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V neděli 23. března 2014 se sjelo dvacet šest nadšenců, kteří se zajímají o 

zapřahání koní do historických kočárů, historii spřežení a dobové odívání do   Muzea 
kočárů v Čechách pod Kosířem. 

Krátce po deváté hodině přivítal účastníky setkání v čele s patriotem zdejšího kraje 
a velkým milovníkem koní panem Menšíkem z Kostelce na Hané ředitel muzea pan 
Václav Obr v hlavním prohlídkovém sále. Účastníci si prohlédli nově sestavenou expozici 
kočárů a unikátní postroje na šestispřeží, které naposledy použil  v roce 1893 olomoucký 
arcibiskup Theodor Kohn. Celá prohlídka byla provázená odborným výkladem pana Obra. 
Po prohlídce muzea shlédli účastníci semináře krátké video, což bylo ohlédnutí za 
loňským setkáním mistrů řemesla kočárnického a mistrů opratí „Josefkol“ 2013. První 
příspěvek byl o veterinárních podmínkách pro akci Josefkol, který přednesl pan MVDr. 
Králík. Následovalo seznámení účastníků s připomínkami k Josefkolu 2013 a návrhy pro 
další Josefkol 2014, hlavně v oblasti typů spřežení a oblečení, který se bude konat 19. a 
20. července 2014. Dalším bodem programu semináře byla ukázka a popis unikátního, 
více jak 200 let starého gala postroje s ozdobnými doplňky hřívy a střapci. 
Velice zajímavý byl příspěvek o trnkových obloukových bičích, jak pro dvoj, tak i pro 
čtyřspřeží, které by neměli chybět u anglické zápřeže. Účastníci si je měli možnost 
důkladně prohlédnout díky panu Išovi, který je na setkání přivezl. Těsně před polednem 
byla představena unikátní sedlářská příručka s atlasem z roku 1897.  

Odpoledne následovala prohlídka depozitáře a nově zrekonstruované historické 
kolářské dílny. V depozitáři si účastníci setkání prohlédli novou expozici saní různých typů 
a mimo smutečního kočáru vyrobeného firmou Václav Brožík Plzeň, také nový přírůstek, 
smuteční kočár vyrobený továrnou na kočáry a pohřební vozy Karel Knížek Trutnov pro 
pohřební ústav Františka Munzara v Nechanicích.  Seminář pokračoval návštěvou galerie 
tiskovin, fotografií a historických dokumentů nad hlavním sálem muzea, kde pan Obr 
podal odborný výklad k exponátům. Nakonec se všichni vrátili do malého sálu, kde je 
čekalo malé občerstvení a další program setkání, kde pan Novák prezentoval nově 
získané informace. Tím byla prezentace nově získaných starých knih do muzejní knihovny 
o kočárech, postrojích, jízdě se spřežením, konstrukci a stavbě kočárů. Dále následovala 
přednáška o druzích spřežení a rozdělení zápřeže. V této části se účastníci dozvěděli 
různé aspekty o městské, parkové, venkovské a gala zápřeži. Celá tato část byla 
doprovázená videoprojekcí a jednotlivými součástmi postrojů.    

Po malé přestávce měli všichni možnost shlédnout dokumentární film o 
restaurování smutečního kočáru firmy V. Brožík, o všech, kteří se na restaurování podíleli 
a také o historii firmy V. Brožíka. O půl šesté následovalo oficiální ukončení akce, ale 
povídání a diskuze pokračovala dále. 
 
Za kolektiv muzea děkuje všem zúčastněným Václav Obr. 

 


