
Barvířská obec Gutau má "barvířskou věž" 

Nedávno u Staré školy v Gutau zakotvil pestrobarevný mimozemšťan, a to tak opatrně, že při tom 

nepoškodil ani jeden strom. Atraktivní budova slouží k modření (oxidaci) a sušení látek barvených v 

barvírně. Vnější fasáda má posloupnost barev od zelené po modrou, která vzniká při barvení indigem 

- nápad týmu v barvírně látek. Nová "barvířská věž" je nyní jasně viditelným znamením, že se v 

barvířské obci Gutau opět barví. 

Dokončením stavby dosáhla obec Gutau jako nositel projektu Lidová kultura Rakousko-Česká 

republika v rámci programu INTERREG významného milníku. Práce byly zahájeny v listopadu 2019 

úpravou barvířské dílny, instalací dvou kádí a základovými pracemi ve venkovním areálu. V zimních 

měsících pokračovaly uvnitř budovy malířské, podlahářské, elektrikářské a vodoinstalační práce. 

Jarní počasí přálo tesařským a pokrývačským pracím, které mohly probíhat od začátku března. Aby 

bylo možné zabezpečit staveniště před zastavením prací kvůli koronaviru, bylo demontováno lešení, 

které již nebylo potřeba. Uvnitř chybí už jen některé vodovodní a elektrické instalace, zábradlí a 

zařízení pro barvení a sušení. Po pandemii koronaviru by dílna na barvení látek mohla představit 

veřejnosti svou novou dílnu podle plánu na barvířském trhu 3. května. 

Aby se náklady udržely v rozumných mezích, pracoval tým dobrovolníků Zeugfärberei neúnavně, 

koordinoval práce a odpracoval stovky hodin. Také zaměstnanci stavebního dvora obce Gutau se 

znovu a znovu chopili práce. Odborníci přispěli nejen svým technickým know-how, ale podpořili 

projekt také vstřícnou reakcí při opětovných jednáních a ochotným zapojením dobrovolníků do 

realizace zakázek. 

Hodně se toho událo také v Muzeu Barvířství, které je rovněž partnerem projektu. Poté, co spolková 

země Horní Rakousko poskytla obci Gutau finanční prostředky na koupi barvírny, rozhodlo obecní 

zastupitelstvo o plánu financování a kupní smlouvě. To znamená, že i zde lze plánovat další kroky. 

Kvůli pandemii Covid19 nyní nastala nedobrovolná přestávka, kterou však využíváme k nadechnutí a 

plánování další práce a aktivit. 


