětné 
vazby nebylo možné.
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