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130 let masného průmyslu ve Vamberku
Nejen šikovné ruce krajkářek proslavily Vamberk. Párky a šunky z tohoto města byly
po celá desetiletí vyhlášené po Čechách, ale i daleko za hranicemi. A to především díky
Jindřichovi Kubiasovi, který dokázal vybudovat jednu z nejúspěšnějších českých
uzenářských továren. Historii masného průmyslu Vamberka odkryje nová výstava,
která bude slavnostně zahájena v pátek 16. února 2018 od 17 hodin v Muzeu krajky
Vamberk.
„Výstava 130 let masného průmyslu ve Vamberku je vlastně pokračováním akce pořádané
spolkem přátel historie Vamberka, během které byla pokřtěna stejnojmenná kniha. Avšak
návštěvníci události měli pouze jediný zářijový den na to, seznámit se s vystavenými předměty
a dokumenty. To nám bylo v muzeu velice líto, a proto jsme se rozhodli uspořádat výstavu,
která umožní zájemcům o historii masného průmyslu ve Vamberku zhlédnout exponáty,
doplněné i z našich sbírek, v delším časovém horizontu,“ říká na úvod vedoucí Muzea krajky
Vamberk Mgr. Mikuláš Heinrich.
Řezníci patřili od středověku v každém městě mezi nejváženější řemeslníky. Dokazoval to i
jejich cechovní znak – bílý dvouocasý lev, tedy znak samotného českého krále, s řeznickou
sekerou v tlapách. První tzv. masné krámy (dřevěné stavby pronajímané řezníky od vrchnosti
pro prodej) jsou doložené pro Vamberk v písemných pramenech k roku 1577. Samotný
řeznický cech je pak poprvé zmiňován v roce 1754. Největší slávu získává vamberecká
uzenina ale až se jménem Jindřicha Kubiase.
„Mladý Jindřich se vyučil řezníkem v Olomouci a poté, jak bylo dříve zvykem, získával
zkušenosti ve světě, konkrétně v Přerově, ale dokonce i ve Vídni a Budapešti. Po návratu
začal v roce 1873 provozovat uzenářskou živnost. K velkému zlomu došlo o 12 let později, kdy
zakoupil vyhořelý bývalý panský pivovar. Jeho rozsáhlé sklepy a lednice se skvěle hodily pro
uzenářskou továrnu. Vybudoval tak moderní podnik se stroji poháněnými parní silou,“ uvádí
historička rychnovského muzea Mgr. Tereza Vinterová.
Vyhlášenost uzenářských výrobků firmy Kubias rostla a postupně se prodávaly jak v celých
Čechách, tak v jiných částech Rakouska-Uherska. I obě světové války a dobu mezi nimi firma
dokázala ustát. V roce 1916 byl dokonce otevřen obchod ve Vídni a Vamberecká šunka se
vyvážela do mnoha zemí. Po komunistickém převratu však došlo k znárodnění firmy a
mnohým změnám. „Úplný závěr firmy se pojí s rokem 2004, kdy končí i 130 let dlouhá
historie vambereckých uzenin, kterou se snaží nová výstava v Muzeu krajky Vamberk
zmapovat,“ říká M. Heinrich.
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Na výstavě budou mít návštěvníci možnost, zhlédnout množství exponátů, jako například
slavnostní řeznický stejnokroj z doby první republiky, řeznické nástroje či pečetidlo Františka
Černíkovského, řezníka z Kostelce nad Orlicí. Doplněny budou dále o historické fotografie
nejen z výroby a též obaly od výrobků ze 70. let minulého století.
Výstava bude otevřena od 16. února do 27. dubna 2018 v Muzeu krajky Vamberk, a to
denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin.
Kontakt pro další informace:
Mgr. Mikuláš Heinrich, vedoucí Muzea krajky Vamberk, tel. +420 494 541 518,
+420 605 569 783
Mgr. Martina Pajerová, muzejní pedagog, tel. +420 494 534 450, +420 739 961 768
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