TRADIČNÍ RUKODĚLNÁ VÝROBA VE ZLÍNSKÉM KRAJI
Zlínský kraj tvoří speciﬁcké území, na němž se setkávají tři
tradiční, významné národopisné celky: Slovácko, Valašsko
a Haná. Tato skutečnost upozorňuje na velmi působivou
kulturní a historickou rozmanitost a nepřeberné originální
množství tradic a folklorních aktivit, respektujících prostředí
horské krajiny v kontrastu s nížinami, nabízející možnosti
celoročního vyžití, nebo atraktivní městská urbanistická
řešení v protikladu s dochovanými archaickými doklady
lidového stavitelství a architektury na vesnicích. Jedinečná
proměnlivost geograﬁckého prostředí se speciﬁckými přírodními podmínkami formovala po staletí zdejší kulturu a charakter lidí a dodnes spoluvytváří nejen regionální, ale i lokální
speciﬁka.
Svébytný etnograﬁcký region Valašsko tvoří hornatá oblast
v nejvýchodnější části Moravy, sousedící na jihu se Slováckem
a na západě s Hanou. Valašsko můžeme rozčlenit na tyto
menší celky: Podřevnicko, jižní Valašsko, Pobečví, Kelečsko,
Rožnovsko, Vsetínsko a Horní Vsacko.
Z národopisné oblasti Slovácka se na území Zlínského kraje
vyčleňuje v Pomoraví Dolňácko táhnoucí se od Napajedel až
k Hodonínu. Přechodovou podoblast tvoří Luhačovické Zálesí.
Sousedí se svažujícím se Uherskobrodskem v povodí řeky
Olšavy, které tvoří přechodnou oblast mezi pomoravskou
nížinou a mezi horskou oblastí, Bílými Karpaty, kde leží
východně od Uherského Brodu Moravské Kopanice.
Haná se rozléhá v oblasti hornomoravského úvalu střední
Moravy. Podhorská oblast severně od Bystřice pod Hostýnem
nese pojmenování Hostýnské Záhoří s charakterem přechodné oblasti mezi Hanou a Valašskem.
Není jednoduché charakterizovat zlínský region s bohatým
kulturním děním bez vnímání silné vazby místních obyvatel na
domácí prostředí. Živá a rozvíjející se zvykoslovná tradice,
široká síť folklorních těles, inspirativní osobnosti, odborné
paměťové instituce, slavnosti, festivaly a jarmarky jsou toho
aktuálním svědectvím. To nabízí bezprostřední kontakt
s lidovou písní, tancem, hudbou, krojem a zdejší řemeslnou
dovedností.
Obnovení myšlenky péče o tradiční rukodělnou tvorbu přineslo v roce 1989 UNESCO vydáním dokumentu Doporučení
k ochraně tradiční a lidové kultury, poté Žijící lidské poklady,

z nějž vychází audiovizuální projekt s názvem Lidová řemesla
a lidová umělecká výroba v České republice. Uvedený projekt
popisuje a zaznamenává zanikající technologie tradičních
řemesel a rukodělných dovedností v České republice a napomáhá k jejich uchovávání a revitalizaci. S nekompromisním
rozvojem technické civilizace a ztrátou lidského potenciálu, jenž
neodolal tlakům tržních mechanismů, je nezbytné napomáhat
k zajišťování morální a ekonomické podpory ohrožených
a zanikajících rukodělných znalostí a dovedností.
Tradiční a lidová kultura tvoří nedílnou součást kulturního
dědictví každé země. Zmiňovaný projekt UNESCO Žijící lidské
poklady, vybízí státy, aby věnovaly zvýšenou péči dosud živému
kulturnímu dědictví a zacílily se na zachování tradičního řemesla
ohroženého zánikem, zdokumentování postupů výroby a předávání dovedností dalším následovníkům. Ministerstvo kultury ČR
přijalo tyto podněty v českých podmínkách pro obdobný projekt
s názvem Nositelé tradice lidových řemesel.
V červnu 2003 přijala vláda České republiky usnesení č. 571
o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu. Jedním
z hlavních úkolů tohoto usnesení se stala identiﬁkace
a dokumentace projevů tradiční lidové kultury. Garantem celého
projektu se stal Národní ústav lidové kultury ve Strážnici,
plněním usnesení v jednotlivých krajích byla pověřena vybraná
regionální odborná pracoviště. Ve Zlínském kraji se garantem
úkolu stalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, kde v této
souvislosti vzniklo Centrum péče o tradiční lidovou kulturu
Zlínského kraje, které svou činnost koordinuje s Národním
ústavem lidové kultury a Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Prioritním výzkumným záměrem pracoviště
se stala tradiční rukodělná výroba ve Zlínském kraji
a v neposlední řadě prezentace tradičních lidových výrobků
a osobností jejich tvůrců.
Vedle vládního dokumentu Koncepce účinnější péče o tradiční
lidovou kulturu na léta 2011–2015 je nutno upozornit na
související dokumenty: Státní kulturní politika České republiky
na léta 2015–2020 a Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou
kulturu v České republice na období 2016–2020.
V souladu s vládními dokumenty a v návaznosti na tradice
místního regionu a velký potenciál tradičních řemesel ve svém
území uděluje město Uherské Hradiště od roku 2005 ocenění

s názvem Cena Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové
umělecké výroby v regionu. Ocenění nese název po Ing. arch.
Vladimíru Boučkovi, zakladateli novodobých forem péče
o tradiční lidovou uměleckou výrobu. Město Uherské Hradiště uděluje tuto cenu každoročně laureátům jako formu
veřejného uznání.
Speciﬁkou formou péče o tradiční rukodělnou výrobu ve
Zlínském kraji představují regionální značky, které jsou
rovněž jedním z možných způsobů, jak zviditelnit tvůrce
necertiﬁkovaného sortimentu výrobků a současně s tím
účinně upozorňují místní obyvatele i turistickou veřejnost
na lokální výjimečnosti a kvalitu výrobků produkovaných
Zlínským krajem. Regionální značka může prostřednictvím
propagace podporovat zdejší řemeslníky, tradiční drobné
zemědělce či menší podniky, čímž přispívá k diverziﬁkaci
ekonomických činností na venkově a oživování domácí
ekonomiky. V České republice jsou to desítky regionálních
značek, z nichž více než 2/3 jsou sdruženy v Asociaci regionálních značek. První zaregistrovanou regionální značkou
v České republice byla známka Tradice Bílých Karpat,
kterou stejnojmenné občanské sdružení zapsalo v roce
1998.
Samostatnou oblast tvoří tradiční regionální potraviny.
Agrární komora Zlín ve spolupráci se Zlínským krajem
zavedla prestižní soutěž Perla Zlínska o nejlepší regionální
výrobky. Cílem projektu je dosáhnout toho, aby se produkty
zdejších zemědělců a zpracovatelů co nejlépe prodávaly
přímo v našem regionu, jenž je v procesu globalizace
zahlcen supermarkety s dováženými potravinami. Projekt
rovněž přispívá ke zviditelnění tradičních výrobců. Slavnostní předávání certiﬁkátů se odehrává v rámci Dne Zlínského
kraje každoročně začátkem října ve Zlíně. Součástí tohoto
dne je tradiční prodej produktů z našeho regionu, jejich
ochutnávka, prezentace tradičních řemesel a ukázka tvůrčí
rukodělné práce a řada doprovodných aktivit.
S gastronomií souvisí také prestižní značka Regionální
potravina udělovaná Ministerstvem zemědělství nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které
zvítězí v krajských soutěžích.

V roce 2008 vznikl projekt regionu Slovácko – sdružení pro
rozvoj cestovního ruchu a Městského informačního centra
v Uherském Hradišti s názvem Tradiční výrobek Slovácka,
který je zaměřen na rozvoj drobné řemeslné výroby, udržování lidových tradic a podporu technologických postupů
tradičních výrob minulosti. Nositelé tohoto projektu užívají
ochrannou známku Tradiční výrobek Slovácka, jež zaručuje
precizní rukodělnou práci, vazbu výrobku na území Slovácka, tradici výroby s šetrným přístupem k přírodě, s cílem
jednotné podpory výrobců, tradičních technologií, prodeje,
marketingu a odborné garance. Na tento projekt navázal
volně v roce 2010 další s možností tvůrčích prezentací
Přehlídka Slovácko v tradici s podtitulem Tradiční rukodělná
výroba v současnosti.
Samostatnou kapitolu ve významu forem péče o tradiční
rukodělnou výrobu ve Zlínském kraji tvoří činnost občanských sdružení a zapsaných spolků, které zajišťují řadu
prezentačních možností, organizují rozmanité regionální
trhy a jarmarky jako prostor prodeje výrobků tradičních
řemesel. Pro některé z řemeslníků jsou tyto příležitosti
jedním ze stěžejních míst odbytu jejich produkce. Stranou by
neměl zůstat ani význam Místních akčních skupin.
Tradiční rukodělná výroba dala prostor k vytvoření tisíců
artefaktů a mimořádných předmětů, jež se staly našimi
každodenními průvodci, ať ve své funkční nebo též estetické
podobě a představují součást našeho národního kulturního
dědictví. Tento fenomén vyhodnotil rovněž Zlínský kraj,
který ve vazbě na udělování celostátního titulu Nositel
tradice lidových řemesel zřídil v roce 2011 titul Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje.
Od roku 2012 se stalo toto ocenění další formou krajského
veřejného uznání a podpory těm, kdo vynakládají úsilí
o udržení znalostí a dovedností, jež jsou nezbytné k provozování tradičních rukodělných technologií, k jejich účinnému
a kvaliﬁkovanému prezentování a předávání dalším generacím. Návrhy na udělení titulu mohou předkládat vědecké
a odborné instituce, muzea, občanská sdružení, zapsané
spolky a jiné neziskové a zájmové organizace, fyzické
osoby, působící v daném oboru, orgány státní správy
a samosprávy od 1. října do 28. února následujícího roku.

Návrhy jsou zasílány v písemné a elektronické podobě
včetně obrazové dokumentace Slováckému muzeu
v Uherském Hradišti. Nominace jsou posuzovány odbornou komisí jmenovanou Radou Zlínského kraje (dále
RZK), která následně předkládá svá doporučení na
udělení titulu RZK ke schválení.
Udělování všech uvedených titulů je důležitým podnětem
pro uchovávání zajímavých tradičních dovedností i pro
jejich značně skromnou perspektivu.
Zlínský kraj jako region s mimořádně bohatým kulturním
potenciálem, v němž nezastupitelnou úlohu sehrává
odvětví tradičních řemesel a lidového umění, kde jsou
doposud zachovány vazby na minulost, může i dalšími
formami podpory přispívat ke zvyšování regionálního,
národního i mezinárodního povědomí. K tomu může být
nápomocna podpora vzdělávání v oblasti tradičních
a uměleckých řemesel s rozvojem příležitostí jejich
využívání při hodnotném naplňování volného času, což
přispívá ke zvyšování sociální soudržnosti, vědomí
identity a kvality života v našem regionu.
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Práce se dřevem / Sekernictví – tesařství

Jiří Machaníček
Uherské Hradiště

Jiří Machaníček se narodil v roce 1951 v Uherském Hradišti. Vyučil se truhlářem, pokračoval nástavbou na Středním odborném učilišti a průmyslové škole
dřevařské v Bystřici pod Hostýnem. Od roku 1972 pracoval jako dřevorubec,
manipulant, nákupčí kulatiny a tesař u Státních lesů Strážnice. Zde získal
zkušenosti z prvovýroby (znalost vlastností dřeva, vhodnost použití) od posledních skutečných mistrů – bednářů z Polešovic, kolářů Adamíků z Nedakonic
a hlavně trokaře Jiřího Oláha z Ostrožské Nové Vsi, od kterého se naučil
všechny techniky opracování. Další zkušenosti se zpracováním ohýbaného
dřeva získával v ateliéru sedacího nábytku architekta M. Navrátila. Od roku
1980 spolupracoval s ÚLUV ve Strážnici.
V roce 1989 se osamostatnil a zřídil si vlastní dílnu. Začal se věnovat výrobě,
opravám a restaurování nábytku, dřevostaveb, lodí a technického zařízení.
Specializoval se na stylové vinohradnické vybavení typické pro region
jižní Moravy. Zvládal technologii ručního řezání závitů ve dřevě. V letech
1995–1997 obnovoval tradiční ochozové budky pro Lesní správu Strážnice
v revíru Radějov. Obnova těchto speciﬁckých lesních staveb probíhala podle
dochovaných dobových fotograﬁí a podkladů z archivů. V posledních letech se
podílel na obnově větrného mlýna v Jalubí a ve Starém Poddvorově, spolupracuje s Národním technickým muzeem, Parkem Rochus a obcemi. Realizoval
stavbu repliky ochozové budky a rekonstrukci hájenky v CHKO Bílé Karpaty
v obci Radějov s využitím tradičních postupů.
Sekernictví je řemeslo, které má speciﬁcké postavení mezi řemesly zpracovávajícími dřevo. Je velmi staré a souvisí s mlýny a jejich zařízením, včetně

staveb vodních kol a mlýnských strojů. Originální konstrukce vyžadovala
osobité řešení vnitřního palečnicového kola a soukolí, zpřevodování celého
vnitřního mlecího zařízení. Sekerníci museli vše vymyslet, spočítat a pak sami
vyrobit. Patřili mezi mistry mistrů, byli předchůdci budoucích strojních inženýrů.
Proto byli chováni v úctě a mnohdy měli privilegované postavení. Poptávka
po sekernických výrobcích vyvrcholila v devatenáctém století. Dnes jejich um
a dovednost můžeme obdivovat v některých skanzenech a při restaurování
technických objektů podléhajících památkové péči.
Autor při své práci používá různé sekery – širočiny, teslice, hlavatky, pobíječky, dlabačky, odkalovačky. Typická sekernická sekerka měla topůrko zahnuté
do jedné strany podle toho, zda byl sekerník levák či pravák. Dále používá
rámové či obloukové pily, na řezání velkých kusů pak velké dvouruční pily.
Pracuje s rovnými a oblými pořízy. K vrtání velkého množství otvorů se používají
sady nebozezů různých tvarů a velikostí. K dokončování práce využívá hoblíky
s noži různých tvarů, hrubých či hladících, sady dlát – rovná, půlkulatá, kosá
nebo štychovací, sady paliček a kladívek, k pobíjení či zatloukání palců, kolíčků
apod., měřící pomůcky – sady kružidel, úhelníky a různé rovné míry, šablony
a formy, kolíky, brousky či želízka, kročky k rozměřování palců a další.
Jiří Machaníček spolupracuje se Středním odborným učilištěm v Uherském
Hradišti, obor truhlář, s kolegy v oboru houslař, kde získal přesnou znalost
akustiky různých druhů dřeva, s majiteli vodního hamru v Brně, kde předává
zkušenosti a znalosti spojené s výrobou převodového ústrojí.
Mistr vyrábí veškerý dřevěný sortiment na zakázku: dřevostavby, dřevěné
mostky, lávky, repliky a renovace pohonů – vodní pily, hamry, mlýny. Do jeho
sortimentu patří pergoly, bazénová mola, terasové podlahy, fasádní obklady,
parky, rámování, restaurování nábytku i dřevěných prvků staveb, repliky
a restaurování historických dveří a oken v souladu s požadavky památkářů
a jiné.
Jeho výrobky najdeme ve vybavení několika dětských hřišť po celé České
republice a v menších dřevěných stavbách.
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Práce s hlínou / Zakuřovaná hrnčina

Ivan Šulák
Velká Lhota

Ivan Šulák (1967–2016) vyrůstal v obci Lužná, kde se svými rodiči-pedagogy
a sourozenci bydleli přímo v budově základní školy. V roce 1974 se přestěhovali do Halenkova, otcovy rodné obce, vzdálené 15 km od Vsetína. Obec
v údolí Vsetínské Bečvy, mezi Vsetínskými vrchy a Javorníky, vznikla z původního pastýřského osídlení a její obyvatelé se zabývali chovem koz, ovcí, skotu,
ale i včel, živili se s tím souvisejícími řemesly, která od dětství Ivana zajímala.
V letech 1981–1985 studoval Střední průmyslovou školu strojnickou ve Vsetíně.
V té době a především během prázdnin trávil brigádně čas ve zvonařské dílně
Josefa Tkadlece st. v Halenkově, kterou založil v šedesátých letech 20. století.
Zpočátku se tu vyrábělo technické příslušenství ke zvonům a od roku 1966
kompletní zvony, které jsou výsledkem spojení starého řemesla s novými
technologiemi. Ivana Šuláka fascinovala atmosféra při práci, obdivoval výtvarníky a chtěl se podobně realizovat.
Zásadním způsobem jej ovlivnilo setkání s Dr. Medou Mládkovou, rozenou Marií
Sokolovou (1919), sběratelkou umění, zakladatelkou Nadace Jana a Medy
Mládkových a Musea Kampa. Přes pobyt v exilu od roku 1948 udržovala
kontakty se zdejší výtvarnou scénou a po roce 1989 se do Československa
vrátila. Ivan Šulák měl možnost se s ní osobně potkat v roce 1989 v polské
Wroclavi na tvůrčím semináři o neoﬁciální kultuře východního bloku. Bohatá
diskuse s ní Ivana inspirovala a přivedla ho ke keramice.
Práce s hlínou a ohněm se pro Ivana stala pevným bodem rozporuplného
světa. Tvůrčí práce a keramika pro něj představovaly svobodu s jasnými
zákonitostmi, které pro něj určovaly poctivé řemeslo. Hledání těchto

zákonitostí tvořilo náplň Ivanova života. Jako samouk získával rady a doporučení u Karla Hausera (1945) z Valašského Meziříčí, hrnčíře ze známého hrnčířského rodu, specializujícího se na tzv. valašskou keramiku. Oporou mu byla
i textilní výtvarnice ÚLUV Luba Krejčí (1925), která ač specialistka na textilní
tvorbu, rekonstrukce a aplikace textilu, prostřednictvím vlastní monumentální
tvorby ﬁgurativní krajky jej nasměrovala k metaforickému vidění a propojení lidovosti s moderním výrazem. Nelze opomenout ani význam etnografů,
historiků, muzejníků a publicistů, např. manželů Aleny a Vlastimila Vondruškových, kteří mu srozumitelněji otevřeli cestu k lidovému umění.
Ivan Šulák používal k pálení keramiky nejstarší známou techniku – zakuřování. Technologie je v podstatě předchůdcem glazury, původně prostředkem
ke zmenšení propustnosti vody. Hlínu si vyráběl sám a pálil ve vlastní peci
typu mezi kaselskou a polní pecí, kdy se po dosažení teploty do 900 °C pálí
či tzv. „zauzuje“ bez přístupu vzduchu. Kouř v této redukční atmosféře vniká
do povrchu rozpálených výrobků. Kvalitně zauzená keramika propouští vodu
obdobně jako mnohá glazovaná keramika.
Mezi jeho tradiční sortiment patří látky, kubaně, črpáky, džbány, vázy, vázičky,
misky, talíře, mísy, svícny a zvonky. Svůj sortiment zdobil mj. prořezáváním,
děrováním pomocí vrtáčků, objetím předmětu nožem, tzv. zvrásněním, kdy se
na kruhu v závěru předmět hrotem nože tzv. ojížděl. Obrazce či matně lesklé
plochy vytvářel křemenným kamínkem-oblázkem, kterým se leští polozatuhlý
střep.
V kontrastu točení na kruhu stálo jeho „stavění“ z ruky. Leštění takto
stavěných nádob je časově velmi náročné. Autor jednotlivými tahy kamínku
sledoval členitý povrch, kdy zvláště při nasvícení vznikají zajímavé efekty.
Tento způsob výzdoby byl speciﬁkem Ivana Šuláka pro použití v moderním
pojetí tvorby velkých objektů, jako jsou mísy, vázy i osobitá abstraktní díla.
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Zlínského kraje

František Zuska
Zlín

František Zuska (1937) se narodil jako čtvrtý ze sedmi dětí v malorolnické
rodině. Po ukončení základního vzdělání v Kobylí odešel do Zlína k ﬁrmě Baťa.
Po vyučení zedníkem a absolutoriu mistrovské školy maturoval na Průmyslové
škole stavební. Pracoval ve stavebním oddělení ﬁrmy Baťa, později Svit, které
se v rámci reorganizací transformovalo do projekčního ústavu Centroprojekt
Zlín, kde se proﬁloval jako stavební technik-projektant. Odtud odešel jako
respektovaný odborník do důchodu.
Od roku 1949 byl tanečníkem a zpěvákem zlínského Slováckého krúžku,
který pod názvem Slovácký krúžek Vonica od roku 1967 řídil jako organizační
vedoucí a výrazně ovlivňoval i jeho umělecký vývoj. V letech 1985–2009 byl
jedním z vedoucích dětského folklorního souboru Vonička ve Zlíně. Po řadu
let působil v poradních sborech tehdejšího gottwaldovského okresu a kraje.
V letech 1962–1964 byl předsedou poradního sboru pro Slovácko při Ústavu
lidové kultury ve Strážnici. Byl členem programové komise Strážnických
slavností (dnes MFF Strážnice) a autorem programů lidových zábav. Je jedním
ze zakladatelů a členem vedení folklorního pěveckého sboru Mužáci ze Zlína.
Od roku 1974 se věnuje v rámci tradičního rukodělného zpracování přírodních materiálů tvorbě ozdob a dekorativních předmětů ze slámy. Jeho tvorba
dosáhla vynikající technické i umělecké úrovně. Jeho betlémy byly vystaveny na výstavě betlémů v rámci světového kongresu betlemářů v roce 2004
v Hradci Králové. Uspořádal řadu samostatných výstav v obcích Zlínského
kraje a v moravských muzeích, kde uskutečnil stovky kurzů tvorby slaměných
ozdob.

Důležitou součástí díla Františka Zusky jsou rekonstrukce tradičních
zvykoslovných artefaktů ze slámy, jako jsou muší ráje, dožínkové vrkoče,
kraslice intarzované slámou a další. Autor rovněž kvalitně zvládá technologii
výroby batikovaných a gravírovaných kraslic i pletení různých typů velikonočních pomlázek „tatarů“ z proutí. Jeho artefakty se staly součástí etnograﬁckých sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzea v Kobylí, Moravského
zemského muzea v Brně a Slováckého muzea v Uherském Hradišti.
Jedinečnost Zuskovy tvorby spočívá ve schopnosti stále rozvíjet technologii zpracování materiálu a využívat jí k vlastním uměleckým záměrům jak
v oblasti tvorby dekorativních předmětů, tak zejména v oblasti tvorby ﬁgurální. Přínosem tvorby Františka Zusky není jen udržování a rozvíjení tradičních technologických postupů a realizace osobitých, autentických artefaktů.
Mimořádně cenné jsou jeho aktivity, při nichž předává tradiční technologie,
které mistrovsky zvládá. Své znalosti a dovednosti předvádí autor v kurzech
pro děti i dospělé, které vede od roku 1987. Realizoval jich několik desítek
v různých obcích zlínského regionu, v kulturních a společenských zařízeních,
ve školách, dětských domovech. Několik let vedl intenzivní kurzy pro pacienty
a jejich rodičovský doprovod v Dětské léčebně v lázních Luhačovice. Mimořádně významné jsou kurzy a tzv. Večery se slámou, které vede pro klienty IZAP
– Slunečnice, organizace pro vzdělávání lidí s mentálním postižením ve Zlíně.
Zuskova intenzivní a trvalá iniciativa v pořádání kurzů určených zejména
mládeži hraje v regionu významnou roli při rozvíjení estetické výchovy dětí
a mládeže; kurzy pro seniory či pro děti a osoby s handicapem hrají důležitou roli sociální. Kurzy pro pacienty dětských léčeben a sociálních zařízení
jsou i významnou složkou terapeutickou. Jeho výstavy a předvádění výrobního postupu ozvláštňují výrazným regionálním koloritem akce prezentující významné místo lidové kultury v kulturním vývoji naší země. Absolventi
kurzů si osvojí základní technické postupy práce s materiálem natolik,
že jsou schopni nejen samostatné tvorby artefaktů, ale i předávání těchto
postupů formou samostatné výuky. Pořadatelé výstav organizují také prodej
jeho výrobků, které jsou vnímány mimo jiné jako regionálně charakteristické suvenýry a objekty výzdoby moderních interiérů. Jeho výstavy pořádané
v čase předvánočním přispívají k výraznému ozvláštnění vánoční atmosféry
v místě jejich konání. František Zuska získal v roce 2017 ministerský titul
Nositel tradice lidových řemesel.
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Drobné zvykoslovné předměty / Vizovické pečivo

Ludmila Kalivodová
Vizovice

Ludmila Kalivodová (1933) pochází z Horních Studének. Vizovické pečivo
vyráběla pro Ústředí lidové umělecké výroby v Uherském Hradišti od roku 1957.
Po ukončení jeho činnosti si zřídila živnostenský list, který má dodnes a pečivo
vyváží především do Prahy. V roce 1975 získala titul Mistr lidové umělecké výroby
a toto ocenění je stále uznáváno. Technologii výroby vizovického pečiva se naučila
od manželovy matky, Marie Kalivodové (1903), která byla rovněž nositelem titulu
Mistr lidové umělecké výroby.
Pro vizovické pečivo je typické tvarování vycházející z volné ruky. Těsto se dělalo
z nejméně kvalitní mouky, která v domácnosti zbyla a která obsahovala nejvíce
lepku. Po smísení s vodou se muselo těsto dobře propracovat a nechat v chladu
uležet, aby bylo tvárné. Jako materiál sloužila hladká mouka, voda a vejce
na potření vytvarovaného těsta. Jako pomůcky jí slouží válecí deska, váleček
na těsto, nožík, nůžky, štěteček, houbička s miskou, peroutka, různá semínka
(např. koukol, řepka olejná, pepř), pinzeta, na pokrytí před oschnutím těsta
mikroténový sáček. Příprava těsta podle receptury Ludmily Kalivodové je jednoduchá: 50 dkg hladké mouky je zpracováno se 2 dcl vody. Aby bylo dobře vypracované a dobře se dalo tvarovat, musí se hníst asi půl hodiny. Z takto připraveného
těsta se dobře tvarovaly ﬁgurky, zvířátka i další tvary. Při výrobě se používaly
techniky krájení, stříhání, mašličkování, vpichování a obtisk. Základní tvar pro
veškerý sortiment tvoří malý váleček, který představuje tělní osu či páteř ﬁgurky.
K ní se podle hotoveného druhu přidávají další části – mašličky, křidélka, růžičky,
lístky, nožky a další drobnosti. Při napojování drobných částí místo spoje zahladí
navlhčeným prstem. Pomocí nožíku a nůžek dotváří detaily ﬁgurek, např. prsty,
pérka, křidélka, zobáčky, hřebínky atd. Poté ﬁgurky uloží na suchý plech a nechá

asi dvě hodiny uležet, aby si uchovaly při pečení svůj tvar. Pak jsou potírány
rozšlehaným vajíčkem, aby se leskly. Plech pak vkládá do chladnoucí trouby, kde
pečivo suší asi dvě hodiny při 50 °C. Správnou barvu hotového vizovického pečiva
představovala barva zralé pšenice. V minulosti se pečivo peklo buď doma v troubě
po uvaření oběda, nebo se nosilo do pekárny, když chladla pec po pečení chleba.
Jako hlavní náměty využívá zoomorfní motivy. Okruh druhů zvířátek byl inspirován
zkušenostmi člověka z přírody: z lesa, luk, rybníků, polí a dvorů kolem hospodářství. Pomocí volného pečení se nejvíce vyskytovaly symboly zvěrokruhu, druhy
živočichů vodního prostředí – ryby, raci, mloci, ještěrky, ptáci – holubičky, křepelky,
tetřevi, ale i další zvířectvo – husy, kačeny, kočka s myší, beránek a ovečky, koza,
kůň, ježci, kohouti, slepičky a kuřátka či veverky, zajíc, liška, ježek, jelen, kozoroh.
Mezi oblíbené patřily motivy lidských miniatur, jako pán na koni, dragoun, voják,
kominík, sedlák, panenka, miminko v peřince, ale také andělé, čerti, mikuláši, tři
králové, postava Adama a Evy, mořské panny či hvězdice. Hojně rozšířené byly
naivně pojaté symboly vesmírných těles (různé podoby slunce a měsíce), biblické
motivy (např. strom poznání), symboly věnců a další.
V dovednosti zhotovování vizovického pečiva pokračují dcery Ludmily Kalivodové,
Elen Macháčková a Jana Navrátilová. Své výrobky předvádějí na různých akcích
a obě jsou nositelkami titulu Pracovnice Ústředí lidové umělecké výroby. Ludmila
Kalivodová se pravidelně účastní akcí v místě svého působení, ve zdejší škole,
kde předvádí dětem výrobu jednotlivých zoomorfních tvarů, které si pak mohou
z připraveného těsta samy vyzkoušet.
Před třiceti lety se ve Vizovicích zabývalo výrobou vizovického pečiva kolem
25 tvůrců. Dnes je jich pouze pět, z nichž velký podíl zastávají rodinní příslušníci
Ludmily Kalivodové.
Během zaměstnání v ÚLUV absolvovala Ludmila Kalivodová několik mezinárodních
turistických výstav (burz) v zahraničí, např. ve Varšavě, Štětíně, Soﬁi, Kyjevě nebo
v Berlíně. V rámci bývalého Československa se zúčastnila výstavy Tvořivé ruce
u Hybernů v Praze, techniku výroby vizovického pečiva předváděla v někdejším
obchodním domě Kotva nebo v bratislavské Krásne izbě. Zúčastňovala se různých
soutěží v lidové tvořivosti pořádaných ÚLUV, obdržela řadu čestných uznání,
obsazovala přední místa v soutěžích. Se svými výrobky navštěvuje jarmarky
na Valašsku, Slovácku či Hané.
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Práce se dřevem / Štípané holubičky

Božena Vráželová
Nový Hrozenkov

Božena Vráželová (1945) žije v Novém Hrozenkově. Vystudovala Střední
zemědělsko-technickou školu v Rožnově pod Radhoštěm, ale oboru zemědělského technika se nevěnovala dlouho. Nástupem na mateřskou dovolenou se
k němu již nikdy nevrátila. Od roku 1965 se věnuje řezbářství.
Zásadním způsobem ji ovlivnil její otec, Josef Michalčák, Mistr uměleckého
řezbářství (titul obdržel v roce 1973), který ji naučil kromě štípaných holubiček i výrobu dalších ﬁgurek ze dřeva. Sortiment nejprve představovaly drobné
dřevěné miniatury zvířátek a domečky pro družstvo Lipta v Liptále, později ji
zapojil do spolupráce na výrobě čelních stěn kukačkových hodin pro družstvo
Zlatník v Opavě. Spolupracovala s profesorem Karlem Langrem a podle jeho
návrhů dřevěných valašských ﬁgurek vyráběla např. ﬁgurky pávů a kohoutů.
Její otec se dále věnoval řezbářským pracím a holubičky se staly doménou
Boženy Vráželové. Dodávala je Valašskému muzeu v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm a dlouhodobě je zpracovávala pro Ústředí lidové umělecké výroby
v Uherském Hradišti. V roce 1981 získala cenu za nejlepší výrobek lidové
umělecké výroby ve své kategorii a titul Pracovník lidové umělecké výroby.
Od roku 1999 zhotovuje holubičky z jednoho kusu dřeva. Pro jejich hotovení
využívá přirozených vlastností dřeva, ohýbání a štípání, tzn. rozdělování
dřeva přírůstové dřevní hmoty po vláknech – tzv. létech. Tato vlastnost se
nejlépe uplatňuje u smrkového dřeva. Na předem zhotoveném špalíčku vytváří
špičku per jeho seříznutím. Zdobné drážky prořezává dlátky příslušné velikosti. Ty slouží také k zaklesnutí jednotlivých per při „roztažení či rozpletení“
do podoby křidélka nebo ocásku holubičky. Mokrý špalíček upravený drážkami

štípe ostrým nožem až k připravené drážce největšího zúžení proﬁlu špalíku.
Zúžení umožňuje snadnější ohýbání dřevěných per při vějířovitém roztažení.
Naštípaný špalíček dotvoří nožem a vyřeže hlavičku holubičky. Křidélko a hlavu
holubičky napaří v horké vodě a roztáhne jednotlivá pera do požadovaného
tvaru. Ta zaklesne za sebou do vyřezaných proﬁlů a pera zajistí propletením nití, aby po usušení uchovaly požadovaný tvar a držely při sobě. Větší
holubičku zhotovuje ze dvou kusů špalíčků, které do sebe zapasuje v připraveném zářezu a slepí je spolu s drobným plátkem dřeva, za který je holubička
uvázána na nitce pro zavěšení.
Božena Vráželová předává své umění a zkušenosti ve výrobě holubiček svým
dcerám, Lence a Jitce. Mezi její nejvýraznější pokračovatele profesní znalosti
výroby štípaných holubiček patří Petr Stoklasa z Velkých Karlovic, který byl
jejím žákem už při ÚLUV. Od roku 1990, kdy získal živnostenské oprávnění,
pokračuje s výrobou drobných dřevařských výrobků samostatně.
Mistryně soustavně spolupracuje s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm, kde předvádí své umění v průběhu celého roku v rámci
doprovodných a výukových programů před širokou veřejností. Od poloviny
osmdesátých let 20. století je pravidelnou lektorkou specializovaných interaktivních vánočních programů v muzeích, při nichž svou práci nejen předvádí, ale
také názorně vyučuje.
V minulosti se účastnila mnoha akcí prezentujících lidovou tvorbu na řadě míst
v České republice, např. v Praze, na Veselém Kopci na Vysočině, na tradičních jarmarcích a ve školách v Uherském Hradišti, Uherském Brodě, v Ostravě,
při folklorních akcích ve Strážnici, Velké nad Veličkou, ve Vlčnově, Strakonicích, Kunovicích a v rámci řady slavností a festivalů. V zahraničí ji mohli lidé
vidět při práci na Světové výstavě EXPO 2000 v Hannoveru, ve francouzském
Dijonu, v řecké Lefkádě, holandském Naardenu, ve Vídni, Itálii. Své zboží dle
zájmu expeduje do USA, Chile, Kanady nebo Číny. Autorka je držitelkou titulu
ministra kultury ČR – Nositel tradice lidového řemesla 2015.
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Drobné zvykoslovné předměty / Vizovické pečivo

Stanislava Žabková
Vizovice

Stanislava Žabková (1932) se narodila v Praze. Její otec byl zaměstnancem
Dopravního podniku hlavního města Prahy, matka pracovala v družstvu Drutěva
a v módním salonu Podolská. Zde pramenil její vztah k rukodělným činnostem
a k umění obecně. Matkou byla vedena k ručním pracím, od dětství ovládala
pletení, háčkování, vyšívání, šití. S rodiči navštěvovala od útlého věku divadelní
představení, koncerty, později operu a činohru. Věnovala se baletu, gymnastice
a krasobruslení. Od školních let zpívala a recitovala při nejrůznějších společenských
příležitostech. Po vstupu do manželského svazku se odstěhovala do Vizovic, kde
se jim narodily dvě děti.
Stanislava Žabková je absolventkou Sociálně právní školy v Praze a Knihovnické
školy v Brně. Dvacet pět let pracovala jako vedoucí Městské knihovny ve Vizovicích. Z její činnosti vyplývala řada osvětově zaměřených aktivit. Po celý svůj život
se podílela na pořádání a organizování většiny kulturních akcí města Vizovice,
městského kulturního střediska, Kruhu přátel hudby a dodnes je aktivní v Klubu
důchodců ve městě.
Vždy ji zajímala tvořivá rukodělná činnost místních obyvatel, se kterými se
každodenně stýkala a od nichž se naučila např. zdobení kraslic, pečení a zdobení
perníčků, drátování a hotovení vizovického pečiva. Poslední jmenovaný sortiment ji
zaujal nejvíce pro svou nejtypičtější vazbu přímo na město Vizovice a také pro svou
originalitu, která poukazuje na zdejší lidovou tvořivost. Proto se rozhodla zmapovat
dostupné prameny, zabývající se touto starobylou technologií, které postupně
doplňovala rozhovory s pamětníky a žijícími tvůrci. Po odchodu do důchodu v roce
1989 se rozhodla naučit se a zdokonalit svou práci u znalých místních tvůrkyň.

Od roku 1990 začala pravidelně pořádat besedy a přednášky spojené s předváděním výroby vizovického pečiva a později i společné či samostatné výstavy. Udržování
tradice vizovického pečiva a jeho rozvíjení včetně čistoty tvarosloví, jeho propagaci
v regionu, ale i mimo něj, považuje Stanislava Žabková za svůj nejdůležitější cíl.
Původní vizovické pečivo zahrnovalo na třicet základních tvarů představujících
symboliku vlastností významných, důležitých a ceněných v lidovém prostředí
na Valašsku. Hlavními motivy byly zoomorfní ﬁgurky. Pomocí volného pečení se
vyráběly nejvíce symboly zvěrokruhu, ryby, kohouti, veverky, husy, kočka s myší,
beránek, ještěrka, zajíc, křepelka, holubička, liška, ježek, koza, kůň, jelen, rak. Mezi
oblíbené patřily i motivy lidských miniatur souvisejících s přelomovými okamžiky
člověka, např. pán na koni, dragoun, voják, panenka, miminko, družička, kominík,
sedlák. Hojně rozšířené byly naivně pojaté symboly vesmírných těles, biblické
motivy (např. strom poznání), ﬂorální symboly – různě pojaté tvarosloví větviček,
věnců nebo růžiček.
Stanislava Žabková zhotovuje vizovické pečivo z těsta vyrobeného z hladké mouky
a vody v poměru 1 kg mouky a 0,4 l vody. Kvalitní vypracování těsta trvá přibližně tři hodiny, převalování cca 15 minut. Figurky tvoří z volné ruky bez tvořítek,
zdobení vytváří pouze pomocí malých nůžek nebo nožíku. Ze zmíněného množství
těsta zhotovuje kolem 60 kusů ﬁgurek. Po zaschnutí až okorání výrobků zvolna
ﬁgurky suší v troubě při teplotě 50 °C přibližně dvě hodiny. Podstatné je, aby těsto
získalo barvu zralé pšenice, ze které základní výrobní materiál vzešel. Jako zvýraznění očí na ﬁgurkách používá autorka koukol nebo viku, nové koření, celý menší
pepř. V současnosti natírá výrobkyně své zboží před sušením vajíčkem, což se
v minulosti neuplatňovalo. Nátěr zajistí pečivu lepší soudržnost a také mírný lesk.
Stanislava Žabková se nevěnuje jarmarečnímu stánkovému prodeji. Její rukodělná
tvorba není zdrojem obživy, ale vnímá ji jako příležitostnou práci, která jí přináší
potěšení především v čase výročního zvykosloví (Vánoce, Velikonoce), kdy je
schopná pokrývat objednávky známých a příbuzných, ale také pro síť drobných
obchůdků s rukodělnými tradičními výrobky.
Péče o uchovávání tradic výroby v tomto speciﬁckém oboru je ze strany Stanislavy
Žabkové pestrá. Celoročně se zabývá aktivitami v podobě výukové tvorby. Vede
výukové kurzy v Domě dětí a mládeže ve Vizovicích, ve Slavičíně, v Integrované
stření škole Vizovice, v Domě kultury Sazovice, v ZŠ Otrokovice či v Dubnici nad
Váhom, v lázních, muzeích, na tradičních jarmarcích.
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Práce se dřevem / Bednářské výrobky

Josef Fryzelka
Vlachovice

Josef Fryzelka (1956) žije ve Vlachovicích. Chtěl se stát lesníkem, ale na přání
otce se vydal v jeho šlépějích bednáře a tím zachoval již po tři generace trvající
tradici. V letech 1974–1977 se vyučil teorii stolařské výroby na tehdejší
Odborné učňovské škole v Letovicích (dnešní Masarykova střední škola Letovice)
a zkoušky absolvoval v bývalém Bednářském a včelařském družstvu v Brně.
Prakticky se však zdokonaloval v domácí dílně pod vedením otce a strýce.
Po roce 1989 se Josef Fryzelka rozhodl založit vlastní živnost. Z garáže a jedné
domácí místnosti si zřídil dílnu na stolařskou výrobu. Nesnadné období podnikání v první polovině 90. let navíc umocnilo rozdělení Československa, protože
až 80 % všech výrobků do té doby nacházelo své odbytiště na Slovensku.
Po překlenutí nejtěžšího období, kdy Josef Fryzelka nalezl oporu především
v rodinné soudržnosti, získal důležitou zakázku do Francie na výrobu speciálních vinných sudů, tzv. barrique. V technologii výroby těchto sudů se zdokonaloval u francouzských výrobců. Sudy na víno vyvážel i do Kalifornie. V současnosti
můžeme produkty jeho dílny obdivovat ve Švédsku, především však v České
republice (např. v Květné zahradě v Kroměříži, v lázních Luhačovice či Jeseník),
ale i v příhraničních oblastech Slovenska (Pováží, Púchovsko) a jinde.
Základní surovinu – dřevo (dub, modřín) získává mistr výhradně z blízkých lesů
v oblasti Valašskokloboucka (akát pak dováží z jižní Moravy). Důležitou podmínkou je zimní těžba dřeva. Jednotlivé kmeny zpracovává pomocí pásové pojízdné
pily radiálním řezem, což je u bednářských výrobků jeden ze základů kvality,
a to na délky od dvou do čtyř metrů. Poté dřevo musí nechat minimálně dva
roky přírodně vysušit. Při samotné výrobě pak ještě předmět uměle dosušuje.

Při výrobě sudu si nařeže jednotlivé dužiny (deska tvořící část stěny nádoby)
na patřičnou délku, mezi něž vkládá sušený orobinec. Na fréze vytvoří základní
vybrání úhlu a do alespoň tří železných obručí sestaví dužiny na požadovaný
tvar. Samotné ohýbání sudu pak provádí buď jeho umístěním do kotle, nebo
přímo nad otevřeným ohněm. Tato činnost trvá přibližně půl až jednu hodinu.
Poté obruče povolí, sud nechá proschnout a na druhý den je znovu zatáhne,
dřevo opět prohřeje na ohni, aby se „umrtvilo“. Barrique sudy pak může vypálit
na několik stupňů vypálení (mírné, střední, těžké). Dno vyřeže z dužin pomocí
pásové pily. Obruče pro stahování sudu zdědil Josef Fryzelka po otci, nové –
žárově pozinkované ve svitcích, dováží z Rakouska. Zhotovený sud pak prochází
zkušební fází, což je tlakování vodou, kdy se zjišťuje jeho těsnost. Závěrečné
povrchové úpravy sudu pak dotváří na soustruhu. Zátky používá silikonové,
které těsní lépe než dřevěné. Při výrobě sudů také naslouchá radám vinařů,
aby se jejich kvalita neustále zvyšovala. Nezbytnou a důležitou součástí výroby
zůstává samotná ruční práce, při které používá celou řadu speciálních hoblíků,
pořízů či dvouruční hoblík. Pro bednáře taková práce představuje stálou fyzickou
zátěž.
Sortiment Josefa Fryzelky je velmi rozmanitý. Z dubu vyrábí především sudy
na víno a destiláty v objemech od 5 do 600 litrů, kádě na kvas, zelí nebo vodu,
troky, květináče jakýchkoliv velikostí, bednářský nábytek (především stoly,
židle), vědra na vodu, putny a další výrobky. Z modřínu zhotovuje koupací vany,
ochlazovací vany do saun, parní kádě, koupací bazény a umyvadla či polévací
vědra.
V současnosti dle potřeby vyrábí kádě na dešťovou vodu k okapům, které
v domácnostech nahrazují plechové a plastové nádoby a atypický bednářský výrobek – koš. Pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm zhotovoval kopie tradičních hospodářských předmětů – fasky, máselnice,
kadečky, putny nebo škopky. Odpadový materiál od minimální velikosti 12 cm
dále zpracovává při výrobě dna sudů jako dekorační předmět výčepů v restauračních zařízeních.
Josef Fryzelka předal své celoživotní zkušenosti dvěma synům, kteří v současnosti pracují v jeho dílně. V rámci školních praxí a exkurzí dílnu navštěvují
studenti středních i vysokých škol. Řemeslo a své výrobky prezentuje Josef
Fryzelka pravidelně na jarmarcích lidové tvorby pořádaných v rámci vinobraní
a jarmarků po celé republice. V roce 2007 mu byla udělena ochranná známka
Tradice Bílých Karpat.
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Práce s hlínou / Kamenina, majolika

Antonín Moštěk
Vlčnov

Antonín Moštěk (1941) se narodil ve Vlčnově Františkovi a Marii Mošťkovým.
Otec byl zemědělec a zahradník, matka se starala o výchovu šesti dětí. Rodiče
u všech dětí rozvíjeli vztah k rukodělné tvorbě. Antonína díky jeho výtvarnému talentu nasměrovali do družstva Lidová tvorba. Začínal ve Strážnici
jako malíř keramiky a hrnčířský učeň u významného moravského keramika
a znalce fajánsové výroby Heřmana Landsfelda. Poté přešel do dílen družstva
Lidová tvorba v Tupesích, kde se malířem keramiky vyučil u Blanky Füllepové.
Po vyučení se zdokonaloval u nejlepších mistrů kruhařského řemesla. Největším vzorem mu byli Jaroslav Petráš, Svatopluk Úředníček, Jaroslav Vlček či
Ladislav Znoj. V jeho práci jej však nejvíce ovlivnil mistr Heřman Landsfeld,
se kterým se účastnil vykopávek historické keramiky, získával potřebné
znalosti o historii habánské majoliky a učil se rozpoznávat fajánsovou tvorbu
dílen ze slovenské i moravské strany hranice. Zajímavostí je i to, že se také
setkal i s několika potomky habánů.
V roce 1963 se Antonín Moštěk oženil. Se svou ženou pracoval ve Strážnici,
v Ratíškovicích a později v ÚLUV v Uh. Hradišti. V Tupesích navázal velmi
úzkou spolupráci s Julií Horovou a Jaroslavem Hurtem a zároveň vypomáhali v Ratíškovicích, kde získávali další jedinečné zkušenosti od výborného
hrnčíře Karla Němce. Právě tady pracoval na návrzích výtvarníků Pravoslava
Rady a Jindřišky Radové. Za jejich účasti se podílel na hotovení exponátů pro
světovou výstavu v Montrealu.
Od roku 1967 působil v dílnách Ústředí lidové umělecké výroby v Uherském
Hradišti. Zde získal dobré zkušenosti zásluhou Marie Kotrbové, která byla

výtvarnicí s vynikající znalostí lidové výroby hrnčiny, majoliky i kameniny.
Antonín Moštěk díky ní získával první zkušenosti s kameninou v Poštorné
v roce 1968, kde vyráběl velké kameninové mísy a vázy na světové výstavy.
Tady dostal příležitost vytvářet i vlastní výtvarné realizace. Díky této práci
získal v roce 1972 titul Mistr lidové umělecké výroby. Po odchodu M. Kotrbové
spolupracoval do roku 1990 s Miroslavem Olivou. V době působení v ÚLUV
tvorbu A. Mošťka zásadně ovlivnila spolupráce s Vladislavem a Idou Vaculkovými, předními našimi výtvarníky, keramiky a sochaři.
V roce 1977 se stal vedoucím nově zřízené keramické dílny ÚLUV ve Vlčnově,
které vznikalo jako pracoviště odborné výchovy, jehož činnost byla ukončena
v roce 2010. Mistr vyučil přes 30 žáků, točířů i maléreček fajánse. Vedle
dnes známých mistrů keramiků také oba své syny Libora (1963) a Břetislava (1966), kteří po absolvování Školy uměleckých řemesel v Praze zůstali
u řemesla a věnují se společně se svými manželkami výrobě kameniny.
Antonín Moštěk po zrušení ÚLUV v 90. letech 20. století dílnu privatizoval
a pracuje v ní dodnes. Dílna se v minulosti zaměřovala především na výrobu
fajánse, zpočátku se zde podle vzorů výtvarníků ÚLUV vyráběly repliky
habánské a další lidové keramiky užívané v minulosti. Mistr se zabývá ﬁgurální plastikou, hotovením užitkového nádobí ke stolování a výrobou drobných
dekorativních předmětů i malých betlémů. V závislosti na poptávce v dílně
vznikají autorské kolekce, které využívají tradičního tvarosloví a prvků,
dekoru a barevnosti. Od roku 2002 se jeho tvorba více zaměřila na užitkovou
kameninu. Sortiment představují hrníčky, čajové a kávové soupravy, zapékací
mísy, pekáče, bábovkové formy, miniaturky, převážně se zemitým tmavě
hnědým povrchem.
Anotnín Moštěk se svou rodinou pravidelně navštěvuje tradiční řemeslné trhy,
hrnčířské jarmarky v Berouně, Rožnově pod Radhoštěm, Pezinku, jeho výrobky
jsou k dispozici ve vybraných prodejnách s dárkovým zbožím.
Za uchovávání tradičních výrobních postupů a výborní řemeslnou kvalitu
výrobků je Antonín Moštěk od roku 2001 držitelem ministerského titulu
Nositel tradice lidových řemesel.
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Drobné zvykoslovné předměty
/ Výroba umělých květin, vonic a vínků

Marie Skrežinová
Zlechov

Marie Skrežinová (1944) ze Zlechova navazuje na dlouholetou rodinnou
tradici. Pochází z rodiny Ladislava Marťána z Břestku. Její matka Marie
Hejdová, rozená Hrabcová se vyučila u strýce Jiřího Kleina v Kyjově, kde
provozoval dílnu a obchod zabývající se zhotovováním věnců a kytek ve svém
domě v ulici Mezivodí. Odtud byl produkován široký sortiment řady druhů textilního, papírového a voskového kvítí, vázaly se zde věnce a vonice ke krojům,
k rodinnému a výročnímu zvykosloví, především ke svatbám, odvodům, hodům
a dožínkám. V dílně pracovalo pět zaměstnanců a další desítka vypomáhala
podomácky. Na sklonku Kleinova života však výroba přecházela do útlumu,
a proto si Marie Hejdová odkoupila tepelný a studený stroj, raznice a formy
na tvarování lístků. Marie Skrežinová ráda své matce pomáhala a naučila se
jednotlivé pracovní postupy ovládat.
Toto řemeslo představuje tvorbu drobného textilního kvítí a jeho kompletování
do různých krojových součástek, obřadních a slavnostních atributů výročního a rodinného charakteru. Vlastní práce začíná přípravou látek, z nichž se
květy vyrážejí. Nejpoužívanější textilií je brokát, který si musí tvůrkyně podle
znalostí příslušné lokality nebo regionu sama nabarvit do požadovaných tónů.
Barvy jsou míchány ve vodě a líhu, obarvenou látku pak škrobí jedlou želatinou
a vypíná na jednoduchém dřevěném rámu o rozměru 1 x 1,5 metru, aby bylo
zajištěno maximální vytažení látky do plochy. Marie Skrežinová zná lokální
odlišnosti, respektuje a ctí je, neboť dobře ví, že každá obec či oblast má
určitá speciﬁka, která se odrážejí i v takových detailech, jakými jsou na první
pohled nenápadné kvítky – jiné v každém regionu – sloužící ke kompletaci
krojových doplňků, tedy voniček, věnců, čepení a dalších drobností. Látku pak

skládá na osm dílů a z ní raznicemi vysekává potřebné polotovary – zmíněné
květy a kvítky. Vysekávání je fyzicky náročné. Látka se proráží pomocí těžkých
dřevěných palic na řeznickém ponku. Další technologický postup představuje
tepelné a studené presování, při němž M. Skrežinová vkládá textilní lístečky
(po jednom kuse) do malých forem z mosazi, vyráběných speciálně pro tento
účel v puncovně. Plátky ukládá do presovací formičky, kterou dá pod jeden
ze dvou druhů lisu. Tepelný lis se musí nejdříve elektricky nahřát, přičemž je
nohou zajišťováno snížení tlakového bodu na železném rameni. U studeného presu je tlakové rameno ovládáno pohybem ruky zezadu dopředu. Poté
se vytvarované kvítko vyjme z formičky a může sloužit k dalšímu zpracování
a kompletování. Uvedený způsob a úprava lístků květin se používá na všechny
typy kvítků, které tvůrkyně ovládá a na něž vlastní speciální mosazné formičky
– např. pomněnky, růže, blatouchy, ovocné kvítky.
Další postup práce spočívá v kuﬂírování, drátkování a obalování. Kuﬂírování je
proces nahřátí železných nástrojů nebo želízek nad lihovým kahanem, jimiž se
poté fyzickým tlakem na připravené lístky položené na hrubé měkké podložce
modeluje požadovaný plastický tvar. Do výroby a skládání umělých krojových
i konfekčních zdobných předmětů zasvětila Marie Skrežinová rovněž svou
rodinu, tvorbu kvítků tak dnes ovládá její dcera Pavlína Skrežinová (1976).
O toto neobvyklé řemeslo byl velký zájem především po roce 1990, kdy se
na tvůrkyni obracela řada škol a učilišť s obory zaměřenými na speciﬁcké
ruční dovednosti. Pozornost byla upřena hlavně na neobvyklé stroje, s nimiž
M. Skrežinová pracovala a které školy chtěly odkoupit.
Marie Skrežinová dnes dodává sortiment kvítků na Horňácko, kde z nich zdejší
specialistky zhotovují krojové součástky podle místních zvyklostí. Příležitostně svůj um ukazuje na přehlídkových a prezentačních akcích po celém
regionu. Její výrobky lze zakoupit v prodejnách s krojovým zbožím v Brumovicích a v Uherském Hradišti, možnost objednávek a nákupů nabízí ve svém
rodinném domku ve Zlechově. V roce 2008 byla tvůrkyně vyznamenaná
ministerskou cenou Nositel tradice lidových řemesel.
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Práce se dřevem / Soustružení, zdobení cínem, intarzie

Antonín Hájek
Uherské Hradiště-Mařatice

Antonín Hájek se narodil v roce 1938 v Uherském Hradišti v rodině živnostníka a kamnářského mistra. Od dětství získával vztah k rukodělné činnosti
a ke sportu, kdy se jako dorostenec stal reprezentantem ČSR v lehké atletice
– ve skoku o tyči. Vliv na jeho formování mělo bohaté kulturní prostředí rodného
města. Vyučil se obráběčem kovů-nástrojařem a nastoupil do podniku Silnice
Uherské Hradiště, poté pracoval v Národním podniku Let Kunovice jako údržbář
se specializací na opravy strojů. Tato práce ho přivedla k jeho zálibě, k práci se
dřevem. Přitahovala ho lidová tvorba, začal vyhledávat příležitosti ke zdokonalování po odborné i výrobní stránce. Setkání s Vladimírem Boučkem, stejně jako
s osobnostmi uherskohradišťského ÚLUV, ho nasměrovaly k hlubšímu zájmu
o zpracování dřeva a jeho designu. Od 70. let 20. století se věnuje soustružení
dřeva a jeho vylévání horkým cínem. Na Boučkovo doporučení začal vyrábět
drobné užitkové předměty (svícny, misky, podnosy, talíře, dózy). Vliv na něj měl
keramik Karel Němec z Ratíškovic, jehož osoba se stala impulsem k pokusu
o vlastní uměleckou tvorbu. Další zkušeností bylo pro něho působení na Střední
uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, kde pracoval jako školník
a správce budov. Komunikace s pedagogy, umělci a studenty rozšířila jeho
profesní obzor o cenné zkušenosti v dalších oborech. Pomáhal zde při výtvarných sympoziích, často spolupracoval s Jiřím Vlachem a Miroslavem Dobešem
při odlévání bronzových plaket. Ti ho také inspirovali k větší umělecké seberealizaci. Další znalosti čerpal od Jana Kaluse, bývalého pracovníka zdejšího ÚLUV.
Pro výrobu používá vyzrálý a dlouhodobě v sušících boxech uložený materiál
jako ořech, švestka, hruška a další druhy dřevin. Při výrobě soustružených
předmětů pracuje na upraveném soustruhu poháněném elektro motorem.

Různé druhy dlát (zkosené, půlkulaté, ploškové, žlábkové) potřebné pro práci si
Antonín Hájek zhotovil sám. Na pásové pile si připraví základní tvar budoucího
výrobku. Předmět poté upne do hlavy soustruhu a za pomoci dláta postupně
obrábí vnější stranu a vypracuje uchycení dna. Pokud se jedná o předmět, který
není zdoben vyléváním, následně ho otočí, upne do hlavy soustruhu a pracuje
na vnitřní části odstraněním dřevěných třísek nebo špon z polotovaru předmětu.
Poté předmět ve ﬁnální fázi upraví přesoustružením povrchu speciálním ostrým
nožem a provede úpravu jemným smirkovým papírem. Pokud je předmět
určen ke zdobení horkým cínem, věnuje se opracování vnější strany předmětu.
Nejprve si na soustruhu pomocí pevného dláta vyřeže základní drážky, jež
předmět prstencově obkrouží v promyšlených vzdálenostech. Poté z volné
ruky pomocí dlát vyrývá po obvodu výrobku předem promyšlený dekor. Základním zdobným prvkem je ryska a rýha, proﬁlační prvky představují obloučky,
žlábky a vruby. Nastává tak ruční vyrývání dekoru. V této fázi se uplatňuje
autorův výtvarný talent a cit pro materiál a ornament. Po vyhotovení zdobení
předmět obalí speciálním papírem tak, aby těsně přiléhal ke stěnám výrobku
a nepropustil roztavený kov. Pro vylévání dřeva používá cín s příměsí olova. Kov
roztaví v misce ze slitiny a malým pramínkem ho vlévá do otvorů na okrajích
reliéfu. Po vychladnutí papír odstraní, přebytečný kov odloupne a opětovným
upnutím v soustruhu pomocí nože zarovná dno odřezem přebytečného cínu,
dlátem srovná povrch stěny a obrousí smirkovým papírem. Na závěr dochází
k povrchové úpravě předmětu nalakováním speciálním ekologickým matným
lakem splňujícím potřebné hygienické předpisy.
Sortiment jeho výrobků je velmi široký – zhotovuje misky, dózy, talíře a podnosy
různých velikostí, svícny, vázy, čutory a další drobné užitné a dekorativní
předměty. Určitou raritou je strunný hudební nástroj vyrobený z ořechového
dřeva ve tvaru talíře s názvem Tondobrnk, na který se hraje paličkou či prsty
a který způsobem hry připomíná cimbál.
Antonín Hájek je sběratelem starých soustruhů, které renovuje, zprovozňuje
a práci na nich předvádí na jarmarcích a v muzeích u nás i v zahraničí. V roce
1991 se Antonín Hájek stal členem Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí. Vychoval si svého pokračovatele Jiřího Mahra z Mařatic.
Za svou celoživotní činnost v tomto oboru byl v roce 2008 oceněn Cenou
Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby, kterou uděluje
město Uherské Hradiště, v roce 2011 získal titul Nositel tradice lidových
řemesel udělený Ministerstvem kultury České republiky.
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Textilní techniky / Síťování (necování)

Lenka Macečková
Nový Hrozenkov

Lenka Macečková se narodila v roce 1967 ve Vsetíně. O výrobu valašského
síťovaného čepce se začala zajímat z potřeby obnovy této součástky valašského lidového kroje. Zjistila, že její teta Rozálie Hubníková tuto techniku ovládá
od své maminky. Kromě předávání informací a základního vkladu výuky technologie jí teta věnovala i síťovací jehly. Další dovednosti získala Lenka Macečková z předloh dostupných v knižní i sešitové podobě a soustavným studiem
původních čepců, krajek rukávců a příponků (zástěr) zapůjčených mezi místními
ženami. O své práci diskutuje s odborníky, vyhledává expozice a výstavy, které
se této technologie a dalších postupů souvisejících s tradičním lidovým oděvem
dotýkají.
Síťování může být také označováno jako necování či ﬁletování. Patří do krajkářského i provaznického oboru. Nálezy různých velikostí síťovacích jehel z 8. až
9. století v Mikulčicích svědčí o tom, že mohly sloužit nejen k výrobě rybářských
sítí, ale i jemnějších síťovin. V 16. a 17. století byly síťované práce součástí
honosnějších oděvních i bytových textilií šlechty i měšťanů. Na Valašsku se tato
textilní technika používala k výrobě čepců, okrajů rukávců, roušek, obřadnic.
Téměř všechny ženské orsácké kroje (Nový Hrozenkov) jsou zdobeny síťovanými vsadkami na fěrtůškách.
Základem je zhotovení síťoviny, která se napne, a do ní se vyšijí různé vzory.
Pracovním nástrojem je síťovací jehla a váleček, který určuje velikost oka. Uzlík
je tvořen ustáleným přesným postupem, aby byl pevný, neklouzal po niti a tím
vytvořené oko zůstalo stejné velikosti a tvaru. Síťovina je tvořena základní,
čtvercová nebo prostá diagonální. Tvarování v síťovině se provádí buď přímo,

ubíráním a přidáváním ok, nebo vytvořením sítě prosté, vyšitím, nejčastěji okraje, a odstřihnutím přebytečné síťoviny. Vzory v síťovině jsou vytvořeny
vyšitím různými stehy např. vlnovkou, plným či plátnovým stehem, pavoučky,
lístky a smyčkami, které jsou vedené rovně i křížem ok. V diagonální síti vzniká
vzor přidáváním a spojováním několika ok najednou i jejich různým křížením.
Materiálem jsou přírodní bavlněné a lněné nitě různé síly.
Intenzivní zájem Lenky Macečkové o síťování nastal v době, kdy se stala členkou
občanského sdružení Hafera v Novém Hrozenkově, který vystupuje při slavnostnějších akcích v dnes již historických krojích po rodičích a prarodičích. Krajkové
součásti jsou často značně opotřebovány nebo dokonce jsou již pro svůj fyzický
stav neupotřebitelné. Zasluhují tedy opravu, inovaci či rekonstrukci.
Tvorba Lenky Macečkové je precizní s respektováním všech kritérií, tím se již
mohla v rámci probíhajících kurzů síťování uplatnit jako lektorka a předávat
své zkušenosti. Technika síťování není obecně známá a rozšířená, proto se
stala také impulsem k tomu, že byla autorka navržena na udělení certiﬁkátu
„Pravé valašské“, který Lenka Macečková v roce 2012 získala. Uvědomila si
však, že Valašsko je rozsáhlá oblast a že se musí neustále vzdělávat. Studium
síťovaných součástí valašského kroje jí umožňuje Valašské muzeum v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm a Muzeum regionu Valašsko. Její badatelská činnost
není ukončena, má svůj plán, který je zaměřen hlavně na zkoumání muzejních
historických sbírek na Moravě a posléze v rámci naší země.
Síťování se Lenka Macečková věnuje vedle své vlastní profese. Své dovednosti
ochotně a ráda předvádí každému zájemci o tuto originální textilní techniku
a dnes už má mezi lidmi zájemce, kteří by se jí v budoucnu také chtěli věnovat.
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Drobné zvykoslovné předměty / Vyškrabované kraslice

Marie Sekaninová
Topolná

Marie Sekaninová se narodila v roce 1937 v Topolné. Po ukončení základní
školní docházky se vyučila jako elektromontér RGW, následně pracovala šest let
v areálu vysílače v Topolné. Po rodičovské dovolené se třemi dětmi nastoupila
do podniku Fatra Napajedla, kde pracovala až do doby odchodu do důchodu.
Od dětství se věnovala ručním pracím – vyšívání, háčkování a pletení, velmi
ráda si kreslila. Ke zdobení vajíček se dostala náhodou, když v mládí objevila
doma sbírku různě zdobených kraslic a mezi nimi jednu gravírovanou, která byla
prasklá. Marie se pokusila poškození černé vyškrabované kraslice opravit, a tak
se propracovala ke své celoživotní zálibě.
Tvůrkyně správně vyhodnotila, že velikonoční kraslice jsou jedním z významných
dokladů tradičního lidového umění se speciﬁckou uměleckou hodnotou, která
je dokladem lidové řemeslné zručnosti. Začala se o techniky zdobení kraslic
zajímat, především o ty, které se zdobí barvením s další kresebnou výzdobou,
u níž je možné vytvářet na skořápce nejrůznější vzory. Obdivuje kraslice batikované, zdobené roztaveným včelím voskem, a to jak reliéfní, tak i variantu
leptání octem či šťávou z kyselého zelí, zvládá výrobu kraslic zdobených pozitivním malováním perem nebo špendlíkem. Celoživotně ji však uchvátily kraslice
zdobené vyškrabováním volného vzoru, kterým se také říká kraslice rýsované
nebo gravírované.
Vyškrabování vzoru, tzv. gravírování, patří k technicky dokonalé výzdobě vajec.
Toto zdobení bylo původně prováděno na velmi sytých barvách, zejména černé,
červené či temně ﬁalové. Jako gravírovací nástroj sloužil nejčastěji ocelový
nožík, břitva, kousek skla, na Kyjovsku tzv. rýsovaček, špendlík, hrot pilníčku,

čepelka zasazená do rukojeti. Gravírovací technika patří od začátku 20. století
na Moravě k velmi rozšířenému způsobu zdobení kraslic především v okolí
Strážnice, na Podluží, na Kyjovsku, v okolí Klobouk u Brna, na Hustopečsku,
v okolí Valašského Meziříčí, na Horácku a také Uherskohradišťsku.
Marie Sekaninová se postupně k technice propracovala vlastní zkušeností. Zjistila, který postup barvení skořápek a jaký pracovní nástroj jí nejvíce
vyhovuje. Výfuky vajec si nejdříve omývá roztokem produktu Savo Original,
který obsahuje dezinfekční látku, díky ní jsou odstraňovány nečistoty a mastnota
z povrchu vajíčka. Na čisté vejce nanáší postupně v několika vrstvách tuš. Tu
nechá zaschnout a proces několikrát opakuje, aby byla barva dostatečně hustá
a sytá. K jejím nejoblíbenějším barvám patří černá, modrá a červená. Pro červený
základ vaří vejce nejdříve v cibulových slupkách, poté nanáší speciální barvu,
která vytváří jednolitý sytý povrch. Po zaschnutí poslední vrstvy barvy provádí
vyškrabávání jemných vzorů pomocí žiletky.
Ornamentika gravírovaných kraslic má spojitost s výšivkou, později též
s krajkou, která je na kraslicích uplatňována jejím napodobením v páscích
přes vrchlíky nebo středem výdutí. K oblíbeným motivům gravírování patřily
ﬂorální kompozice: košíček s květy, ﬁalky, kočičky, skupinky jarních kvítků, ale
také např. holoubek s psaníčkem, srdce, kotva. Marie Sekaninová kombinuje
tzv. krajkové pásky inspirované síťovinou, ﬂorální motivy, mezi nimiž se často
objevuje hrozen s listem vinné révy, bobulkové plody, tzv. slovácké jablíčko,
hvězdice, pomněnky a další. Dle přání zákazníků využívá také jednoduché texty.
Marie Sekaninová zhotovovala kraslice pro Ústředí lidové umělecké výroby
v Uherském Hradišti. Na tradici zrušeného ÚLUV navázala v 90. letech
20. století svou provozovnou a obchůdkem Krásná jizba Františka Skalková
z Boršic a Věra Tomečková z Vnorov, která se osamostatnila po zániku podniku
Zádruha. Tvůrkyně se pravidelně účastní velikonočních doprovodných programů
v muzeích, ve školách, na veletrzích a výstavách. V minulosti byla několikrát
lektorkou odborných kurzů, znalosti předává rovněž individuální formou.
Autorka má své pokračovatele, znalosti předala své dceři Brigitě Ivanovské
z Bohuslavic, známé krasličářce Marii Hrobařové z Kostelan nad Moravou, Lence
Janočkové z Javorníka, Magdaleně Smětákové z Topolné a dalším. Její výrobky
se nacházejí ve sbírkách muzeí, jako dárkové a upomínkové předměty se dostaly
také daleko za hranice naší země.
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Práce s přírodními pletivy / Pletení z kukuřičného šustí
Zlínského kraje

Rozálie Blažková
Osvětimany

Rozálie Blažková (1941–2016) se narodila v malé vesničce Dunaegyháza
v Maďarsku. Rodiče byli drobní zemědělci a pracovali sezónně u sedláků. V roce
1947 se v rámci přesídlení vystěhovali do obce Nesvady v okrese Komárno.
V mládí se pletení z kukuřičného šustí učila od své sestry Etely.
Toto stáčení (šúlání či motání ze šúšťa) bylo typickým řemeslem v obcích
Martovce, Imeľ a Nesvady, kde se pěstovala kvalitní kukuřice s velkými klasy
a krásným šustím. Etela začala zhotovovat užitkové předměty do kuchyně
(prostírky, ošatky, tašky) pro slovenské Ústředí lidové umělecké výroby
a Rozálie jí v této práci vypomáhala. Tak získávala postupně potřebnou zručnost
a preciznost v technologických postupech pletení na rámu.
V roce 1960 se Rozálie provdala do Osvětiman. V čase rodičovské dovolené se
začala věnovat pletení výrobků z kukuřičných provázků pro rodinu a příbuzné.
V sedmdesátých letech 20. století byl projeven veřejností velký zájem o tyto
výrobky. Rozálie Blažková dojížděla do obcí v okolí – do Hostějova, Medlovic,
Újezdce, Buchlovic, Uherského Hradiště, kde při výročích obcí, sjezdech rodáků
a dalších příležitostech předváděla tento ojedinělý výrobní postup.
Při práci musí být po ruce vlhké sestříhnuté proužky šustí, formy a rámy,
kladívko na srovnávání hřebíků na formě, pevný kalený háček s kulatým očkem
k protahování motouzu (pletacího vlákna přes osnovu), malé kladívko a nůžky.
Nejdůležitější a nejsložitější je však včas nasbírat na polích vhodný kukuřičný
materiál k práci, protože kukuřičné listy, tzv. šustí, není běžně dostupné.

Vysušené a tzv. odrhnuté světlé listy kukuřice se před vlastní prací musí přelít,
doslova spařit horkou vodou. Ždímáním v rukách se zajistí polámání a změknutí
šustí, které se pak snadněji stáčí.
Poté následuje příprava proužků šustí, které si autorka trhá z ruky. V závislosti
na hustotě listu musí být proužek širší či užší, aby při stáčení získal stejnou sílu
jako např. textilní motouz.
Práce spočívá v tom, že se stáčí natrhané proužky kukuřičných listů do skutečného provázku, kterým se obtáčí hřebíčky na speciálních dřevěných formách
podle vlastní fantazie, kreativity a rutinně naučených geometrických vzorů.
Rozálie Blažková byla v roce 2006 lektorkou rukodělných kurzů pletení
z kukuřičného šustí určených široké veřejnosti, které organizačně zajišťovalo Centrum péče o tradiční lidovou kulturu ve Slováckém muzeu v Uherském
Hradišti. V rámci kurzu se jí podařilo vyškolit několik zájemců, mezi nimiž vyniká
např. Marie Bilíková z Babic.
Rozálie Blažková se zabývala výrobou pletených prostírek, kabelek, rohoží,
stojánků na ubrousky a dalších užitečných předmětů do domácnosti. Své výrobky
nabízela především při jarmarcích v Kyjově, v Uherském Hradišti, v Kroměříži,
Valašském Meziříčí, Trutnově a na dalších místech naší země.
Mistryně se stala držitelkou známky Tradiční výrobek Slovácka. Za své mistrovství byla v roce 2007 oceněna titulem ministra kultury ČR Nositel tradice
lidových řemesel a v roce 2013 získala Cenu Vladimíra Boučka za zachování
a rozvoj lidové umělecké výroby v regionu, kterou každoročně uděluje město
Uherské Hradiště.
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Práce s textiliemi / Těžká a lehká krojovaná krejčovina
– šití a zdobení valašských krojů

Vladislava Hrubešová
Velké Karlovice

Vladislava Hrubešová se narodila v roce 1961 v Hranicích. Vystudovala pedagogickou fakultu v Hradci Králové. Po přestěhování do Rožnova pod Radhoštěm
a krátkém působení na základní škole přijala místo organizačního pracovníka
výukových programů pro školy ve Valašském muzeu v přírodě. Od roku 1993 se
věnuje šití valašských krojů jako osoba samostatně výdělečně činná.
Již v dětství patřily k jejím hlavním zájmům hra na housle, lidová hudba a ruční
práce – zejména šití a vyšívání. Šít, plést a háčkovat se učila v útlém věku
od své maminky, která se řemeslo naučila od svého otce, vyhlášeného krejčího.
Vzorem a inspirací jí byla babička, vynikající kreslířka a vyšívačka, která mj.
šila i záhorské kroje. Oba zájmy, hra v cimbálové muzice a šití se léty propojovaly, prohlubovaly a vyústily v rozhodnutí věnovat se zhotovování a zdobení
lidového oděvu profesně. Nejvíce informací o valašském kroji získala Vladislava
Hrubešová v knihovně a depozitářích Valašského muzea v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm a soustavně se teoreticky i prakticky vzdělává.
Autorka šije a vyšívá (s výjimkou bílého zuberského vyšívání a síťování)
všechny součásti ženského a mužského valašského kroje, věnuje se ve vazbě
na požadavky zájemců také hotovení krojového oblečení pro děti. Vychází
z podoby lidového oděvu nošeného na Valašsku od druhé poloviny 19. století,
kdy se k šití pracovního, svátečního i obřadního kroje začalo používat také
materiálů tovární výroby.
Mistryně vychází při výrobě nových návrhů krojů a jejich realizací z původních
střihů, vzorů výšivek a zdobení. Používá pouze přírodní materiály – vlnu, lněné,
konopné a bavlněné plátno, kanafas, modrotisk, huňu, vlněné sukno atd.

Pro výšivky a zdobení využívá výhradně bavlněné a lněné příze, pravé hedvábí,
porty, šňůrky, bavlnky a mulinky. Šňůrky ke zdobení převážně mužských
krojových součástí si ručně barví, aby docílila požadovaných původních odstínů.
Vladislava Hrubešová využívá speciálních výrobních postupů, na které se dnes
často zapomíná – před stříháním je nutné veškeré látky propařit, příp. vyprat,
vysrážet a ustálit (např. již barvené mulinky z výroby) v octové vodě, aby
nedošlo k následnému zapouštění barevnosti a srážení materiálu.
Za nejdůležitější úkol považuje autorka postupně předat veškeré své poznatky,
zkušenosti a získané dovednosti krojové krejčové své dceři Evě Mužíkové.
Trvale spolupracuje s odborníky ve Valašském muzeu v přírodě, s Informačním
centrem ve Velkých Karlovicích a dalšími odbornými organizacemi. Několikrát
za rok předvádí na různých muzejních akcích pro veřejnost, je všude tam, kde
projevují velký zájem o techniky šití a zdobení valašských krojů. Zájemcům
předává s ochotou obecné informace o valašském kroji, o jeho nošení a rovněž
o údržbě, která je nezbytnou a velmi potřebnou součástí celého procesu lidového
odívání. Jejím hlavním cílem je, kromě snahy stále se vzdělávat a zkvalitňovat
svou odbornost vedoucí ke kultivaci a zdokonalování svého řemesla, neúnavně
shánět kvalitní a tradici odpovídající trvanlivé materiály pro potřeby své náročné
práce. Patří k precizním specialistkám, které se zabývají pracemi s textiliemi,
a to jak v oblasti těžké a lehké krojové krejčoviny, tak i v oblasti znalosti řady
technik vyšívání.
Kroje z její dílny oblékají zejména muzikanti a členové valašských souborů,
ze zahraničních pak krajané v Texasu. Zhotovovala kroje pro zájemce z Norska,
Brazílie, Švýcarska, Německa. V letech 2011–2012 vytvořila rekonstrukci
krojových součástí z Držkové a v roce 2012 rekonstrukce krojů z Palkovic pro
soubor Hurčánek. Ke své velmi zajímavé krojové práci řadí také šití valašských
mužských a ženských krojů nadměrné velikosti na ﬁguríny do betléma
ve Vatikánu jako dar papeži Janu Pavlu II.
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Drobné zvykoslovné předměty /
Výroba slámových kraslic

Taťána Malinová
Uherské Hradiště

Taťána Malinová se narodila v roce 1947 v Uherském Hradišti. S technikou
zdobení kraslic slámou se seznámila až v roce 1992 prostřednictvím své
známé, Ireny Bláhové. Během let 1992 až 1993 postupně pronikla do problematiky barvení vajíček, přípravy slámy i vlastního skládání vzorů na kraslice.
Nejprve se naučila základům zpracování slámy, jejího výběru, přípravy pro
aplikaci na kraslici a také postupu barvení vajíček. Při zdobení prvních kraslic
vytvářela pouze jednoduché vzory, u kterých si zdokonalovala techniku polepování slámou. Zpočátku využívala jako inspiraci obrázky velikonočních vajíček
z časopisů a pohlednic. Záhy začala vytvářet vlastní vzory, které stále zdokonaluje. Pomocí nastříhaných geometrických kousků slámy ve tvaru čtverečků,
obdélníčků, trojúhelníčků, kosočtverečků, pásků a dalších obrazců vytváří nové,
složitější i časově a technicky náročnější vzory.
Kraslice zdobila nejprve v předvelikonočním období pro vlastní potřebu, rodinné
příslušníky, příbuzné a známé. Po deseti letech praxe zdobení kraslic slámou
se rozhodla přihlásit se na odborný kurz, který úspěšně absolvovala v Centru
péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje ve Slováckém muzeu v Uherském
Hradišti v letech 2004–2005, kde obdržela jako doklad o jeho absolvování
Účastnický list v kurzu lidové rukodělné výroby.
Nejdůležitějším úkolem je pro autorku zajištění slámy při sklizni a následně
její příprava. Je třeba používat slámu, která nebyla vymlácena kombajnem,
aby nedošlo k poškození stébel. Ke zdobení kraslic používá slámu ječmennou, případně ovesnou, která je měkká a dobře se zpracovává. Slámu je třeba
nejprve oloupat, vybrat rovné nepoškozené části a rozstříhat ji na kousky, které

neobsahují kolínka. Při zdobení husích vajec využívá často ovesné slámy, která
je dlouhá a umožňuje, aby při lepení cestičky zůstal jenom jeden spoj. Výfuky
vajíček očistí a vyhladí broušením smirkovým papírem, aby povrch zbavila
nerovností. Nejběžněji používá vejce slepičí, husí, holubí, výjimečně i pštrosí.
Speciﬁckou součástí procesu je barvení vajec, které je třeba provádět pečlivě,
aby na povrchu nevznikaly kapky nebo vzduchové bublinky, které je nutno
odstranit – propíchnout. Obarvená vajíčka nechává autorka okapat a oschnout
do druhého dne.
Vzory na kraslice si chystá předem, pro větší přesnost si na vajíčko vyznačuje
základní tvar nebo rozčleňuje plochu vejce, aby byl výsledný motiv symetrický a pokrýval kraslici stejnoměrně. Většina kraslic je rozdělena cestičkou na
poloviny nebo menší části (čtvrtiny, třetiny, podélně nebo i příčně). Pokud je
cestička hodně zdobená, pak uplatňuje na tzv. líčko kraslice jednodušší vzor.
Poté následuje rozstříhání stébel slámy na dvě poloviny a jejich rozžehlení,
které autorka provádí jen přetáhnutím stébla přes hranu nůžek. Takto připravené slaměné pásky rozstříhá ostrými nůžkami na kosočtverečky, čtverečky,
pásky, trojúhelníčky, případně i kolečka. Následuje vlastní aplikace připravených
slaměných kousků na vajíčko. K lepení používá lak na dřevo rozředěný nitro
ředidlem. Každý kousek slámy je třeba lehce pokrýt takto připraveným lepidlem,
umístit na vajíčko a přitisknout.
Taťána Malinová vyrábí v současné době více než padesát různých vzorů kraslic
zdobených slámou. Pro přehlednost si každý vzor pojmenovala a vytvořila si
vlastní nabídkový katalog. Pravidelně se účastní předvádění a výukových
programů zaměřených na tradiční rukodělné techniky v muzeích, výrobu kraslic
předvádí v obcích kraje. Techniku zdobení kraslic převzala její dcera Martina
i vnučka Adriana. V roce 2008 získala na výstavě EX OVO v Ostrožské Nové Vsi
ocenění Zvláštní cena za techniku výroby kraslic zdobených slámou.
Zdobení kraslic se stalo jejím velkým koníčkem, u kterého tráví většinu volného
času a dělá tak radost nejen sobě, celé rodině, ale i svým známým na Moravě
a v Čechách, nebo také v Polsku, Německu a USA. Výrobky Taťány Malinové
nesou certiﬁkát Tradiční výrobek Slovácka, pravidelně se účastní přehlídky
Slovácko v tradici pořádané Regionem Slovácko. Její mistrovství ocenilo v roce
2015 i Město Uherské Hradiště udělením Ceny Vladimíra Boučka za zachování
a rozvoj lidové umělecké výroby v regionu.
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Zuzana Hartlová
Tupesy

Zuzana Hartlová (1956) je dcerou Ladislava Hartla z Velehradu a Jiřiny
Hartlové, rozené Úředníčkové, dcery známého keramika Oldřicha Úředníčka z Tupes. V rodové linii navazovala na tradici Úředníčků, především mistrů
Jaroslava a Oldřicha. Jaroslav Úředníček se společně s mistrem Ferdinandem
Petrášem účastnil v roce 1914 hrnčířského kurzu v Domě umělců v Hodoníně,
který z iniciativy Františka Kretze uspořádalo Sdružení výtvarných umělců
moravských. To byl první krok k založení výroby tradiční majoliky v Tupesích.
Pradědeček Zuzany Hartlové Jaroslav Úředníček (1874–1951) získal talent
po předcích, hrnčířích z Napajedel. Zuzana se od dětství pohybovala v prostředí, kde se keramika vyráběla a byla zasvěcována do problematiky malování,
výpalu i expedice zboží. Výtvarně nadaná Zuzana od školních let navštěvovala
lidovou školu umění. Jejím učitelem se stal akademický malíř Rudolf Kubíček
z Uherského Hradiště, který jí předal základy výtvarného cítění a techniku. Poté
nastoupila do učebního oboru umělecký keramik v Družstvu umělecké výroby
Lidová tvorba v Tupesích, kde se v letech 1971–1974 prakticky vzdělávala
v keramické dílně. Teoretické znalosti získávala ve Škole uměleckých řemesel
v Praze, obor umělecký keramik, který byl zřízen speciálně pro tupeskou
keramičku. V letech 1974–1978 studovala Střední uměleckoprůmyslovou školu
v Uherském Hradišti, obor umělecké zpracování keramiky u profesora Jiřího
Vlacha, Stanislava Mikuláštíka a mistra Vladimíra Groše.
Po ukončení studia nastoupila do malírny, kde se věnovala dekorování rozměrných talířů a džbánů technicky náročným rostlinným ornamentem. Tyto sběratelsky ceněné výrobky tvořily v této době základ výrobní produkce. V 70. letech

20. století pod vedením jejího otce začala tupeská dílna pracovat na rozšíření
svého sortimentu. Změna obecného vkusu a zánik trhu přivedly dílnu na počátku
90. let k úpadku, kterému nezabránila ani nepříliš zdařilá privatizace. V roce
1998 si proto založila vlastní dílnu, kde v plné míře navázala na získané
zkušenosti s výrobou tupeské keramiky, v čemž pokračuje doposud.
Jako jedna z mála keramiků se zabývá do dnešních dnů výrobou tradiční
majoliky, užitkové a dekorační keramiky. Vychází z tvarů, dekorů i barevné škály,
navazující na rodinnou tradici, která od počátku respektovala znalost technologie přípravy kvalitní hlíny, bílé polevy i dalších ustálených barev vysokého žáru.
K nejčastěji uplatňovaným dekorům patří tupeská růže s okvětím, slaměnkový dekor s využitím drobných žlutých nebo červených kvítků, ale především je
specialistkou na hotovení kopií či replik habánských motivů a starých západoslovenských dílen, včetně využívání modrých geometrických motivů. Vyrábí
také jídelní servisy pro sběratele s vinařskou tematikou, výrobky s cechovními
náměty, miniatury – čutorky, zvířátka, drobné předměty veškerého sortimentu,
betlémy i ﬁgurální plastiky.
Pro své řemeslné kvality a výtvarně vysoce hodnotnou produkci získala v roce
2011 Cenu Vladimíra Boučka, kterou město Uherské Hradiště každoročně
oceňuje významné lidové výrobce. V roce 2011 byla oceněna titulem ministra
kultury ČR Nositel tradice lidových řemesel.
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Jiří Hýža
Zlín

Jiří Hýža se narodil v roce 1979 ve Valašském Meziříčí. Vystudoval Střední
odborné učiliště obuvnické ve Zlíně, obor: obuvník, poté Střední průmyslovou
školu kožařskou ve Zlíně, obor: výroba obuvi a galanterního zboží a tomuto
oboru se věnuje po celý svůj profesní život.
Zásadním způsobem ho ovlivnil jeho otec Svatopluk Hýža, který od roku
1991 vlastnil a provozoval ﬁrmu SH – Svatopluk Hýža, zabývající se výrobou
a opravami krojové obuvi. Naučil ho nejprve vyrábět opasky ke krojům, brašny
a různé kožené součásti krojů, poté krpce a později i čižmy, střevíce, vysoké
šněrovací boty, vrapené ženské čižmy a další. Spolupracoval s Janem Pivečkou,
který se po návratu z emigrace do České republiky zasadil o oživení tradic
valašského regionu, konkrétně ve Slavičíně a Valašských Kloboukách. Spolupracuje soustavně s muzeem v přírodě ve Strážnici, na akcích ve Valašských
Kloboukách, kde předvádí výrobu krpců.
K základnímu sortimentu, který Jiří Hýža vyrábí, patří krpce, které šije původní
technologií. Při výrobě krpců se používá třísločiněná hovězí useň, ze které se
vykrojí šablony jednotlivých velikostí. K tomu se vykrojí sešívací řemínky, tzv.
švihle. Před samotnou výrobou se tyto součásti musí namočit, aby useň změkla
a dala se tvarovat. Po usušení si kůže podrží tento tvar.
K výrobě používá ruční nářadí, jako např. šídlo, kladivo, napínací kleště.
Za použití tohoto nářadí se rozmočená kůže ve špičce nakrabatí (nakrpatí),
sešije se připraveným švihlem, který se proplétá šídlem vytvořenými dírkami.
Potom se špička nasadí na dřevěné kopyto, kde se dotvaruje poklepáním.
Následně se krpec napínacími kleštěmi natáhne do paty a do stran, přichytí se

ke kopytu hřebíčky, tzv. pórky. Pak se došije špička až k nártu, kde se na bocích
vytvoří další sklady kůže a pokračuje se v šití až do paty, popř. po vnitřní straně
až ke špičce, kde se švihel zakončí zapošitím. Po dokončení se krpce nechají na
kopytu vyschnout, čímž získají danou velikost a tvar. Na závěr se krpce zdobí
vypalováním a vyrážením vzorů.
Jiří Hýža předává své řemeslo svému synu Janovi, který studuje na SPŠP
Zlín, obor: zpracování plastů, pryže a usní a zaměřuje se na výrobu obuvi. Jan
se svým otcem jezdí ve volných chvílích do jeho dílny, kde se učí výrobu krpců
a sleduje i výrobu ostatní krojové obuvi, kterou jeho otec precizně ovládá. Při
výrobě opasků je již samostatný. Výrobu opasků, krpců a další krojové obuvi
prezentuje převážně na jarmarcích a folklorních akcích jak v domácím regionu,
tak i v rámci celé České republiky.
Jiří Hýža je držitelem certiﬁkátu „Pravé valašské“, několikrát o něm natáčela
Česká televize a Český rozhlas pořady věnované lidovému řemeslu. V současnosti dodává obuv a další kožené oděvní doplňky folklorním souborům po celé
České republice a na Slovensku a vyráběl obuv i krajanům ve Švýcarsku.
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Práce s kůží a perletí / Výroba oděvních doplňků
z oblasti Valašska – krpce, opasky, kotule

Petr Mužík
Velké Karlovice

Petr Mužík se narodil v roce 1978 ve Vsetíně. Jeho otec Josef Mužík pracoval
jako strojní mechanik ve Zbrojovce Vsetín, jeho matka Anna, sestra Boženy
Vráželové, pochází ze známé řezbářské rodiny Michalčáků z Nového Hrozenkova – Vranče.
Petr jako malý kluk tancoval v souborech Vsacánek a Portáš. Rodová tradice
a doma pěstované lidové umění vytvořilo dobrou platformu pro jeho budoucí
hluboký vztah k Valašsku, jeho tradicím a umělecké rukodělné výrobě. Vystudoval obor mechanik – elektronik ve Valašském Meziříčí (1992–1996) a Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži – obor hoboj (1996–2002). Jako hudebník
působil ve Valašském orchestru lidových nástrojů, natáčel CD s cimbálovou
muzikou Soláň, vystupoval s cimbálovou muzikou Kotár a s Hudeckým triem
Víta Kašpaříka na řadě mezinárodních festivalů u nás i v zahraničí. Nyní působí
jako učitel hudby v Základní umělecké škole Karolinka. Po dokončení studia
konzervatoře pracoval v rámci náhradní vojenské služby v Domově důchodců
Bzová a tehdy se začal věnovat tradičnímu a uměleckému řemeslu. Nejdříve se
seznamoval s oborem řezbářství, v němž čerpal především z odkazu a zkušeností své matky a dědečka Josefa Michalčáka, mistra uměleckého řezbářství. Poté
se začal zajímat o výrobu valašských krpců, opasků a později přidal i výrobu
perleťových kotulí – spinek.
Výrobu krpců se naučil sám z dochovaných dobových materiálů, navázal zde
na výrobu Petra Stoklasy z Velkých Karlovic-Lopušánek. Krpce vyrábí tradičním
způsobem z jednoho kusu kůže bez použití moderních nástrojů. Jako nářadí
používá pouze nůž, srnčí parůžek, kleště a kladívko. K tomu se váže i výroba

dalšího koženého doplňku krojů – valašského opasku. Vzhledem k tomu, že je
kreativní a má bohatou představivost, nastudované vzory pro výzdobu dále
sám rozvíjí, vytváří vlastní výzdobné náměty tak, aby byl každý opasek originálem. Při pátrání po starých výrobních postupech narazil také na ruční výrobu
perleťových kotulí. Ta byla zdokumentována pracovníky ÚLUV v šedesátých
letech 20. století v Novém Hrozenkově u zdatných řemeslníků Martina a Jakuba
Tkadlečkových. V současné době není v České republice kromě Petra Mužíka již
další tvůrce, který by se této speciﬁcké a jedinečné výrobě věnoval. K výrobě
perleťových kotulí používá tradiční materiál – perleťovinu ze škeble druhu
Makassar. Perleťové spinky, známé pod názvem kotule, řadíme do kategorie lidových volných oděvních spon. Od poloviny 19. století se postupně staly
nezbytným doplňkem svátečních i všedních krojů obyvatel Valašska, zejména
z okolí Vsetína a dále příhraničních obcí Slovenska, k nimž patří Povážská
Bystrica, Horní a Dolní Mariková a Papradno.
Hlavními středisky výroby perleťových knoﬂíků se u nás staly Žirovnice, Přelouč,
Kraslice a zpracování perleti se rozšířilo i na Valašsko, kde se tento materiál
uplatnil převážně v lidovém šperkařství. Z různých druhů perleti zhotovovali
místní výrobci „náturisté“ zejména z oblasti Horního Vsacka perleťové spony –
spinky – v současnosti známé jako kotule. Spinky sloužily a dodnes se používají
k sepnutí rozparku na prsou mužských krojových košil a ženských rukávců.
Petr Mužík je v tomto již zaniklém oboru lidové tvorby v současné době jediným
známým výrobcem samoukem. Z mušle vyřeže lupenkovou pilkou kruhový tvar
o průměru 55–60 mm. Poté si obyčejnou tužkou předkreslí vzory, které vybrousí
ručním rydlem nebo malou frézkou. Otvor uprostřed udělá pomocí vrtačky.
V nejsilnějším místě ještě provrtá dírku pro zapínací jehlici. Nakonec použije
slabý roztok kyseliny solné, která odstraní zbytky nečistot a kotule je hotová.
Využívá i odpadový materiál, ze kterého tvoří velké zapínací jehlice.
Petr Mužík pravidelně předvádí postup své výroby na festivalech, dobových
jarmarcích a akcích pro děti základních škol, kde si mohou zájemci jeho práci
i vyzkoušet. Poskytuje také konzultace začínajícím výrobcům. Jako součást
prezentace své práce natočil několik dokumentárních pořadů a reportáží, např.
pro pořad Toulavá Kamera či Folklorní magazín.
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