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... tradiční bednářství
... traditional cooperage

J

osef Fryzelka pochází z obce Vlachovice, kde se výrobě sudů věnovalo hned několik místních rodin.
On sám je již třetí generací výrobců sudů a této činnosti vyučil i své dva syny, kteří s ním společně
pracují v rodinné dílně. Výrobě se věnoval nejprve pod vedením svého otce a strýce, později čerpal
zkušenosti na Bednářském a včelařském učilišti v Brně. Po zániku místního podniku Komunálních služeb,
kde byl zaměstnán, si založil vlastní stolařskou dílnu, v níž se věnoval výrobě nábytku a příležitostně
i sudů. Z původně vedlejší činnosti se postupně stala činnost hlavní, zvláště když se podařilo získat
zakázky na výrobu sudů do Francie, Spojených států amerických či Švédska. Dnes v dílně vzniká široká
škála bednářských výrobků - sudy, škopky, vědra, putny, vany atd., které díky kvalitnímu zpracování
a dobrým funkčním vlastnostem nacházejí své uplatnění doma i v zahraničí. Pan Fryzelka svou výrobu
prezentuje pravidelně na přehlídkách tradičních řemesel pořádaných v různých městech a památkových
objektech v České republice. Setkat se s ním můžeme též na speciálních programech v muzeích v přírodě,
kde veřejně prezentuje svou technologii.

J

osef Fryzelka comes from the village of Vlachovice where several local families were involved in
the production of barrels. He represents the third generation of barrel producers and he has trained
his two sons in this craft who work with him at their family workshop. First, he worked under the
leadership of his father and uncle, later-on he drew on experience at Beekeeping and Cooperage Vocational School in Brno. After the dissolution of the local municipal enterprise he founded his own
carpenter´s workshop at which he produced furniture and occasionally barrels as well. This originally
secondary activity became his core business especially after he got orders to make barrels for France,
the United States of America or Sweden. Today, he produces a wide spectrum of cooper´s products at
his workshop – barrels, tubs, buckets, back buckets
etc. Because of their high quality and good properties, these products are sold well at home as well
as abroad. Mr. Fryzelka regularly presents his products at shows of traditional handicrafts organized
in different towns and historic sites in the Czech
Republic. We can meet him at open-air museums
where he explains his technique to the public as a
part of special programmes.
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