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ÚVOD 
 
 

Oblast Střední Asie, která je v současném politicko-geografickém významu chápána jako 

území pěti postsovětských států – Uzbekistánu, Tádžikistánu, Kyrgyzstánu, Turkmenistánu a 

částečně Kazachstánu,
1
prošla velmi pestrým historickým vývojem, během něhož vstřebávala 

impulzy různých kulturních vlivů a vytvořila si tak podmínky pro vznik specifického 

výtvarného projevu. Umělecký vývoj oblasti si do určité míry udržuje kontinuitu z minulých 

dob až do současnosti, jež je patrná v tradičních uměleckořemeslných odvětvích. Mezi 

nejvýznamnější bezpochyby patří textilní tvorba zahrnující mimo jiné výrobu koberců, plstí, 

tkanin a výšivek, umělecké zpracování kovu prezentující se především tvorbou šperků a 

v neposlední řadě také výroba keramiky. 

Pro území Střední Asie bylo typické soužití dvou lokálních kultur, odlišujících se 

způsobem života. V úrodných oázách žilo usedlé obyvatelstvo věnující se převážně 

zemědělství, kdežto rozsáhlé stepi, pouště a polopouště obývali kočovní pastevci, kteří 

chovali obrovská stáda zvířat, především koní a ovcí. Mezi kočovným obyvatelstvem probíhal 

od konce 19. století, kdy v oblasti sílil vliv Ruska, nucený a poměrně intenzivní proces 

sedentarizace. I přes tyto velké změny se zde polokočovný způsob života uchoval. K etnikům, 

která vedla kočovný či polokočovný život, patřili Kyrgyzové, Kazaši, větší část Turkmenů a 

Karakalpaků a horští Tádžikové. Z Uzbeků jsou to polokočovné kmeny (např. Lakai, 

Kungrat), pocházející z potomků středověkých kmenů z oblasti Dašt-i Kipčak (Kypčacká 

step). 

 

TEZE 

 

Za jednu z nejvýznamnějších etap z hlediska ještě kvalitní uměleckořemeslné produkce po 

stránce materiálu i zpracování lze považovat období od druhé poloviny 19. do počátku 20. 

století, z něhož máme k dispozici mnoho dokladů. Mezi významné doklady patří záznamy 

cestovatelů a především etnografů, kteří ve Střední Asii prováděli četné terénní výzkumy. 

Velmi cenným zdrojem pro studium uměleckořemeslné produkce z období od druhé poloviny 

19. do počátku 20. století jsou také předměty uchovávané v muzejních sbírkách. Právě 

doklady z tohoto období se staly základem pro revitalizaci tradičních uměleckých řemesel, 

kterou nastartovalo vyhlášení nezávislosti na Sovětském svazu v roce 1991, kdy se 

                                                           
1
 V  místním historiografickém pojetí se vždy hovořilo o dvou celcích – Střední Asii a Kazachstánu. 



středoasijské státy v rámci národního sebeuvědomění a hledání nové identity začaly navracet 

ke kulturním odkazům a tradičním hodnotám.  

Dizertační práce se věnuje uvedeným odvětvím uměleckého řemesla na příkladu sbírky 

Střední Asie Náprstkova muzea, která doposud nebyla odborně zpracována, a která 

představuje hlavní předmět výzkumu. Z časového hlediska se větší pozornost zaměřuje na 

uměleckořemeslnou produkci v období od druhé poloviny 19. do počátku 20. století vzhledem 

k unikátnosti sbírkových předmětů (především v kontextu střední Evropy) pocházejících 

právě z tohoto období, ale i vzhledem k současné uměleckořemeslné tvorbě, která z tohoto 

období čerpá inspiraci v ornamentice či barevnosti, a rovněž uplatňuje tehdejší technologické 

postupy a materiály. Opomíjeno není ani nastínění situace uměleckořemeslné produkce za éry 

Sovětského svazu a v období po osamostatnění středoasijských republik v devadesátých 

letech 20. století. Jednotlivá témata také doplňují data získaná během vlastních terénních 

výzkumů v dílnách v Uzbekistánu a Turkmenistánu v roce 2011 a 2012. Terénní výzkumy 

byly nenahraditelné v poznání technologických postupů, nástrojů, materiálu a ornamentiky a 

výrazně napomohly k odbornému zpracování sbírky Střední Asie. Srovnávání teoretických 

znalostí s praktickými příklady se ukázaly jako velmi cenné, především z důvodu vyvarování 

se chybných interpretací dat získaných z literatury. Vzhledem k návratu k tradičním 

uměleckořemeslné tvorbě ve Střední Asii bylo možné sledovat tradiční postupy, ale také 

inovace a změny, ke kterým zde pochopitelně dochází. Při výzkumech byla pořízena také 

bohatá audiovizuální dokumentace, která tvoří nezbytnou součást dizertační práce. Podrobná 

analýza vybraných jevů z hlediska teoretického, muzeologického a empirického tak umožnila 

adekvátní a odborné zpracování sbírky Střední Asie z fondu Náprstkova muzea. 

 

Jádro dizertační práce tvoří sedm kapitol (bez úvodu a závěru). První kapitola 

představuje úvod do problematiky a z tohoto důvodu se obecně zabývá způsoby organizace 

řemesla ve Střední Asii. Následujících pět kapitol se věnuje konkrétním druhům uměleckého 

řemesla, které reflektují obsah sbírky Střední Asie z fondu Náprstkova muzea. To znamená, 

že se jednotlivé kapitoly zabývají takovým druhem uměleckého řemesla, jehož předměty jsou 

ve sbírce Náprstkova muzea buď početně nejvíce zastoupeny, nebo jsou podstatné z hlediska 

uměleckořemeslné tvorby Střední Asie a pro sbírku samotnou.  

V úvodu kapitoly věnující se organizaci řemesla jsou z hlediska tohoto tématu 

analyzovány rozdíly mezi usedlými obyvateli a kočovníky a začínající změny v organizaci 

řemeslné produkce v období od druhé poloviny 19. století. Dále je zde stručně představena 

situace v období sovětské vlády, následného osamostatnění středoasijských republik a 



současný stav. Následuje podkapitola věnovaná cechům, která se zabývá jejich strukturou a 

pravidly, fungováním cechovního systému, kategoriemi a sociální diferenciací řemeslníků, 

procesem vyučení se řemeslu a obchodního uplatnění výrobků. Druhá podkapitola se věnuje 

typům řemeslných dílen, které se odlišovaly skladbou a počtem řemeslníků. Zároveň mapuje 

výskyt řemeslných dílen na území Střední Asie, které jsou zaznamenány v odborné literatuře. 

Každá z kapitol věnující se konkrétnímu druhu uměleckého řemesla je obdobně 

strukturovaná, ale zároveň vychází ze specifik daného materiálu. Jednotlivé kapitoly mají 

stručný úvod, který seznamuje se základními údaji o daném řemesle. V  první podkapitole 

jsou představeny druhy výrobků, jejich forma a funkce. Následuje část věnovaná používaným 

materiálům a nástrojům, další podkapitolu tvoří popis technologického postupu. Poslední dva 

oddíly se zabývají ornamentikou, kompozicí a v relevantních případech barevností.  

První z těchto kapitol se zabývá výrobou tkanin od spřádání, přes barvení, až po 

samotné tkaní. Představeny jsou zde používané materiály, nástroje a technologické postupy 

při výrobě vlněné, bavlněné a hedvábné příze, z níž se tkaly středoasijské textilie. Každá 

tkanina měla své zvláštnosti ve vzoru a barevnosti a byla používána pro konkrétní účely. 

Další kapitola představuje umění výšivky. Zde je pozornost zaměřena zejména na vyšívané 

interiérové textilie rozšířené především v prostředí usedlých obyvatel (Uzbeci, Tádžikové), 

které plnily různé funkce. Kapitola se zabývá tkaninami, sloužícími jako podklad pro výšivku, 

druhy nití a stehů, motivy, kompozicemi a barevností. Sledovány jsou též rozdíly mezi 

výšivkou usedlých a kočovných obyvatel. Do této kapitoly je také zahrnuta obdobně 

strukturovaná podkapitola zabývající se tématem zlaté výšivky, která má ve Střední Asii 

velmi dlouhou tradici a vyznačuje se určitými specifiky.  

Následuje kapitola zaměřená na výrobu koberců, která je spojena především s nomády. 

Mezi nejproslulejší patří turkmenské koberce, jimž je zde věnována největší pozornost 

vzhledem k jejich zastoupení ve sbírce Střední Asie Náprstkova muzea. Analyzovány jsou 

rovněž rozdíly kobercové produkce jednotlivých turkmenských kmenů. Představena je výroba 

koberců tkaných, vázaných a plstěných. Posledně jmenované jsou typické především pro 

Kazachy a Kyrgyzy. Nastíněna je také karakalpacká a uzbecká kobercová tvorba. 

Umělecké zpracování kovu reprezentuje kapitola věnovaná středoasijským šperkům, které zde 

plnily nejen funkci estetickou, ale především magickou. Pozornost je zaměřena na druhy 

šperků, způsob nošení a jeho případným změnám. Představeny jsou rovněž tradiční 

technologie a materiály. Zohledněny jsou také rozdíly ve šperkařské tvorbě usedlých obyvatel 

a nomádů. Větší pozornost je věnována uzbeckým, tádžickým a turkmenským šperkům 

vzhledem k jejich zastoupení ve sbírce Střední Asie Náprstkova muzea. 



Blok kapitol věnujících se konkrétním druhům uměleckého řemesla uzavírá kapitola 

představující tradiční středoasijskou keramiku, která se produkovala zejména v prostředí 

usedlé kultury. Prezentovány jsou zde druhy keramických výrobků, které byly určeny pro 

konkrétní účely, dále materiál a tradiční nástroje. V technologickém postupu jsou zohledněny 

rozdíly při výrobě keramiky glazované a neglazované, pozornost je věnována také barevnosti, 

která měla svůj význam v rozlišení jednotlivých regionálních stylů. 

Poslední kapitola zúročuje předchozí bádání a předkládá zpracování sbírky Střední 

Asie z fondu Náprstkova muzea. V úvodu jsou představeny základní údaje o sbírce, tzn. její 

početnost, obsah a geografická lokace předmětů. Následuje podkapitola seznamující 

s vývojem a původem sbírky, tzn. s konkrétními původci a daty akvizic. K tomuto účelu jsem 

vypracovala také akviziční tabulku, která přehledně mapuje původce, datum akvizice, způsob 

akvizice a sbírkový předmět prostřednictvím inventárního čísla. V další podkapitole je sbírka 

klasifikována do několika skupin s ohledem na obsah sbírky. První skupinu tvoří tkaniny a 

s nimi související oděv a oděvní součásti, druhou výšivka a zlatá výšivka, třetí koberce, 

čtvrtou šperk, pátou kovové nádoby, šestou keramika, sedmou hudební nástroje a osmou 

předměty denní potřeby. V každé skupině jsou představeny odpovídající sbírkové předměty, 

jejich zastoupení a význam. U skupin předmětů, jimž nebyla věnována detailní pozornost 

v předchozích kapitolách o jednotlivých druzích uměleckého řemesla, jsou předměty zasazeny 

do historického kontextu a jsou zde představeny podle stejné struktury (materiály, 

technologie, ornamentika). Text je zaměřený převážně na předměty, které se vyskytují ve 

sbírce, a je na ně odkazováno prostřednictvím inventárních čísel. Kapitolu uzavírá inventář 

sbírky, který tak představuje cíl mé badatelské práce. Inventář prezentuje všechny předměty 

rozdělené podle výše uvedené klasifikace. Každý předmět je opatřen popiskou v češtině a 

angličtině uvádějící inventární číslo, název předmětu, geografickou lokaci, dataci, materiál, 

techniku, případně ornamentiku a rozměry. Součástí kapitoly je také pět grafů zpracovávající 

obsah sbírky z geografického, materiálového a akvizičního hlediska. 

 

ZÁVĚR 

 

Umělecké řemeslo hrálo v historii a kultuře Střední Asie vždy velmi důležitou roli. Řemeslné 

výrobky zde byly odedávna předmětem obchodu, což bylo umocněno také zeměpisnou 

polohou oblasti, kterou procházela proslulá Hedvábná cesta. Uměleckořemeslná produkce 

tvořila jeden z hlavních faktorů ekonomiky usedlých i kočovných obyvatel a nacházely se v ní 

nejen běžné, ale také exkluzivní výrobky vysoké umělecké hodnoty, které byly určeny pro 



majetné vrstvy obyvatelstva nebo na export. Podle svědectví mnohých historických pramenů 

byly již starověké a středověké středoasijské výrobky ze zlata a stříbra, hedvábné i bavlněné 

tkaniny a koberce předmětem mezinárodního obchodu. 

Současná státní politika středoasijských republik si je vědoma této proslulosti a snaží 

se o revitalizaci tradičních uměleckých řemesel. Pozornost je nyní zaměřena na zvýšení 

sociálního a profesionálního statusu řemeslníků, ekonomickou podporu a propagaci 

uměleckořemeslné produkce. V této souvislosti se začal jednotlivým řemeslníkům udělovat 

titul Národní mistr za zásluhy v oblasti rozkvětu tradičních uměleckých řemesel. Zakládají se 

také nové organizace, které sdružují řemeslníky z různých oborů uměleckého řemesla. 

V Uzbekistánu je to například asociace Hunarmand či Mussavir, v Tádžikistánu byla založena 

na podporu tradičních řemesel východního Pamíru asociace Yak House, v Kyrgyzstánu 

působí organizace CACSA ((The Central Asian Crafts Support Association), která sdružuje 

skupiny řemeslníků ze všech středoasijských republik. Tradiční středoasijská řemesla jsou 

podporována také mezinárodními organizacemi, jako je například UNESCO. O propagaci 

uměleckořemeslné produkce formou výstav se snaží nově založené galerie
2
 a muzea, formou 

workshopů také samotné řemeslnické dílny. Díky ekonomické podpoře se realizují projekty, 

ve kterých se zájemci o umělecká řemesla učí tradičním technologickým postupům a navrací 

se k původním materiálům a ornamentice. Základem obnovy se stala uměleckořemeslná 

produkce z období od konce 19. a počátku 20. století. Pozitivní stránkou těchto projektů je 

odměňování účastníků formou stipendia, které převyšuje průměrnou mzdu a také poskytování 

pracovních příležitostí pro nezaměstnané. Projekty se setkaly s velkým úspěchem, protože 

výrobky tohoto typu se prodají za několikanásobně vyšší cenu než výrobky tovární produkce. 

Poptávka však stále není příliš vysoká, což je zapříčiněno především malým přílivem turistů 

do středoasijských republik a vnitřní trh ji není schopen jinak zabezpečit. Ačkoli je kvalita 

současné produkce poměrně vysoká, hlavní problém tkví v jejím uplatnění za hranicemi 

Střední Asie, což je zapříčiněno doposud nedostatečnou úrovní art managementu. Mezi 

projekty podporující tradiční umělecké řemeslo se najdou také neúspěšné pokusy. Negativním 

faktorem je také zákaz vývozu (nejen) uměleckých předmětů starších padesáti let, což samo o 

sobě lze považovat za pozitivní, ale v konečném důsledku to omezuje jejich odbyt.  

I přes tyto problémy jsou význam a hodnota uměleckého řemesla Střední Asie 

nezpochybnitelné. Tradiční textilie, především koberce, interiérové výšivky a také šperky a 

keramika právem upoutávají pozornost odborníků specializujících se na orientální umění. 

                                                           
2
 Například velmi aktivní uzbecká galerie Karavana.  



V kulturních institucích České republiky jsou ukázky uměleckořemeslné tvorby Střední Asie 

poměrně skromně zastoupeny, ale lze mezi nimi nalézt unikátní předměty. Hlavními 

institucemi, které je uchovávají ve svých sbírkách, jsou zejména Národní muzeum – 

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur a Národní galerie v Praze. 

Uměleckého řemeslo Střední Asie nebylo dosud v našem prostředí předmětem soustavného 

studia a není zde rovněž komplexnější práce v českém jazyce. Dizertační práce tak 

představuje téma nepříliš známé a dosud nezpracované.  
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