Nositelé titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje“ v roce 2015
1. Antonín Hájek, Uherské Hradiště – Mařatice
Titul obdržen v oboru práce se dřevem – soustružení, zdobení cínem, intarzie.

V roce 2011 byl oceněn titulem Nositel tradice lidových řemesel udělenou Ministerstvem kultury České
republiky a v roce 2008 Cenou Vladimíra Boučka.
Pro výrobu používá Antonín Hájek vyzrálý a dlouhodobě v sušících boxech uložený materiál jako ořech, švestka,
hruška a další druhy dřevin. Při výrobě soustružených předmětů pracuje na upraveném dřevoobráběcím
soustruhu poháněném elektromotorem. 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 soustružnického 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 soustružnických 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 tak dochází uplatnění 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 Antonín Hájek cín běžně dostupný s příměsí olova. Kov roztaví v misce ze slitiny
nad plynovým vařičem a malým pramínkem ho vlévá do otvorů na okrajích reliéfu. Během lití je předmět
upevněn na otočném stojánku, může tak misku s kovem držet na místě a pouze otáčet předmětem. 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.

Profilovaná miska

Dózy a svícen vylévaný kovem

Profilované čutory s kruhovým zdobným reliéfem

2. Lenka Macečková, Nový Hrozenkov
Titul obdržen v oboru textilní techniky – síťování (necování) – síťovaný čepec a krojové součásti valašského kroje,
hotovené touto technologií

Technika síťování není obecně známá a příliš rozšířená, proto se stala zajímavým impulsem pro paní Zukalovou,
předkladatelku návrhů na udělení certifikátu „Pravé valašské“, který Lenka Macečková v roce 2012 získala.

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. 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. Na Vysočině byly také v minulém století zhotovovány a do celé ČR
rozšiřovány tašky-síťovky.
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 vytvoření
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 smyčky, 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.

Hotový čepec

Tacle s límcem k rukávcům

Krajka orsáckého kapesníku

3. Marie Sekaninová, Topolná
Titul obdržen v oboru drobné zvykoslovné předměty – vyškrabované kraslice

Od dětství se věnovala ručním pracím – vyšívání, háčkování, pletení atd., ale k zájmu o práci s kraslicemi ji
přivedla náhoda. V šestnácti letech našla prasklou černou škrabanou kraslici a celoživotní záliba byla
zpečetěna. Sama si zkusila, jak se k technice propracovat, jaké barvy a nástroje jí nejlépe vyhovují.
Paní Sekaninová pracuje technikou škrabání žiletkou. Zkusila i jiné techniky (vosk apod.), ale technika
vyškrabování jí vyhovuje nejlépe. Obdivuji jemné obrázky, které bych ani nenakreslila, natož vyškrábala, jejich
autorka se však směje, že jí jde ruka sama
Vyfouknutá vejce je třeba nejdříve vydezinfikovat, aby se vyčistila od zbytků nečistot. Na čisté vejce se nanáší
tuš, nechává zaschnout a následně se tento proces několikrát opakuje, aby byla barva sytá. Nejčastěji
využívanou barvou je černá, modrá a červená. Pro červenou barvu nejdříve vaří vejce v cibulových slupkách,
teprve potom nanáší barvu, která je pak pěkně sytá. Po zaschnutí poslední vrstvy následuje vyškrabávání
jemných vzorů žiletkou.
Své kraslice Marie Sekaninová vyráběla už v mládí pro tehdejší Ústředí lidové umělecké výroby, po zrušení
prodejny pokračovala v odběru pro svoji provozovnu paní Skalková z Boršic. Odběratelkou pro svou prodejnu
byla paní Tomečková ve Vnorovech, která se osamostatnila po zániku prodejny Zádruha. Zvláštní zakázky
putovaly i do Německa.

Škrabané kraslice slepičí, křepelčí, husí

Škrabané kraslice slepičí

Nabarvené kraslice připravené ke zdobení pomocí žiletky

Zdroj: Informace ze zaslaných „Nominačních formulářů“ na titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje“ za
rok 2015

