
 
 

Tisková zpráva 

 

Za tajemstvím krajky  

do Muzea Karlova mostu 

 

Praha, 16. února 2012 – Od 1. března 2012 bude v Muzeu Karlova mostu k vidění nová 

výstava, která návštěvníkům přiblíží krásy i taje vamberecké krajky.  

Vamberecká krajka tvoří s korunovačními klenoty, 

staroměstským orlojem, Českým Krumlovem a Pražským 

hradem pět z pětadvaceti českých perel, které lidé vybrali v 

národním hlasování na internetu. V roce 2010 prezentovala 

Českou republiku na světové výstavě EXPO v Šanghaji, 

nyní je až do 4. května 2012 unikátně k vidění v Praze. 

Město Vamberk, ležící zhruba 150 kilometrů východně od Prahy, a 

paličkovaná krajka k sobě neodmyslitelně patří už více než čtyři sta let. 

Šikovní výrobci ručně paličkované krajky byli tehdy roztroušeni v 

celém podhůří Orlických hor. Z dochovaných archiválií vyplývá, že 

první zmínky o vamberecké krajce pocházejí z roku 1642. Počátky 

tradice ručně paličkované krajky však ve Vamberku a jeho nejbližším 

okolí sahají do doby mnohem starší. 

S vambereckou krajkou je neodmyslitelně spjato jméno Magdaleny Grambové. Tato 

belgická šlechtična, jejíž manžel se po bělohorských konfiskacích stal majitelem zdejšího 

panství, přivezla ze své domoviny na Vamberecko belgické krajkové vzory a zavedla tady 

nový způsob paličkování na tzv. herduli neboli podušce. Díky svým organizačním a 

obchodním schopnostem učinila z Vamberka zanedlouho věhlasné středisko krajkářské 

výroby evropského významu. 

 

Věhlasnost ručně paličkované vamberecké krajky přetrvává až 

do dnešních dní, jak dokládají i mimořádné úspěchy, které 

slavila na světových výstavách EXPO a dalších akcích, kde 

sloužila jako cenný dar či kde reprezentovala Českou republiku 

v zahraničí. 

 



Návštěvníci se mohou těšit nejen na vzácné exponáty (chybět nebude ani 

nejkvalitnější vláčková krajka), ale i na seznámení se s historií vamberecké 

krajky, s technikou paličkování a jednotlivými nástroji. Zkrátka nepřijdou 

ani ti nejmenší, potěšit se budou moci s panenkami, historickými i ty 

současnými, oblečenými do krajkových šatiček. Chybět nebude ani 

krajková velikonoční či vánoční výzdoba, nebo sady vzácných šperků 

vykládaných českými granáty, aj. Nejexkluzivnějším exponátem budou 

šaty Miss World 2006 Táni Kuchařové, se kterými zahajovala Český den 

na EXPO 2010 v Šanghaji. 

 

 

Návštěvníci, kteří nechtějí o tento „vamberecký poklad“ přijít, mohou 

výstavu navštívit až do 4. května 2012, a to v otvírací době Muzea 

Karlova mostu (od 10.00 do 18.00 v měsících březnu a dubnu, v  květnu 

až do 20.00). Vstupné pro dospělé činí 150 Kč a pro děti do 15 let 70 

Kč. Pro zájemce o hlubší poznání budou během doby výstavy 

uspořádány také čtyři komentované prohlídky; termíny budou 

zveřejněny na stránkách muzea.  

 

 

Pro školní skupiny si navíc Vamberecká krajka CZ s.r.o. a Muzeum 

Karlova mostu připravili speciální soutěž. Všechny dětské kolektivy, které 

se na výstavu přijdou podívat a správně odpoví na deset soutěžních otázek, 

budou zařazeny do slosování. Na tři z nich čeká plavba na nejstarší lodi na 

Vltavě, salonní rychlolodi Nepomuk. 
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