
TJŽV roce 1864 postavÍl
Petrof prrrrí klavír
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku

Východ'ní Čechy Stalo se jiŽ
tradicí, Že se na Bytové show
prezentuje Střední umělec-
koprůmyslová škola hudeb-
ních nástrojů a nábytku (SUPŠ
HNN)' která je domovem v
srdci středního a vysokého
školství v Hradci Králové' v
ulici 17. listopadu. Její tradi
ce sahá do počátku výroby klá-
vesových hudebnÍch nástrojů
v Cechách.

Vše začalo postavením prv-
ního klavíru v roce 18&l pa-
nem Antonínem Petrofem.

Firma si nejprve své tova-
ryše připravuje sama, proto je
první specializované střeďis-
ko otevřeno ve Varnsdorfu aŽ
po druhé světové válce.

To později pokračuje v Li-
berci - Kateřinkách a násled-
něvJiříkově'

Do Hradce KráIové se Škola
stěhuje v roce 1972, kdy je v
areálu škol nedaleko soutoku
Labe s orlicí dokončena i bu-
dova pro teoretické a praktic-
ké vyrrčování výroby hudeb-
níchnástrojů'

Pod názvem ,,Střední od-
borné učiliště hudebních ná-
strojů'' škola vystupuje od
školnÍho roku 1982/1983. s
dalšÍmi vyučovanými obory v
roce 2001 přidává k názvu
,,Střední odborná Škola" a od
roku 2006 se pyŠní názvem
,,Střední uměleckoprůmyslo-
vá škola huďebních nástrojů a
nábytku".

V současné době školu na-
vštěvuje 400 studentů. Vzdě-
lávacÍ nabídka školyjiŽ po de-
setiletí naplňuje zaměření
školy' které stojí na dvou zá-
kladních kamenech: výroba

hudebnich nástrojů a výroba
nábytku, a to jak se zaměře-
ním na tradiční technologie,
tak na modernÍ design. Patří
sem následujíci obory:

. Uměleckořemeslná stavba
hudebních nástroiů - strunné a
kIávesové nástroje

. Uměleckořemeslné zpraco-
vání dřeva - práce truh!ářské a
řezbářské

. Umělechý truhIář a řezbář

. Design interiérů

. Design qýrobků (Průmyslový
design)

. Navrhování a konstrukce
nábytku (Nábytkářská a dře.
vařskávýroba)

. Truhlář
Z uvedeného výčtu oborůje

zŤejmé, Že se ve škole snoubí

tradičnÍ řemeslo s modernim
designem' VětŠina Žáků se
připravuje v maturitnich obo-
rech a téměř dvě třetiny z cel-
kového počtu se připravují v
uměleckořemeslných a umě-
leckých oborech. Skola navÍc
pořádá nejrůznější kurzy pro
odborníky i pro veřejnost.

V letoŠnim ročniku Bytové
show představí studenti kla-
sické řemeslo - řezbářství -

jednak Živými ukázkami prá-
ce a dáIe exkIuzivním prodej-
ným exponátem - renezanč-
ním stolem a Židlemi' zdobe-
nými bohatou řezbou.

' Stiínek školy návštěvníci na-
leznou ve druhém patře kultur-
nihodomuAldis.


