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MILÍ ČTENÁŘI,

dostává se vám do rukou publikace, v které najdete mnoho
historických, odborných i technických informací, která však
bude i užitečnou pomůckou při zkoušení vašich prvních
výrobků z drátu a plechu.
Nedávnou historii drátenického řemesla představuje autor
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Podle návodu si můžete vyrobit výtvarná díla z drátu a plechu.
Na závěr se seznámíte s tvorbou současných uměleckých
dráteníků a také výtvarníků, kteří tyto dva kovové materiály
zpracovávají.
Publikace je určena především talentovaným amatérům, žákům,
studentům, ale i pedagogům výtvarných škol a různých kurzů.
Věříme, že vám bude při vaší tvorbě užitečnou pomůckou.
Název Velká kniha drátenictví nevyjadřuje velký rozměr ani
rozsah. Její velikost spočívá ve všestrannosti témat. Najdete v ní
vše, co potřebujete vědět o drátenickém řemesle i o uměleckém
drátenictví.
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VĚNOVÁNÍ

Mgr. Petr Musil – první český dráteník

Původně měla tato kniha vzniknout ve spolupráci s mým přítelem, popularizátorem drátenictví
zejména v Čechách, Mgr. Petrem Musilem. Byl to jeho nápad. Žel, jsme spolu nestačili napsat ani
čárku, a Petr mě a nás všechny nečekaně a navždy opustil. Sedí teď v drátenickém nebi a drží mi
palce, abych to zvládl sám. Vynasnažil jsem se, abych ho nezklamal.
Petr byl můj velmi dobrý a blízký přítel. Neznám mezi dráteníky člověka, který by byl tak pečlivý
a důkladný ve všem, co dělal. Jsem přesvědčen, že drátenictví – jeho historie a pedagogická činnost – byly smyslem jeho života. Proto z celého srdce věnuji tuto knihu jeho památce.
Ladislav Jurovatý ml.
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PŘEDMLUVA
Vítejte ve světě drátu, ve spleti různých linií, smyček, spirál, křivek, oblouků, v nespočetném
množství motivů z drátu.
Je to zvláštní svět umění, tvrdé práce, trpělivosti, vášně, pokory a nadšení. Kdo do něj jednou
vstoupí, zůstane v něm navždy. Je to svět netušených fenoménů řemesla, výtvarného umění,
neobvyklých manuálních dovedností a vidění.
Drát dovede člověka k tomu, aby byl schopným kreslířem, sochařem, klempířem, zámečníkem,
svářečem, chemikem; jak se říká v pohádce „mistrem devíti řemesel“.
Každého, kdo se rozhodne pracovat s drátem, čeká stejná cesta. Nejdřív jen tak přihlíží, jak pracují
jiní, pak to zkouší sám. Později se přihlásí do nějakého kurzu, zkouší napodobovat výrobky starých
dráteníků a učí se jejich technikám. Ani neví jak - a začíná sám tvořit. Kreslí, dává na papír to,
co vymyslí. A při práci se začne vynořovat řada otázek. Jak to spojit, svázat, zavěsit, zpevnit?
Čím méně máte zkušeností s materiálem a nářadím, tím se ukáže více problémů.
Proto jsem se rozhodl, že vám dám i informace, které byste možná v knize o drátenictví nečekali.
Dovedly mě k tomu vlastní zkušenosti. Mám sice odborné vzdělání, ale stále se mám co učit.
Vstoupím do každé dílny, do které mě pustí, ať jsem kdekoliv na světě. Všude vyhledám prodejnu
s nářadím a v knihkupectví koupím každou knihu, která mě posune dál.
Při práci s drátem a plechem experimentujte, nebojte se používat a kombinovat netradiční
materiály, možná výsledkem překvapíte i sami sebe! Širší výběr materiálů vám dává mnohem lepší
výtvarné možnosti, a tím se stáváte tvořivějšími.
Moji bývalí žáci a klienti by vám mohli vyprávět, jaký důraz kladu na trénink kreslířských
dovedností. Máte-li talent na výtvarnou práci s drátem, dříme ve vás bezpochyby i kreslířský talent,
jen je třeba jej probudit a dál rozvíjet. Drát je vlastně pevná linie, z množství linií vytvoříte objekt.
Kresba je skoro totéž, co drátování, jen ve dvou rozměrech. Když kreslíte, můžete si povšimnout,
že vaše mysl mimovolně již řeší technické úkoly, které budete muset zvládnout při následné práci
s drátem. Je velmi důležité si to neustále uvědomovat. Účastníkům kurzů obvykle říkám: „Jestli
nemáte nic nakresleno, tak ani nechoďte na hodinu.“ Zkuste se nad touto větou zamyslet. Pokud
si alespoň zčásti osvojíte moje rady, budete mít, věřím, z práce časem radost a vaše díla zaujmou
a potěší druhé.
Každá kniha by měla mít svoji skupinu čtenářů. Myslím si, že taato dobře poslouží jako pomůcka
pro tvorbu ve volném čase. Možná po ní sáhnou učitelé výtvarné výchovy jako po doplňkové
literatuře. Věřím, že i studenti výtvarných škol v ní objeví některé užitečné informace.
Popisuji nejmladší umělecké řemeslo v historii. Je mu teprve tak 300 let. Všechna ostatní řemesla
jsou mnohem starší, některá dokonce několik tisíc let. A bereme-li v úvahu i tzv. primitivní
umění, tak i několik desítek tisíc let. Drátenictví dosud nezaznamenalo tak velký rozvoj v oblasti
výtvarného umění jako v posledních dvaceti letech. Toto řemeslo vstoupilo do galerií doma i ve
světě a s úspěchem si jej osvojili mnozí návrháři, šperkaři, sochaři i nová generace lidových tvůrců.
O drátenictví bylo již napsáno a vydáno více titulů. Jsou to publikace vysoce odborné, ale i takové,
které bychom mohli označit za populárně naučné. Některé jsou vhodné pro odborníky, jiné pro
volný čas. Tato publikace se snaží o to, aby byla praktickou pomůckou, a to jak pro začátečníka,
tak i pro pokročilého v oblasti uměleckého řemesla a výtvarného umění.
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Jozef Kerak, Dráteník s učedníkem,
kolorovaný ocelový drát,
Veľké Rovné, 1940.
Foto: Filip Lašut, sbírkový fond
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Budatínsky hrad,
sídlo Považského múzea v Žiline
Foto: Anna Kucharčíková,
fotoarchiv Považského múzea

Z historie drátenického řemesla

Původní drátenická „krošňa“

Drátenictví na Slovensku vzniklo v 18. století a rozšířilo se ve dvou územních oblastech. Na severozápadním Slovensku – zejména na Kysucích v Javorníkách a na severovýchodním Slovensku
– na Spiši. Vrcholu svého rozvoje dosáhlo užitkové a umělecké drátenictví v regionech kysuckém
a povážském, označovaných v současnosti jako Drotária, ve spišské oblasti zůstalo převážně na
úrovni běžné užitkové výroby.
Severní území bývalé Trenčianské stolice neposkytovalo příznivé podmínky pro
rozvoj zemědělství. Tamní obyvatelé se proto živili těžbou dřeva, pálením smůly
a ti majetnější povoznictvím. Zpočátku se drátenictvím v podobě domácí výroby
živili muži, ženy i děti. Z nouze se z ní postupně vyvinulo vandrovní (podomní)
zaměstnání, kterému se věnovali už jen muži.
Dráteníci zpočátku opravovali hlavně prasklé, nebo jinak poškozené hliněné nádoby tak, že kolem nich opletli a pevně stáhli drátěnou síť. Později začali z drátu
a plechu vyrábět jednoduché užitkové předměty – čistítka dýmek, podložky pod
hrnce a žehličky, věšáky, mísy, pasti na myši, síta, struhadla, naběračky nebo formy
na pečení a vykrajování těsta.
Začátkem 19. století se už drátenictvím zabývaly dvě třetiny mužské populace ve
více než 150 obcích severozápadního Slovenska. V důsledku rostoucí konkurence odcházeli dráteníci za prací stále častěji za hranice Rakousko-Uherska a své řemeslo, původně regionální fenomén, rozšířili téměř na všechny kontinenty. Mnozí
z nich se vrátili domů, úspěšnější za hranicemi založili velké dílny. Rychle se přizpůsobili tamním poměrům a stali se z nich vážení řemeslníci. Takto vzniklo v různých
koutech světa více než 300 dílen a některé z nich se staly prosperujícími továrnami.
Známé byly dílny v Rusku, USA, Polsku, Švýcarsku, Německu. Dráteníci však došli až
do Mongolska, Číny, Mexika, Indie, Austrálie i do Jižní Ameriky. Všestranně obstáli
v konkurenci a svou pracovitostí, statečností a skromností si získali uznání.
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Ukázka z katalogu

Zaměstnanci drátenické dílny Gašpara Kováča
v Tule z přelomu 19. a 20. stol.

Ukázka z katalogu smíchovské továrny, Praha
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Ďuriš a jeho zeť Žilinčár, Veľké Rovné

V období prosperity manufaktur v zahraničí můžeme mluvit o světové slávě slovenského drátenictví. Zasloužili se o to zejména Jozef Belon v Tbilisi,
Ján Rácik v New Yorku, Štefan Hunčík v Moskvě, Jozef Holánik-Bakeľ ve
Varšavě, bratři Ďurišovi v St. Louis, Milučký v Petrohradu, Korňan v Chicagu
a mnoho dalších. Jen doma, v jejich vlasti, se jim nikdy nedostalo zaslouženého uznání a nepodařilo se založit prosperující firmu – Rakousko-Uhersko
drátenictví nepřálo.
Děti dráteníků žijících ve světě měly možnost získat vyšší vzdělání a tím i přístup do vyšší společnosti. Syn dráteníka Ján Chalan byl vedoucím ústředního newyorského policejního okrsku, Alojz Kurucár (syn dráteníka) byl tajným poradcem ruského cara ve finančních záležitostech, dcera dráteníka
Apolónie Chalupcová se stala slavnou filmovou hvězdou pod uměleckým
jménem Pola Negri. Mnoho jiných dětí z drátenických rodin se stalo v zahraničí lékaři, právníky a inženýry. Jako dospělí tak přispěli nemalým dílem
k budování slovenské inteligence, které tehdy bylo tak žalostně málo.
Zánik drátenické výroby v mnoha zemích souvisel s novými společensko-politickými poměry a se změnou hranic po první světové válce. Další ranou
byla nesporně světová hospodářská krize.
V některých částech světa však ještě dnes existují firmy, které byly založeny
dráteníky ze Slovenska. Výroba však už neprobíhá klasickým ručním způsobem a také sortiment výrobků je jiný, než býval kdysi.
Dnes prakticky nikdo neví, že slovenští dráteníci jsou autory některých světoznámých patentů. Bratři Brodeckovi z Dlhého Pole si dali po druhé světové válce v New Yorku patentovat nákupní vozík, který se ujal pod názvem
Fold´n Roll. Celý svět v hypermarketech tlačí před sebou na kolečkách slovenský drátenický vynález. Sterilizační buben z plechu na lékařské nástroje
je zas patentem dráteníka Adama Pánika. Také při zlomeninách končetin
pomohli lékařům dráteníci. Vyvinuli takzvané žebříčkové drátěné fixační dlahy, které se před použitím obalovaly obvazovým materiálem. Samostatnou
kategorií jsou pasti na myši a potkany. Umíme si představit, kolik potravin
tyto drobní, avšak důmyslní pomocníci zachránili?
Obraz dráteníka s krosnou na zádech jsme měli možnost v historii spatřit dvakrát. Nejprve v počátcích rozvoje drátenictví, kdy mistr s džarkem
(učněm) odcházeli na vandr do světa. Živili se opravami nádobí a drobnou
výrobou kuchyňských potřeb, věšáků, pastí a podobně. Často místo mzdy

Rodinná fotografie Žilinčárovců, Veľké Rovné

Drátenická dílna Jána Vatrála v New Yorku, 20. léta 20. stol.
Foto: Anna Kucharčíková, sbírkový fond
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dostali jen jídlo a nocleh. Historky o drátenících na vandru se mohou zdát romantické, avšak pro
dráteníky v 18. století to vůbec romantické nebylo. V neuvěřitelně krutých podmínkách, krok za
krokem, dláždili cestu až do zlatého věku drátenického umění.
Druhý obraz vandrujícího dráteníka také není veselý. Evropou se prohnaly revoluce, války a krize.
Zlatý věk drátenického řemesla je pryč. Někteří bývalí dráteníci ze zoufalství vzali opět na záda
krosnu, aby flikovali hrnce, zasklívali malá sklepní okénka, vykonávali drobné práce související
s drátem a plechem. Krátce po druhé světové válce se mezi těmito řemeslníky objevili i tací, kteří
pokazili ostatním dobrou pověst. Pojem „dráteník“ pak byl často chápán jako synonymum k výrazům „chudák, žebrák nebo tulák“.
Vyskytly se však i obdivuhodné výjimky. Několik vynikajících osobností rozvíjelo tradiční řemeslo
dále, i když jejich občanské povolání už bylo jiné. V některých případech jde dokonce o celé
rody až po dnešní generace. Tito dráteníci byli mimořádně tvořiví a jejich práce se blížila spíše
výtvarnému umění. Byl jim vlastní cit pro tvar, prostor i barvu, měli svůj estetický názor a vlastní výrazové prostředky. Kromě tradičního průmyslového drátu využívali i mosazný, postříbřený
a pozlacený drát. Někteří drát pocínovali, jiní ho barvili nebo jinak povrchově upravovali. Mnohdy
pak vytvořili jedinečná díla, která daleko přesáhla hranice Slovenska.

Pohlednice mladého dráteníka,
Polsko, poč. 20. stol.
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Velká jména drátenického řemesla
Jozef Kerak (1881–1945)
Jozef Kerak, rodák z Veľkého Rovného, je autorem několika
figurálních děl, která jsou vystavena na zámku Budatín v Žilině
(Dráteník a džarek, Princezna, Ježibaba). Tyto postavy vznikly na
objednávku jako vklad do expozice při zakládání Povážského
múzea v Žilině v roce 1942. Všechna figurální díla byla vyrobena
technikou smyčkového výpletu s pestrobarevnou povrchovou
úpravou. Osobně si myslím, že nebýt Jozefa Keraka, vyvíjela
by se současná drátěná plastika asi jinak a byla by ochuzená
o mnohé autory, kteří se tímto umělcem inspirovali. Výběr
z děl Josefa Keraka vydalo Povážské múzeum v Žilině na svých
pohlednicích.
Jozef Kerak, Princezna,
kolorovaný ocelový drát,
Veľké Rovné, 1940.
Foto: Filip Lašut, sbírkový fond

Jozef Kerak, Kohút,
kolorovaný ocelový drát,
Veľké Rovné, 1940,
symbol a logo Považského múzea v Žilině
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Rod Holániků
Jozef Holánik-Bakeľ (1863–1942)
Když dlouhopolský kaplan Imrich Jarábek křtil malého Jozefa,
určitě netušil, jak tento chlapec proslaví svoji rodnou obec
a jeho jméno budou znát lidé i daleko od nitranského biskupství.
Jozef pocházel z rodiny dráteníka Jána Holánika-Bakeľa. Jak
uvádí ve svém životopisu, vychodil šest tříd obecné školy, ale
pouze v zimním období. Jako patnáctiletý nastoupil cestu drátenického života. Od roku 1878 byl drátenickým učněm u otce
v Poznani.
V roce 1880 odešel do Varšavy a jako šestadvacetiletý se
osamostatnil. Založil unikátní drátenickou dílnu pod názvem Specialny Zaklad Wyrobów Drucianych Cynowanych
Galanterijno Koszykarskich, která se specializovala hlavně na
výrobu pocínovaných drátěných košíků. V roce 1894 měl už
dvanáct zaměstnanců, v roce 1900 dvacet a od roku 1910
kolem třiceti mistrů a učňů, které si vybíral zejména ve svém
rodišti. Do více než třistaletých dějin drátenictví se zapsal nejen
jako úspěšný podnikatel, ale také jako národnostně a sociálně
uvědomělý iniciátor uměleckého drátenictví.
Na pomníku má nápis „První světový umělec drátu“. Své precizně zpracované a výtvarně působivé výrobky prezentoval
na mnohých výstavách – Žilina 1903, Rostov na Donu, Řím
1911, Nitra 1933, Košice, Trenčín, Trnava 1937, Paříž 1938,
Bratislava 1939, Dlhé Pole 1940. Získal na nich mnohá ocenění.
Nejcennější je vyznamenání GRAN PREMIO A ZLATÁ MEDAILE
na Esposizioni Internacionali Riunite v Římě v roce 1911. Je to zároveň nejvyšší vyznamenání,
které dráteníci ve světě získali.
Jozef Holánik-Bakeľ byl dvakrát ženatý. V prvním manželství měl 11 dětí (5 synů a 6 dcer), druhé manželství zůstalo bezdětné. Ani jeden z jeho synů se však drátenictví nevěnoval. Velkou
naději vkládal mistr do svého syna Ference, avšak toho mu v roce 1918 vzala navždy válka.
Prostřednictvím úřední žádosti nakonec jmenoval svým nástupcem roku 1938 zetě Jakuba
Šeríka-Fujaka, jenž se také zařadil mezi úspěšné umělce – dráteníky.
V čem spočívá mimořádná hodnota Holánikovy tvorby? Velmi dlouho byl drát pokládán za
materiál vhodný jen pro drátování pastí a rozmanitých kuchyňských a řemeslnických potřeb.
Holánik se jako první podíval na drát jinýma očima a pochopil, že tento materiál poskytuje
bohaté tvarové možnosti. Drát se v Holánikových rukou ochotně poddal uměleckému záměru.
Mistrův vrozený cit pro krásu, zručné, citlivé prsty a trpělivost
vytvořily předměty, které byly nejen užitečné, ale i krásné.
Měly ladné tvary – ztělesňovaly myšlenku tvůrce.
Tradovalo se, že doma nikdo nedokázal ocenit Holánikův velký
přínos a zásluhu o povýšení drátenictví na umělecké řemeslo. Nebyla to tak úplně pravda. V době, kdy byly Holánikovy
výrobky z pleteného drátu dobře známé v Polsku a evropské
části Ruska, vystavoval Holánik i doma, na uměleckoprůmyslové výstavě v Žilině roku 1903. Návštěvníci, kteří doposud vídali
z drátu jen běžné drátenické užitkové výrobky, s překvapením
hleděli na krásné koše, popelníky, vázy a další výrobky, některé pouze drátěné, jiné v kombinaci se sklem. Uznalé ohlasy se
ozývaly i v novinách:
„Utešená je výstava Jozefa Holánika Bakeľa z Dlhopolia, jeho
drotárske výrobky sú skutočne obdivuhodné, je to div ručnej
práce, ktorú nikdy nie je schopná strojová výroba nahradiť.
Tájemnosť a elegancia jeho prác ťažko nájde seberovného.“
(Považské noviny).
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Jozef Holánik

Rodina Jozefa Holánika-Bakeľa
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Diplom GRAN PREMIO, Řím

Diplom ZLATÁ MEDAILE, Nitra

Na sklonku života se mistr Holánik určitě radoval ze
svých ocenění, ale zároveň si trpce uvědomoval,
že spolu se zenitem drátenictví přijde i jeho úpadek. Hledal proto cesty a možnosti pro další využití
a rozvoj tohoto řemesla. Jeho dávným snem bylo vybudovat drátenickou t ovárnu, v níž by dráteníci pracovali pro svůj lid. Naplnění svého snu se již nedožil, umřel
v době druhé světové války 7. srpna 1942.

Jakub Šerík-Fujak (1907–1989)
Důstojným nástupcem Jozefa Holánika-Bakeľa byl jeho zeť
Jakub Šerík, zvaný Fujak, sága rodu světoznámých dráteníků
mohla pokračovat.
Jakub Šerík (podepisoval se Jakub Šerík F.) se jako učeň Jozefa
Holánika zúčastnil učňovské výstavy vŽilině.
Dostal na ní první cenu. Součástí přihlášky na
výstavu byl také vlastní životopis a popis práce
přihlášené na výstavu.
Takto sepsal Jakub Šerík svůj životopis
dne 26. května 1936:
Jakub Šerík-Fujak, narodený 2. septembra
1907 v Dlhom Poli, príslušný do Dlhého Poľa,
pol. okres Veľká Bytča, navštevoval ľudo
vú
školu v Dlhom Poli od roku 1913 do roku 1919. Po ukončení
školy bol pastierom lichvy (skotu, pozn. překl.) až do roku 1921.
V rokoch 1921–1927 bol zamestnaný ako podomový obchodník u Jána Rikána.
V rokoch 1927–29 konal voj. prezenčnú službu u 1. hors. pluku v Dolnom Kubíne.
Od 27. apríľa 1929 do 25. júľa 1931 bol zamestnaný u firmy „Vítkovické horní
a hutní težiarstvo“ u vysokých pecí, odtial bol prepustený pre nedostatok práce.
V rokoch 1931–1933 bol bez zamestnania. V roku 1934 si vzal za manželku dcéru
Jozefa Holánika B., kde 15. apríľa začal sa učiť umeleckému remeslu: ručnej
výrobe ozdobných predmetov z drôtu. U firmy Jozefa Holánika B. je zamestnaný
ako učeň až do terajšieho roku.
Koniec životopisu spísaného Jakubom Šeríkom.
Jakub Šerík se zprvu živil různě – roznášel chléb pekaři, později se toulal jako
podomní obchodník s textilem, roztloukal kámen na stavbě silnic, a když
přišla krize, už ani nebylo pro koho tuto práci dělat. „Práce nebyla, tak se
oženil“, řekla jednou paní Šeríková s humorem. Nezaměstnaný Šerík se stal
zetěm drátenického mistra a tři dny po svatbě i jeho učněm.
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Nejprve kopíroval tchánovy výrobky, později si vytvořil vlastní vzory, kterými obohatil drátěnou
ornamentalistiku. Jeho výrobky nacházíme v nejedné domácnosti. Američtí Slováci si rádi odváželi vázy či podnosy do nové vlasti. Pracoval na objednávkách pro Ústředí lidové umělecké
výroby (ÚĽUV) Bratislava a pro muzea. Známý armádní pěvecký
soubor Alexandrovci dostal Šeríkovu více než půl metru
vysokou vázu, upletenou z několika kilometrů drátu.
Potom přišly roky, kdy najednou jakoby nikdo neměl
o jeho práci zájem. Lidem se zdály jeho výrobky příliš
drahé a příslušné instituce nedokázaly mistra Šeríka užitečně uplatnit. Nejprve pracoval ve skladu na stavbě Hričovské přehrady, později ve výrobním družstvu Svetom ve Veľkém Rovném, kde
vyráběl trouby na pečení. Nakonec si na zapomenutého mistra vzpomněli v Ústředí lidové umělecké výroby v Bratislavě.
Ani mistr Šerík neměl mít mezi svými třemi syny nástupce. Buď n
 eměli
blízko k uměleckému řemeslu, nebo tehdy doba řemeslu nepřála.
Na svět však přišel vnuk Jakuba Šeríka a pravnuk Jozefa Holánika – Juraj Šerík.

Juraj Šerík (*1967)
Juraj Šerík se narodil 28. srpna 1967 v Žilině. Nyní žije v Čadci na s ídlišti
Kýčerka. V roce 1985 úspěšně absolvoval maturitní zkouškou SOU strojírenské v Kysuckém Novém Městě v oboru mechanik nastavovač. Do roku
1992 pracoval jako zámečník v Závodě kuličkových ložisek v Kysuckém
Novém Městě. Poté až do roku 2002 byl nezaměstnaný. Absolvoval poradenský
kurz a výsledkem bylo založení chráněné dílny se zaměřením na výrobu drátěných
výrobků.
Jako školák trávil Juraj každé prázdniny u dědečka Jakuba v Dlhém Poli, který bydlel v domě
po Jozefu Holánikovi. Tato atmosféra nesporně přispěla k tomu, že i Juraj Šerík sáhl po kleštích a drátu. Byla to jen otázka času, než se postupně seznámil s drátenickým uměním svého
děda.
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Ukázka drátenické techniky
Jozefa Holánika-Bakeľa

Múzeum drotárstva v Holánikovom
dome v obci Dlhé Pole
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Juraj Šerík: Srdce pre Slovensko
– na EXPO v Miláne 2015
– na vrcholu Východnej Vysokej vo Vysokých Tatrách
– v Múzeu drotárstva v Dlhom poli

Rok 2002 se stal v životě Juraje Šeríka důležitým mezníkem. Začal se zdokonalovat v uměleckém drátenictví systematicky, cílevědomě a profesionálně. Zúročil
v něm odborné strojírenské vzdělání, které mu pomohlo zejména při zařizování
své dílny a jejího vybavení. Aktivně se účastnil Setkání drátenických mistrů na
zámku Budatín v Žilině a počal vystavovat své práce. Podílel se na lidově uměleckých aktivitách – Folklórní festival Východná, Hradní dny v Bratislavě (ÚĽUV),
Evropské umělecké řemeslo Kežmarok, Drotárska Turzovka a dalších významných trzích.
Zpočátku Juraj kopíroval jen vzory svého dědečka a pradědečka. Postupem
času se však projevil jako tvůrčí následovník svých předků. Vnesl do původní
techniky nové prvky, rozvinul původní náměty a přinesl nové.
V počátcích Setkávání drátenických mistrů v Budatíně se objevil i Jozef Šerík
– další z vnuků Jakuba. Vyráběl výrobky podle vzorů dědečka a pradědečka.
Brzy se však vytratil a přestal se veřejně prezentovat. A ještě jeden z vnuků
– Ľuboš Šerík je amatérský výtvarník a věnuje se malbě.
Tento drátenický rod je držitelem nejvyššího vyznamenání, které kdy slovenský
dráteník dostal.
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Rod Hozáků
Pavol Hozák (1869–20. stor.?)
Narodil se 29. 6. 1869 ve Veľkém Rovném, kde se také vyučil
u mistra Beroše, který měl dílnu v Budapešti. Koncem 80. let
odešel do Kyjeva, kde se usadil a zakoupil dílnu. V roce 1905 se
za ním přistěhovala i manželka s dětmi. Roku 1914 se přestěhoval i s dílnou do Oděsy.

Alexander Hozák (1899–1986)

Pavol Hozák
Výrobky Alexandra Hozáka
Foto: Karol Hlaváč ml.

Narodil se 3. 1. 1899 ve Veľkém Rovném. Otec Pavol Hozák
poslal v roce 1917 syna Alexandra z Oděsy do Veľkého

Rovného, aby se postaral o rodinný dům a pozemky. Rodiče
ani sourozenci se už na Slovensko nikdy nevrátili. Když rodina opouštěla Slovensko, byly malému Alexandrovi tři roky.
V Oděse se vyučil, dospěl a prožil léta války a revoluce. Po návratu na Slovensko našel bídu, nedostatek a nejistotu. V obci
mu říkali „ruský dráteník“.
Zpočátku pracoval jako sezónní dělník v Čechách a v Německu.
V roce 1927 byl cestářský pomocníkem doma na Slovensku.
V roce 1928 se oženil s Veronikou Bachronikovou. Vychovali
–
spolu sedm dětí. Manželka zemřela v roce 1947. Od roku 1939
pracoval Alexander Hozák až do roku 1956 jako státní cestář. Po
odchodu do důchodu se vrátil k drátenickému řemeslu.
Sortiment jeho výrobků byl velmi široký. Jednalo se jen o užitkové
předměty, avšak protkávané bohatým ornamentem. Vše muselo
být funkční a současně pěkné. Často ho navštěvoval i Ladislav
Jurovatý starší, který, jak říkával, u pana Hozáka „maturoval“.
Podobně jako v rodě Holániků, ani následující generace Hozáků
s drátem nepracovala. Syn Alexandra, Jozef ani jeho sourozenci
rodinnou tradici nepřevzali. Jozefův syn Róbert (pravnuk Pavla
a vnuk Alexandra) však ano.

Róbert Hozák (* 1974)
Narodil se 18. 9. 1974 v Čadci. V roce 1993 vystudoval Střední průmyslovou školu strojírenskou v Kysuckém Novém Městě. Pracoval
v Domě kultury v Čadci jako technik, později ve Slovnaftu
Svrčinovec jako obsluha strojů. Od roku 2000 je živnostníkem
v oboru Výroba užitkových předmětů z drátu.
Předměty z drátu ho obklopovaly od dětství, ať už dědovy nebo
jiné – Ve Veľkém Rovném, v kolébce rodiny Hozáků. Dědeček
Alexander vyráběl různé věšáky, misky, rámy na zrcadla a obrazy, stojany na láhve a sklenice, formy na dorty a podobně.
Většinou z pozinkovaného drátu bez další povrchové úpravy.
Róbert Hozák vyrábí podobný sortiment, rozšířený o další vzory,
nechává však výrobky většinou galvanicky upravovat, nejčastěji
niklováním.
S prezentací drátenických výrobků se zúčastnil řady akcí v zahraničí (Krakov, Brusel, Mnichov) i doma (Čadca, Žilina, Púchov). Jeho
výrobky jsou zastoupeny ve sbírkách Národného múzea v Martine,
v Považskom múzeu Žilina a v Kysuckom múzeu v Čadci.
Dostupných materiálů o rodu Hozákových je, v porovnání s rodinou Holánikových, podstatně méně. Není to však proto, že
by jejich práce byla méně zajímavá či hodnotná, ale její historie a rozvoj nejsou zdokumentovány v takovém rozsahu. Z hlediska drátenické historie jsou to dva rody, které jsou výjimečné
jako odkaz pro následující generace dráteníků a výtvarníků.
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