


Cesta dýmky
Velmi zjednodušeně lze uvést, že znalost tabáku 
a kouření pochází z Amerického kontinentu a úzce 
souvisí se zámořskými objevy.

Kryštof Kolumbus přivezl roku 1492 ze své plavby 
mnoho dosud neznámých rostlin a mezi nimi byl 
tabák, zprvu považovaný za okrasnou květinu. Po 
vzoru domorodých obyvatel Ameriky, Indiánů, 
začali kouřit námořníci a brzy se tento zvyk rozšířil 
v Evropě.

Do Anglie dovezl tabák sir Walter Raleigh a kouření 
dýmky si získalo oblibu na dvoře královny Alžběty. 
Odtud vedla cesta přes Nizozemí, kde vznikaly 
podobně jako v Anglii první manufaktury speciálů 
zované na výrobu dýmek. Z Nizozemí proniklo 
dýmkařství do německy mluvících zemí a také 
k nám do Čech.

Kouření tabáku mělo v minulosti vždy své zastánce 
a také výrazné odpůrce. Negativní vliv kouření na 
zdraví člověka je nezpochybnitelný.



‘Dýmkařství v ‘Proséci
Dýmkařství bylo do Proseče přineseno z území 
Pruska ve druhé polovině 18. století. Toto řemeslo 
se na Prosečsku pevně usadilo a zdomácnělo po 
období napoleonských válek. V polovině 19. sto
letí byla již v Proséci a v blízkém okolí celá řada 
dílen i jednotlivých dýmkařů. Na výrobu dýmek 
se používalo dostupné místní dřevo jako olše, 
javor, bříza nebo hrušeň. Současně se zvyšováním 
řemeslné úrovně a růstem počtů vyrobených 
dýmek se rozvíjelo obchodování a vznikala první 
zasilatelství. Kolem roku 1800 se dýmkařstvím na 
Prosečsku zabývalo asi 200 lidí.
Dalším významným milníkem bylo založení 
manufaktury Šalamounem Kopperlem v roce 
1905. Továrna na Zábořské ulici byla vybavena 
parním strojem a po vzoru francouzských výrobců 
začala zpracovávat novou surovinu, bruyer. Došlo 
ke změně sortimentu výroby, klasické fajfky nahra
zuje krátká dýmka, zvaná čibuk nebo lulka. Další 
továrna byla vystavěna roku 1925 rodinou Kadle
cových a následovala řada menších firem: Jarský, 
Voltr, Jehlička, Tuťálek, Jareš a Zerzán. Na konci 
třicátých let dvacátého století se v Proséci a okolí 
vyrábělo na 500 typů dýmek a na produkci se podíle
lo přes 600 řemeslníků: 510 dýmkařů, 60 pasířů, 25 
soustružníků a 15 řezbářů. V padesátých letech byly 
všechny soukromé firmy znárodněny a sloučeny 
pod názvem Kooh-i-noor. Dýmky se v Proséci vyrábí 
i dnes a to ve společnosti BPK, která navazuje na 
tradici firmy Kadlec i ostatních výrobců.



Tabáková
komora

Anatomie dýmky

‘D ý m k a *  je předmět určený ke kouření (ob
vykle) tabáku. Nejčastěji se skládá z hlavičky, v níž 
doutná kuřivo a troubele zakončené náústkem, 
kterým kuřák vdechuje vzniklý dým. Na výrobu 
hlavičky lze použít celou řadu materiálů, jako je 
kámen, keramická hlína, porcelán,mořská pěna, 
kov, kukuřičný klas a samozřejmě také dřevo. 
Právě dřevo je typickým materiálem prosečských 
dýmkařů.

‘Bruyer* je dřevo
vřesovce stromového, 
keře rozšířeného ve 
středomořské oblasti.
Bruyer považován za 
nejvhodnější materiál 
na výrobu dýmek, a to 
jak pro velkou odolnost 
a dokonalý vzhled, tak 
pro kuřácký požitek.

‘Pasířské řemeslo* se rozvíjelo současně 
s dýmkařstvím. Právě díky pasířům jsou dýmky 
opatřeny ozdobným kováním různých tvarů a ve
likostí. Staré dřevěné dýmky jsou navíc vyložené 
plechem zevnitř proti prohoření. Na výrobě dýmek 
podíleli soustružníci, řezbáři, lidé specializovaní na 
povrchovou úpravu a také tzv. bakuláři. Ti dobývali 
olšové a březové pařezy, jejichž tvar je bakulovitý 
a skýtají dřevo s nejzajímavější texturou.



‘Památkově chráněný dům cp. 61
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Slavní kuřáci dýmek
Výčet slavných kuřáků dýmek by byl velmi dlouhý 
a pestrý. Jeden z nich, geniální fyzik Albert Einstein, 
řekl: „Věřím, že kouření dýmky přispívá k rozvážnému 
a objektivnímu posuzování všech lidských záležitostí. 
Ale každý se pro dýmku nadchnout nedokázal, jak 
dokládá citát Abrahama Lincolna: „Dýmka je  kus 
páchnoucího dřeva, na jejímž jednom konci je  oheň a na 
druhém blázen. “
Prosečské muzeum je v kontaktu s řadou známých 
milovníků dýmky a některé jejich oblíbené „kousky“ 
jsou zde k vidění.
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íMuzeum dýmek v Troseči
Muzeum dýmek je umístěno v historickém domku čp. 
61 a v přilehlých budovách. K muzejním účelům slouží 
od 60. let dvacátého století. Jde o stavení s roubenou 
světnicí průčelím orientovanou směrem do náměstí, 
zvenku doplněné podsíní na třech dřevěných sloupech, 
stavba je krytá dřevěným šindelem. Na světnici navazuje 
kamenná část se Zachovalou černou kuchyní a klenutou 
komorou, a další hospodářské budovy. Jde o poslední za
chovanou stavbu tohoto typu v Proséci. Téměř všechny 
ostatní domy na náměstí byly po ničivém požáru v září 
1868 postupně nahrazeny zděnými staveními.
Expozice „Historie Proseče“ je zaměřena na předměty 
národopisného charakteru, jako je lidový malovaný 
nábytek, vybavení domácnosti a keramické předměty 
používané při vaření a uchovávání potravin. Součástí 
muzea je Zachovalá černá kuchyně.
Jsou zde ukázky tkalcovského řemesla, vyšívání a mo- 
drotisku. Důležitá část expozice je věnována osob
nostem spjatým s Prasečí, spisovatelce Teréze Novák
ové a bratrům Heinichu a Thomasi Mannovým, 
světoznámým literátům. Za pozornost stojí také tradice 
skláren na prosečsku, kterou zosobňují výtvarníci Boh
dan Kadlec a Alois Metelák.


