
Jak na trhy řemesel 
Historie 

Trh řemesel se poprvé konal 17. listopadu 1990 k připomenutí sametové revoluce, která byla 

snahou navrátit do českých zemí svobodu včetně možnosti svobodného podnikání. Trh 

řemesel nebyl záměrně nikdy spojován s akcemi jednotlivých politických stran, ale zůstával 

výhradně akcí havlíčkobrodské radnice. Roční periodicita trhů se posléze ukázala jako 

nedostatečná, a tak se hledalo druhé vhodné datum. Byl zvolen 1. květen a v tomto termínu se 

také několik úspěšných trhů uskutečnilo. Následně však výročí svátku práce začala na 

Havlíčkově náměstí slavit jedna z politických stran, a tak došlo k porušení zásady „trh bez 

politických stran“. Město proto přesunulo trh na 8. května. Oba trhy se tak odehrávají v čase 

připomenutí významných protitotalitních výročí a státních svátků: 

8. květen - DEN VÍTĚZSTVÍ a 17. listopad – DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 

A MEZINÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA. Proto se konají vždy přesně v těchto datech, bez 

ohledu na den v týdnu. 

Obecné informace pro řemeslníky 

Při prvním trhu obsadilo několik řemeslníků stěží vestibul staré radnice. Během více než 

padesáti dalších trhů se však počet zájemců o prodej rozrostl na stovky a bylo nutné zvolit 

přehlednou výběrovou metodu. Řemeslníkům, pokud máme k dispozici e-mailovou adresu, 

rozesíláme cca 1/4 roku před akcí elektronicky informaci s návratkou. Klasickou poštou od r. 

2010 upozornění nezasíláme, neboť každý již má možnost přístupu k elektronické poště. 

Pořadatel vyplněné a podepsané návratky očekává do termínu uzávěrky a z nich pak provádí 
výběr dle stanovených kritérií. Aktuální kritéria jsou vždy zveřejněna v zasílané informaci; 

mezi stálá kritéria patří zejména prodej zboží vlastní výroby, pestrost trhu, předvádění výroby 

a zaslaná fotografie zboží či adresa funkčních webových stránek. Naším cílem je vždy i 

zveřejnění úplné informace zde, na webu města. Účast vybraných řemeslníků je bezplatná 

včetně zapůjčení městských stánků. Za předvádění výroby je naopak vyplácena drobná 

odměna. 

Obecné informace pro návštěvníky 

Vstup do všech prostor trhu je bezplatný. Snahou pořadatele je vybrat co nejpestřejší nabídku 

řemesel a uměleckých výrobků. Součástí každého trhu jsou kulturní akce zaměřené zejména 

na stylovou hudbu a divadelní produkce. Akce je s předstihem medializována včetně uvedení 

programu v regionálních tiskovinách a rozhlase. 

Otázky a odpovědi 

Kdy trhy probíhají ? 

 vždy 8. května a 17. listopadu od 8.00 do 17.00 hodin na Havlíčkově náměstí, části 
Smetanova náměstí, mezi nimi ve spojovací části ulice Svatovojtěšské a na dvoře staré 
radnice. 

Kdo trhy pořádá ? 
 město Havlíčkův Brod společně s Technickými službami Havlíčkův Brod prostřednictvím 

odboru životního prostředí. 

Kdo se může zúčastnit ? 
 vybraní prodejci uměleckého zboží, řemeslných výrobků, vlastních výpěstků 

a občerstvení, včetně cukrovinek, 

 vybraní provozovatelé atrakcí včetně hudebních a divadelních produkcí, 



 účast výhradně s platnou vstupenkou, objednávkou nebo smlouvou a ve vhodném 
stylovém oděvu. 

Kdo se zúčastnit nemůže ? 
 prodejci běžného spotřebního zboží, 

 pořadatelem nevybraní žadatelé bez vstupenky. 

Nabídka pořadatele: 
 bezplatné zapůjčení stolů v interiérech (omezený počet), 

 bezplatné umístění cizího stylového stánku (kombinace dřevo – textilní plachta), 

 drobná odměna za předvádění řemesla. 

Co je k účasti potřeba ? 
 živnostenský list opravňující ke konkrétní řemeslné či umělecké výrobě, jednorázový 

prodej rukodělných výrobků či výpěstků bez živnostenského listu je možný, nesmí však jít 
o soustavnou činnost ve smyslu živnostenského zákona, 

 platná vstupenka na trh - tu získáte tak, že nám včas (do termínu aktuálně vyhlášené 
uzávěrky) - zašlete vyplněnou a podepsanou návratku a budete vybráni, 

 přiměřeně stylový oděv (příklady vhodného oděvu: režné haleny - kalhoty - sukně, kroje, 
přírodní kožichy, oděvy z přírodních textilií; nevhodné: silonové oblečení, sportovní oděvy, 
tenisky apod.), 

 pokud budete vybráni, musíte se na trh dostavit do 7.30 hodin, jinak Vaše místo propadá. 

Pořadatel si vyhrazuje právo vybrat účastníky trhu podle předem stanovených a 
v předběžné informaci oznámených kritérií. 

Detailní informace podá odbor životního prostředí, Městský úřad Havlíčkův Brod, 

Havlíčkovo nám. 57,     580 61 Havlíčkův Brod (pracoviště V Rámech 1855), tel.: 569 497 

248, e-mail: trhremesel@muhb.cz, většinu aktuálních informací naleznete 

též  http://muhb.czechproject.eu/. 
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