
 



  
 

Počátky slavností lidových řemesel 
 

15. srpna 1992 se konal Den otevřených dveří v budově staré školy ve zdejším nově vzniklém 

Keramickém studiu. Prodávala se zde keramika Jarmily Tyrnerové  a návštěvníky byli převážně 

zvědaví sousedé z Kohoutova a příznivci keramického řemesla z okolí. Termín nebyl vybrán 

náhodně, ale vztahoval se ke svátku Nanebevzetí Panny Marie, které je zasvěcen kostel 

sousedící s keramickou školou. A právě v okolí kostela, jak je doloženo na dobových 

fotografiích, probíhaly pravidelné poutě již v předválečném období. V následujícím roce 1993  

se akce opakovala ve stejném termínu. Keramiku již ale prodávali i jiní keramici.  

O rok později se Den otevřených dveří konal  z provozních důvodů v říjnu.  V roce 1995 se 

hlásili se svým zbožím i další řemeslníci z okruhu přátel Keramického studia a akce měla již 

stálý okruh návštěvníků. Ke keramice tak přibyly řezbářské výrobky, paličkování, suché květiny 

a další. Takový počet prodávajících se však již do zahrady školy nevešel a postupně se rozšiřoval 

do blízkého okolí školy. Akce měla svůj stálý okruh návštěvníků, který se stále rozšiřoval. 

Rovněž v tomto roce se někdejší starosta obce Ing. Radoslav Tyrner rozhodl zaštítit celou akci 

pod  hlavičkou obce a pořádat ji už pod novým názvem „Lidová řemesla“.

 

 
 
 
 

25 let Lidových řemesel v Kohoutově 
 

Jednou za rok, druhou sobotu v měsíci srpnu, ožije obec Kohoutov řemeslnými trhy, na kterých 

se můžeme seznámit  s řadou zapomenutých, ale i stále živých  a známých řemesel – hrnčířství 

– točení na kruhu, drátování, práce se slámou, spřádání vlny, výrobou kovových šperků, 

košíkářstvím, knihařstvím, řezbářstvím, práce se sušenými květinami, textilní řemesla jako 

paličkování, malování na hedvábí a dalšími rukodělnými technikami. Na 200 trhovců zde svá 

řemesla nejen předvádí, ale i své výrobky prodává. Celou akci doprovází bohatý kulturní 

program, na dvou pódiích, kde hraje po celý den živá hudba, pro malé návštěvníky je 

připraveno loutkové divadlo, vystoupení šermířské skupiny, velká nafukovací skluzavka, 

skákací hrad a domácí minizoo. Oblíbená je soutěž o nejkrásnějšího kohouta okresu Trutnov, 

garantovaná Českým svazem chovatelů. Mnohé návštěvníky také přiláká den otevřených dveří 

v Keramickém studiu a Pekárně Roland. Hojně navštěvovaná je také tradiční poutní mše v 

Kostele Nanebevzetí Panny Marie. V loňském roce jsme opět navázali na tradici tanečních 

zábav u hlavního pódia naproti pensionu.  

Je to už čtvrtstoletí, co se řemeslný jarmark konal a od té doby prošel velkými změnami.         

Na následujících stránkách je malé ohlédnutí za tím jak roky šly a trhy se pomalu rozrůstaly. 

 

2 



 

 1. ROČNÍK  
      26. srpna 1995 

 

První ročník Lidových řemesel organizačně 

zajišťoval Obecní úřad s pomocí Keramického 

studia a místních hasičů, kteří měli patronát nad 

parkováním. Parkovalo se na místní komunikaci 

za obecním úřadem až k bývalému areálu 

státního statku a  také  na  komunikaci III/30014. 

Stánky trhovců se nacházely na zahradě 

Keramického studia, u kostela a podél 

komunikace  až k  obecnímu úřadu, v jeho 

budově a v hasičské zbrojnici, která byla součástí 

budovy  obecního úřadu,  dnes  je  zde tělocvična. 

Svá řemesla předvedlo 22 řemeslníků, počet návštěvníků byl 300. Na prvních trzích jsme mohli 

shlédnout zejména keramiku, vždyť Keramické studio paní Jarmily Tyrnerové stálo u zrodu 

konání těchto trhů. První ročník byl bez doprovodného kulturního programu a také bez 

vstupenky.   K poslechu hrála pouze Malá dechová hudba Tomašovka z Kutné Hory. Již od 

samého začátku se těší velké oblibě Den otevřených dveří v místní pekárně Roland                                

a  v Keramickém studiu. 

 

Absolventka  Keramické  školy  Dana  Bukovská 

Starosta  obce  Ing. Radoslav Tyrner  s Tomašovkou 
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2. ROČNÍK  
18. srpna 1996 

 

Novinkou druhého ročníku Lidových řemesel byla 

výstava keramiky ve velkém stanu – Galerie na 

louce. Velkou atrakcí byl starý tiskařský lis, na 

kterém byly tištěny upomínkové obrázky.                  

K poslechu zahrála stejně jako minulý rok Malá 

dechová hudba Tomašovka z Kutné Hory,  náklady  

hradil  Okresní  úřad v Trutnově.  Po prvním 

ročníku, který byl ještě bez vstupenek, byla tento 

rok vstupenkou keramická mince s obrázky kohouta z obou stran a  uprostřed umístěným 

letopočtem 96. A právě tento obrázek se stal oficiálním logem a znakem Kohoutovských 

řemeslných slavností. Setkáváme se s ním na plakátech, na razítku akce i na výročních 

vstupenkách. 

 

  

3. ROČNÍK  
16. a 17. srpna 1997

  

První a poslední ročník, který proběhl jako dvoudenní akce, po celou dobu nepřálo počasí             

a organizačně byla tato akce velmi náročná, proto se v tomto rozsahu již nikdy nezopakovala. 

V rámci slavností promluvila v sobotu Jarmila Tyrnerová o své stáži ve Venezuele, kde 

studovala keramiku místních indiánů. Vstupenkou  byla  pohlednice  obce  a rozsah  akce byl 

stejný  jako  v roce  1996.   

 

 

4. ROČNÍK  
15. srpna 1998 

Od tohoto ročníku se ustálil den konání Lidových řemesel na druhou srpnovou sobotu, tedy 

na datu konání dřívějších poutí. Organizaci zajišťoval  Ing. Grega Ladislav, pozdější  starosta 

obce, který byl  hlavním organizátorem až do roku 2011, kdy byl zřízen  Výbor pro Lidová 

řemesla. Celou akci doprovázelo letní slunečné počasí a proběhla k velké spokojenosti 

návštěvníků i pořadatelů. 

Vstupenka - keramická mince s obrázky kohouta .  

4 



 

5. ROČNÍK  
14. srpna 1999 

  

Den lidových řemesel v tomto roce proběhl v obdobné rozsahu jako minulé roky za krásného 

prázdninového počasí. Jedinou novou atrakcí byla jízda na ponících. Vstupenkou byla  

pohlednice   a  počet  platících  návštěvníků  přesáhl  2000.   

 

 

6. ROČNÍK  
12. srpna 2000 

 

Den řemesel proběhl opět s velkým úspěchem, tržiště bylo rozšířeno od obecního úřadu až po 

křižovatku na Choustníkovo Hradiště. V tomto roce také přibyla nová parkoviště u hřiště, 

hospody a z druhé strany vsi podél komunikace.  Parkování bylo tento rok zpoplatněno a proto 

je znám i přesný počet parkujících aut – 661.     

 

 

  

7. ROČNÍK  
11. srpna 2001 

Problémy s parkujícími řidiči se i tento rok nadále stupňovali a to zejména v okolí pekárny, kde 
byla cesty téměř neprůjezdná. Byla  přivolána  i  Policie  ČR, ale  se  zajištěním  pořádku                    
a ukázněností řidičů  nám  nepomohla. Ale i přesto si všichni tento den užili a to i díky krásnému 
slunečnému počasí. 
 

Ing.  Radoslav Tyrner   Posezení u pekařství Roland  
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8. ROČNÍK  
20. srpna 2002 

 

Jako v minulých letech byla vstupenkou 

pohlednice s malou mapičkou celé akce, která 

usnadnila návštěvníkům orientaci na jarmarku. 

Trochu nás potrápilo polojasné počasí                           

s přeháňkami. K poslechu hráli folkrocková 

kapela Majerovy brzdové tabulky a písničkářka 

Věra Klásková - Pourová. Stejně jako v minulých 

letech vzrůstal počet trhovců i návštěvníků,  který 

se  blížil  ke  4 000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

9. ROČNÍK 
9. srpna 2003 

 

V tomto ročníku proběhlo poprvé a naposledy 

sčítání i neplatících návštěvníků, dětí, důchodců         

a zdravotně postižených občanů včetně jejich 

doprovodu.      Těchto  návštěvníků bylo zhruba 1/3 

z počtu platících. Tento rok byla řemesla naposledy 

roztažena do délky a to od obecního úřadu                    

k pekárně. Aby byla návštěvníkům zkrácena cesta, 

byl objednán turistický vláček, který po této trase 

jezdil. A právě u pekárny se večer konala zábava 

nejen pro místní obyvatele. Velký zájem vzbudila 

expozice dravých ptáků, výroba totemu před očima 

návštěvníků a rozrůstající se hudební produkce. 

Pohled  na  trh  ze  střechy  Keramického studia 

Šermířská  skupina  REBELS  Chovatelka  dravců paní  Jana Mazúchová  

Turistický vláček  
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          10. ROČNÍK                                                       
          14. srpna 2004 
 

V roce 2004 se slavil jubilejní desátý ročník. Obecní úřad 

rozeslal všem občanům Kohoutova anketní lístky, kde se 

mohli vyjádřit k této akci,  co jim vadí a naopak co 

přináší, zda si přejí pokračování. Bylo rozdáno 244 

dotazníků - vrátilo se 106 vyplněných. Výsledek ankety 

by se dal shrnout několika slovy – většina obyvatel bere 

tuto akci jako milé zpestření a rádi by pokračovali. I přes 

nevábné počasí, mlha, chladno a zataženo, v poledne bouřka, se celá akce stejně jako 

předchozí ročníky velmi vydařila. Vstupenkou byla pamětní mince, stejně jako v druhém 

ročníku. Finančně  akci  podpořil  částkou  10 000 Kč  Královéhradecký kraj. 

 

11. ROČNÍK 
13. srpna 2005 

 
Od tohoto ročníku se hlavním spolu-

organizátorem, co se týká elektronického 

přijímání přihlášek trhovců, stal Ing. Jan Bucek. 

Počet trhovců neustále roste a bez pomoci 

počítače se už nelze obejít. Místní  děti nacvičily divadelní vystoupení s názvem „Kytice aneb 

Kohoutí pařát“.  Počet  návštěvníků  neustále  

roste,  a  proto bylo  zřízeno  další parkoviště  na  

louce za  Horáčkovými. Přístup na  parkoviště  je  

okolo  rybníku a  výjezd  u  čp. 28, pokladna             

u  domu  čp. 36. Na  akci byly  pronajaty  stánky  

ze  zámku  v Novém Městě  nad  Metují.   Vše  

bylo  náročné  na  logistiku. Akci podpořil  

Královéhradecký kraj  částkou  10 000 Kč. 

          

Vstupenkou byla pamětní mince  

Davy  návštěvníků  před  obecním  úřadem  

Orientační mapa Kohoutova  
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      12. ROČNÍK 
        12. srpna 2006 

 

 

 

 

 

Vedle pohlednicových vstupenek je tento rok 

vydána i dřevěná turistická známka se znaky 

kohoutů a letopočtem 2006, logem této akce. 

Návštěvníci si pochvalovali zejména absenci 

vietnamských stánků. Nutno podotknout,       

že již od prvního ročníku je kladen velký důraz 

na výběr řemeslníků a prodejců. Krásné počasí 

přispělo ke zdárnému průběhu akce. Vylepšili 

jsme  pódium,  které  bylo  zpočátku  

postaveno  z haki  lešení.  Poprvé  v historii se  

nám  ztratilo dítě, zrovna  panu  starostovi.  

Úspěšně  nalezeno a  od  této  doby  se  to  

minimálně  jednou  při  akci  opakuje. 

Královéhradecký  kraj  přispěl   15 000 Kč.

 

          13. ROČNÍK  
          11. srpna 2007                                     

Po páteční průtrži mračen už ani nikdo nevěřil             
v konání řemesel, výpadky proudu všechny notně 
polekaly. A proto je k neuvěření, že tento ročník, 
zůstane jedním z nepřekonaných, co se týče počtu 
platících návštěvníků, který se tento rok vyšplhal na 
rekordních 8 664. Ale opravdový rekord nás ještě 
čekal. Vstupenkou byla velmi pěkné pohlednice          
s mapkou řemesel jako v roce 2002. Za  vydatného  
přispění  podnikatele pana  Jaroslava  Švorce a SDH  
Hajnice  vzniklo  druhé hudební podium v areál 
firmy  KOVOS Švorc. Večer  se  zde  konala  taneční  
zábava.   

Místní  keramička  Liduška  Šenkyříková   

Nová turistická známka Kohoutova  

Amfiteátrum  pro divadla   8 



  

14. ROČNÍK 
9. srpna 2008 

  

Tento rok organizátoři poprvé chtěli do celé akce zapojit krásnou Kladrubskou náves, bylo 

objednáno šapitó a turistické vláčky, které měly spojovat Kohoutov s Kladruby. Ale bohužel 

nám nebylo přáno, vláček se zavařil a plánované šapitó z technických důvodů nedorazilo.             

A nutno podotknout, že i trhovci byli s prodejem na návsi v Kladrubech velmi nespokojeni. 

Myšlenka krásná, ale po tomto nezdaru nebyla již nikdy zopakována. Pořadatelé chtěli využít 

i  služeb bezdrátového rozhlasu, který byl na  zkoušku zapůjčen,  vlivem  velkého  rušení  vln 

mobilními telefony, byl  nevyužit. Všechny potěšila taneční zábava v areálu firmy KOVOS pana 

Švorce, kde zahrála skupina Chřestýš. Počet návštěvníků z tohoto roku je dodnes nepřekonán 

– 8 817.

 

15. ROČNÍK 
8. srpna 2009 

 

Vstupenkou byla naposledy pohlednice.                

Od příštího roku se vstupenkou stávají ID 

tyvekové pásky, které jsou na podobných akcích 

stále oblíbenější. Tímto  ročníkem  započala  

spolupráce s Českým  svazem  chovatelů  soutěží              

„O nejkrásnějšího kohouta  okresu Trutnov“. Celou 

akci doprovázelo velmi pěkné počasí a velmi se zdařila 

i taneční zábava v areálu firmy KOVOS , kterou 

zajišťovali hasiči z Hajnice.  Královéhradecký  kraj  nám  

opět  finančně  vypomohl,  tentokrát  opravdu  velkou  

částkou a  to 50 000 Kč.   

Václav Upír Krejčí  v Kladrubech   Kladrubská náves  

Centrum  dění Lidových řemesel před obecným úřadem 
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16. ROČNÍK 
14. srpna 2010 

  

Od tohoto roku se vstupenkou místo pohlednice stává tyveková páska na ruku. Z pátka na 

sobotu celou noc pršelo, následkem čehož byla všechna parkoviště podmočená a druhý den 

se bojovalo s nedostatkem parkovacích míst a tím i s menším počtem návštěvníků. V důsledku 

toho padlo několik návrhů tento problém do budoucna řešit a zvýšit počet parkovacích míst. 

Naposledy také proběhl celodenní kulturní program v areálu firmy KOVOS a i poslední zábava, 

areál se nacházel mimo placené území a celé bylo organizačně náročné. Od příštího roku se 

jako druhé, malé  pódium začal využívat parčík naproti okálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

        

Přípravné práce  Ukázka dravců  

Ukázka a prodej keramiky  
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17. ROČNÍK 
13. srpna 2011

 

Celý den probíhal v pohodové atmosféře. Ranní počasí sice nepřálo, ale deštníky a pláštěnky 

pomohly přečkat občasné přeháňky. Během dne se deštivý den pozvolna změnil v slunečný 

prázdninový. Bylo zřízeno druhé pódium v parčíku naproti okálu.  Na  hlavním  pódiu se               

po ukončení akce konala taneční zábava pořádaná panem Pivoňkou. K tanci hrála všemi 

nezapomenutá skupina Litinové vidle. V tomto roce také vznikl Výbor pro lidová řemesla. Akce 

narostla již do takových rozměrů, že bylo potřeba více organizátorů. Členem  týmu  se  stal   

Ing.  Rezek Radek,  na starosti má  kulturu, dále  pan  Horáček Pavel,  který  vede  úřední  aparát 

a  Mgr. Černá  Hana,  jako  správkyně  parkovišť. 

 

                

 

                

 

 

 

Dnes  již  zesnulá  ikona Kohoutova  

Šermířská  skupina  Durabo   

Trhy Lidových řemesel v plném proudu návštěvníků 

Doprovodná hudební vystoupení  

Starosta obce Ing. Ladislav Grega  
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18. ROČNÍK 
11. srpna 2012

Počasí nás mírně potrápilo, se vstupem                    

do odpoledne se ale déšť umoudřil a dokonce 

vysvitlo i sluníčko. Organizátorům se dostalo 

mnoho kladných reakcí ohledně hudební 

produkce na obou pódiích, představení 

loutkových divadel a nové atrakce obří 

nafukovací skluzavky, která byla neustále                  

v obležení dětí. Tato nová atrakce měla zvýšit 

počet návštěvníků, podobných akcí přibývá a je 

nutné zvýšit atraktivitu právě té naší. Došlo                  

k rozšíření trhové plochy na louce za úřadem, 

kde byla umístěna i skluzavka. Kvalifikovaní 

pořadatelé  z řad  české  armády za  pomoci  

profesionálních  záchranářů a  vrtulníku  

zachránili  seniora,  který  nedopatřením  vykonával  potřebu  do  vosího  hnízda. Akci  finančně  

podpořil  Královéhradecký kraj 30 000 Kč.   

 

 

19. ROČNÍK 
10. srpna 2013 

                   
Při registraci trhovců v předvečer konání lidových řemesel došlo k průtrži mračen                               

a následnému výpadku proudu v celé obci, organizátoři museli registraci dokončit při svíčkách 

a bez použití techniky. Obec se návštěvníkům otevřela v 9 hodin a první z nich přinesli do obce 

slunečné počasí, které vydrželo po celou dobu konání akce. 

Jedna  z kohoutovských  roubenek,  proudící dav návštěvníků 

Nafukovací atrakce pro děti 
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          20. ROČNÍK           
             9. srpna 2014                                               
  

Jubilejní dvacátý ročník proběhl za krásného slunného          

a teplého počasí. K tyvekové pásce na ruku jako vstupence, 

byly také rozdávány keramické pamětní mince s logem 

řemesel. 

 

 
   

 

 
 
 
 

          21. ROČNÍK 
           8. srpna 2015 
 

Vražedně horké počasí tento rok nepřálo a 

počet návštěvníku klesl na pouhé 4 000. Ani 

snaha kropit rozpálený asfalt situaci nezlepšilo. 

Dětská skluzavka byla natolik rozžhavená, že po 

celý den zůstala opuštěná. Novou atrakcí, která 

tento rok přibyla,  bylo domácí minizoo s 

dětským koutkem, kde si rodiče s dětmi mohli 

odpočinout ve stínu jabloní. Atrakcí byli kapříci 

z opočenských sádek. 

 

          
          

         22. ROČNÍK                            
          13. srpna 2016 
 

Počasí se na rozdíl od minulého roku umoudřilo 

a počet návštěvníků opět stoupl. Novou atrakcí 

bylo divadelní vystoupení herců z Brna, bohužel 

zůstala tato snaha bez většího úspěchu. 

Představení se zúčastnil pouze jediný divák, 

který si však představení nemohl vynachválit. Proto jsme se rozhodli i nadále zůstat pouze           

u loutkového divadelního vystoupení pro děti, které bylo již od prvních počátků velmi 

oblíbené.  

Keramická pamětní mince  

Horké počasí nás donutilo kropit rozpálenou vozovku  

První ranní návštěvníci  

13 



 

 

 

 

           23. ROČNÍK 
12. srpna 2017

První a snad i poslední zrušený ročník následkem 

páteční vichřice  DERECHA. Přestože pátek již celé 

odpoledne pršelo, všichni horlivě pracovali            

na stavění stanů a stánků a posledních 

dokončovacích pracích. Veškerou snahu smetla 

večerní vichřice, která se nad obcí přehnala okolo 

šesté hodiny a zanechala velké škody. Ještě večer byli trhovci obeznámeni s odvoláním akce    

a pomocí sociálních sítí byli informováni i návštěvníci. A je to k nevíře kolik nevěřících trhovců, 

ale i návštěvníků druhý den dorazilo. U pekárny došlo dokonce k nečekanému kolapsu a cesta 

byla neprůjezdná. Nutno říci, že těch několik trhovců, kteří dorazili,  bylo velmi spokojených, 

protože prodali téměř všechno.

 

      24. ROČNÍK     
         11. srpna 2018                                                    
 

Slunečné letní počasí přálo a po loňském 

nezdaru nikdo na řemesla nezanevřel. Obec si 

poprvé v parčíku naproti penzionu otevřela svůj 

stánek s občerstvením a opět bylo navázáno       

na tradici zábav. K tanci a poslechu hrála skupina 

POHODA. Zábava proběhla ve veselé atmosféře 

a dostalo se jí  velmi kladného hodnocení. Byla 

velmi hezkým zakončením náročného dne.  

  

Pracovní  četa  obce  Kohoutov   

Trhy lidových řemesel před Keramickým studiem Jarmily 
Tyrnerové   

Trhy na louce za obecným úřadem 
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PŘEHLED VSTUPENEK, CEN VSTUPNÉHO, POČTU STÁNKŮ 
A NÁVŠTĚVNÍKŮ BĚHEM UPLYNULÝCH ROČNÍKŮ POČTU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 
 

VSTUPENKA 
 

VSTUPNÉ 
 

POČET 
STÁNKŮ 

 

POČET 
NÁVŠTĚVNÍKŮ 

 

1995 nebyla 25 22 300 

1996 keramický emblém 25 25 369 

1997 pohlednice 25 30 960 

1998 pohlednice 30 38 1844 

1999 pohlednice 30 51 2188 

2000 pohlednice 30 52 2512 

2001 pohlednice 30 64 2545 

2002 pohlednice 30 77 3769 

2003 pohlednice 30 125 3556 

2004 mince 35 112 3850 

2005 pohlednice 40 149 4691 

2006 pohlednice 40 157 6481 

2007 mapa 50 174 8664 

2008 pohlednice 60 193 8817 

2009 pohlednice 60 223 7979 

2010 tyveková páska 100 175 5844 

2011 tyveková páska 100 184 5579 

2012 tyveková páska 100 183 5919 

2013 tyveková páska 100 193 6519 

2014 tyveková páska  100 193 6105 

2015 tyveková pásek 100 180 4012 

2016 tyveková páska 100 178 6898 

2017 tyveková páska 100 0 0 

2018 tyveková páska 100 201 6505 

 

 Ukázka vstupenky, pohlednice s orientační mapkou obce (2002)  
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OBECNÍ ÚŘAD  
Kohoutov čp.65 

544 01 Dvůr Králové nad Labem  

                    

Bulletin „25 let Lidových řemesel Kohoutov“ 
vydán k příležitosti jubilejního 25 ročníku 
slavností Lidových řemesel v Kohoutově  

za finančního přispění Královehradeckého kraje. 
 

Vydal Obecní úřad Kohoutov v počtu 150 výtisků. 
Zdrojem použitých fotografií byl fotoarchiv obce Kohoutov. 

 

 

www.kohoutov.info 


