
Kovář Petr Těthal
Strážnice je úžasné městečko – nejen historií,  
ale také současností. Přeji si, aby se šikovní 
lidé neztratili, ale abychom je ve Strážnici byli 
schopní vidět. I proto jsem se rozhodl, že vás, 
milé obyvatele Strážnice, seznámím s kovářem 
Petrem Těthalem.
Petr se narodil 4. ledna 1954 v Uherském Hradi-
šti. Pochází z početné rodiny (pět dětí). Jeho otec 
byl právník, maminka byla vyučená v Baťových 
závodech. O svém studiu říká, že jelikož pochá-
zel z nevyhovující rodiny, měl tzv. černou tečku 
a nemohl studovat. A tak šel do učení v Brně.  
Asi třicet let pracoval ve zlínských strojír-
nách Svit, pak dva roky v Itálii a když se vrátil  
do vlasti, tak zakotvil trvale ve Strážnici, kde ne-
jen bydlí, ale také pracuje. Dnes je již v důchodu, 
ale z komínku jeho kovárny stále vychází kouř. 
Ve svém životě je relativně spokojený, má dvě 
děti a čtyři vnoučata.
Co se samotné kovařiny týče, tak ji Petr řadí 
mezi umění. A umění – obecně – jej vždy zají-
malo. Spojení kreativity, fyzické práce a rituálu 
– to vše Petra učarovalo. Kovařinu dělá srdcem. 
Tvoří tak, že si nejprve promítne v hlavně ideu toho, co bude tvořit, a pak se do toho ponoří.  

Ač to někomu v kovárně smrdí, tak on to vidí právě naopak, jemu 
kovárna voní (to zdůrazňuje). Když už se zatopí, musí se pracovat 
velmi svižně, protože žhavé železo chladne rychle. Vše ková pou-
ze ručně. To, co umí vykovat, to je velmi široká paleta: podkovič-
ky pro štěstí, panty, kované kliky, nábytkové kování, ploty, svícny 
atd. Ve Vnorovech okoval dřevěná vrata 
a vystavoval na hradě Helfštýn, kde  
se koná i proslulá kovářská akce He-
faiston odkazující nás na řeckou myto-
logii. Díla Petra Těthala se dostala také  

za hranice České republiky: kované kliky jsou od něj na Novém Zé-
landu, v Německu věšáková stěna (kombinace s mosazí) a výsledky 
jeho úderů kladivem obdivují i v Kanadě.
Petr Těthal je přesvědčen, že život se neskládá z velkých věcí,  
ale z mnoha maličkých střípků. Možná i proto tak rád medituje ve své 
kovárně, když pozoruje, jak to, co je tvárné, je pojednou tvrdé. Jak  
se hmota formuje a mění. Kovářství je nejen řemeslo, ale také skuteč-
né umění. Přeji Petrovi, ať mu to jde od ruky a taky od srdce. Pama-
tuji si na přednášky Mons. prof. Karla Skalického, jak nám vyprávěl 
o pozorování měchu v kovárně, kde jako kluk pomáhal. Jak vzduch 
vdechuje do ohně pohyb, jak je to vše dynamika vztahu a života.  
To není žádná vysoká teologie, ale prostá teologie života. Kéž život 
žijeme se zápalem i díky kovařině Petra Těthala.
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