Nositelé titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje“ v roce 2018
1. BOŽENA HABARTOVÁ, Uherské Hradiště-Sady
Titul získán za práci s textiliemi - těžká krojová krejčovina/šití soukenných krojových součástek

Božena Habartová pochází z Uherského Hradiště-Sadů. Od dětství měla vztah k šití a při volbě
povolání se rozhodla nastoupit na obor dámská krejčová. Studenti oboru chodili na praxi do
družstva Slovač v Uherském Hradišti, proto se celé tři roky v rámci praktické výuky zaškolovala
na zakázkové dílně Slovače. Boženu lákala těžká krejčovina, proto po vyučení vystudovala v
Brně tříletou nástavbu.
Nositelka titulu je jednou z posledním mistryň krejčovského krojového řemesla, která pracuje se
suknem v oboru, který se nazývá těžká krejčovina. Vyniká nejen dovednostmi v oboru šití, ale
dokáže rovněž dokonale, umělecky a originálně vyzdobit oděv šňůrováním - našíváním šňůr a
šňůrek různé síly. Tato technologie je nesprávně nazývána cifrováním, které představuje další
typ výzdoby krojů, jenž je prováděn pomocí cifrovacího stroje – cifru. Dříve, asi do roku 1960,
prováděli staří mistři šňůrování ručně a našívali tresy a sutašky na předem předkreslený motiv z
ruky, později začali našívat prýmky na šicím stroji.
Je specialistkou na těžkou krejčovinu, což je řemeslo, které se zaobírá šitím a zdobením těžkých
materiálů, především sukna. Každodenně realizuje různě náročné zakázky pro jednotlicce i
soubory. Přicházejí zájemci o hotovení mužských kalhot - nohavic a vest - kordul ze všech obcí
Uherskohradišťska, Uherskobrodska a moravských Kopanic, především pro účely užívání kroje v
rámci místních výročních zvyků a svátků.
Dobře se orientuje v národopisných oblastech a dokáže identifikovat a zařadit kroje podle
lokálního a regionálního vymezení, spolupracuje s odbornými institucemi, kam se ve sporných
otázkách obrací na odborníky a konzultuje podobu krojů s hmotnými doklady uloženými v
muzejních sbírkách.
Její krejčovská praxe se neobejde bez spolupráce s vyšívačkami, které pracují pomocí
cifrovacího stroje nebo aplikují ruční výšivku na těžké krejčovině, kde doplňují podle originálních
vzorů šňůrované motivy doplňujícími jemnějšími vzory. Každý krojový kus je originálem, který
člověk nemůže ošidit, zjednodušit ani obejít. Vlastní práce na jedné krojové součástce
(nohavicích, korduli nebo lajblu) vyžaduje technickou přípravu, shánění materiálu, braní mír
zákazníkovi, výrobu střihu, napaření a vysrážení sukna, odzkoušení, poznačení změn, rozhození
celého upraveného díla, přestříhnutí na základě zkoušky, ustřihnutí podšívky, namalování vzorů
podle šablon, vyšňůrkování, opětovné sešití dílů, zhotovení zdobení na bočních švech, sešití
díla, ruční vypodšívkování, vyžehlení a předání zakázky. Vlastní krejčovská a vyšívačská práce
na jednom kusu nohavic nebo korduly trvá podle náročnosti až třicet pět hodin. Její mistrovská
rukodělná činnost nemůže být ničím nahrazená a nikdy nebyla a doposud není doceněná.
Vyznamenáním je, když přijde na doporučení majitele kroje, zhotoveného Boženou Habartovou
nový zákazník, kterého přesvědčila její profesionální a precizní práce.
Při hotovení jakékoli krojové součástky používá odpovídající barvu a odstín sukna podle
lokálního a regionálního vymezení. Prvním krokem při přebrání zakázky je tedy regionální/lokální
vymezení odkud má kroj pocházet. Sukno si sama objednává a dováží. Soukenné krojové
součástky zdobí hustě zdobí šňůrováním, což je speciální výzdobná technika, prováděná prýmky
v odpovídajících barvách podle lokality.
Šňůrování tvoří ornamentální prvky z barevné harasové úzké stužky sutašky. Názvy zdobných
stužek jako jsou sutašky a tresy jsou odvozeny z francouzštiny, pravděpodobně od výrobců
zdobných prýmků - sutaše (soutache), tresy (tresse). Dodnes jsou ploché i kulaté stužky různé
šířky takto mezi krejčími pojmenovávány. Sutaše představují ploché oboustranné prýmky, v nichž
jsou všechny nitě splétány do dvou sloupků, obvykle vyztužených výplňkovými nitěmi. Sloupky

mohou být stejně nebo různě široké. Tresy představují ploché oboustranné prýmky, ve kterých se
každá nit (pramen) provazuje pravidelně nad jednou a pod jednou nebo nad dvěma a pod dvěma
nitěmi (prameny). Pomocí nich vytváří autorka ornamentální výzdobu, uplatňovanou na krojových
kalhotách, vestách, halenách, kabátech apod. Šňůrovaná výzdoba je typická pro každý krojový
okresek a dokonce i v jednotlivých obcích mistři dokázali rozpoznat práci konkrétních krejčích.
Šití kalhot - nohavic.
Na pracovní plochu si krejčí položí sukno, složené na polovinu délky, přiloží univerzální střih pro
daný typ nohavic s nutnou rezervou a předkreslí si jednotlivé díly. Stříhání provádí v pořadí od
obou nohavic a sedla. Následuje přikličkování nastříhaných nohavic – proznačení na oba díly.
Poté nohavice složí a zakreslí křídou sedlo. Práce pokračuje začištěním šlícu, rozparku tresou,
kolem kterého si mistr vyznačí bílou křídou drobná kolečka (pomocí tubičky od nití) - základní
motiv a vyšňůruje jej. Šňůrování na stehnech nohavic, které původně zajišťovalo pevnost
materiálu, se rozvinulo do různých délek, provádí se podle ustáleného vzoru, která Božena
Habartová přenáší pomocí šablon a předkreslením základního obrysu motivu bílou křídou na
sukno. Po vyšňůrování motivu na každé nohavici se obě sešpendlí uvnitř, sešijí se k sobě a na
tzv. pecnu pak krejčí rozžehlí švy. Pokračuje malováním linky na bočním venkovním švu jako
vodítka pro položení tresy, a to tak, že si položí nohavice sedací částí na pecen a pomocí
šablonky si předkreslí odpovídající motiv. Pak přišívá tresu od spodní části jedné nohavice uvnitř
kalhot, což patří k náročné operaci šití kalhot, přes stáčení tresy podle předkresleného motivu na
sedle zadního dílu. Následuje našívání sutašky - šití motivu kolem tresy v nohavici, který vytváří
specifický motiv, šití puntu - přišívání obou lacků na zapnutí nohavic v puntu – pod poklopcem,
rozžehlování švů pod páskem, prošití tunýlku pro provlečení řemene, ruční přišívání podšívky do
nohavic na vnitřní švy sukna a nakonec práci uzavírá finální vyžehlení nohavic.
Vedle mužských kalhot patří k nejzdobnější části slavnostního kroje mužská vesta – kordula,
která je obdobně jako nohavice specificky zdobena šňůrováním. Autorka ovládá a ctí
charakteristické krojové odlišnosti, respektuje všechny zákonitosti - použití materiálu, střih,
detaily ve výšivce. Krojové součástky a kompletní kroje, vycházející z její dílny respektují a
charakterizují konkrétní lokalitu a zůstávají jedním z hlavních znaků, podle nichž se od sebe i
dnes lidé z jednotlivých oblastí mohou poznávat.

Dokončování zdobení přednice mužské korduly.

Šňůrování motivu na zadním díle mužských nohavic z Mařatic.
Bohatě zdobené přední díly mužské korduly z Bystřice pod Lopeníkem.

Přední strana mužské korduly z Uherskohradišťska se šňůrováním a mosaznými knoflíky.

Zadní strana mužské korduly z Uherskohradišťska se šňůrováním.

Detail šňůrování a cifrování ze zadní strany ženského lajblu z Vlčnova.

2. PETR a ZLATUŠE HEJDOVI, Hluk
Titul získán za práci s kůží/výroba krojové obuvi a opasků

Petr Hejda celý život prožil v Hluku, kde také získal vztah k lidovým tradicím, kroji a rukodělné
činnosti. Byl také dlouholetým členem tanečního souboru Dolňácko v Hluku. K práci s krojovou
obuví se dostal nejprve přes drobné opravy, výrobu krojových opasků a zejména díky tlaku stále
většího počtu zákazníků, kteří si chtěli nechat ušít boty ke kroji. Také u Zlatuše Hejdové se u ní
již v dětství projevoval vztah k ručním pracím, zejména šití a vyšívání, přičemž ji nejvíce lákalo
vyšívání na šicím stroji. K němu se však dostala až při tvorbě krojové obuvi.
Zkušenosti ve specifickém oboru se snažili čerpat nejen samostudiem dostupné literatury,
ale vydávali se za ševcovskými mistry, kteří se tomuto řemeslu věnovali dlouhodobě.
Zpočátku šili hlavně mužské boty – nezdobené s nízkým podpatkem, které se obouvají ke
kroji v širším regionu Uherskohradišťska i Uherskobrodska. Brzy se jejich sortiment rozšířil a
v současné době se věnují výrobě mužské i ženské krojové obuvi prakticky ze všech krojových
okrsků Slovácka. Do dnešního dne vyrobili ke kroji 70 různých vzorů ženské obuvi, 20 vzorů
mužské obuvi a přes 80 různých vzorů opasků.
Boty šijí na míru zákazníků, kteří je u nich objednají. Petr a Zlatuše Hejdovi zhotovují ženskou i
mužskou krojovou obuv ze všech oblastí Slovácka, které se zásadně odlišují tvarem, formou i
výzdobou. Jsou nazývany jako holínky, čižmy, vrapenice, krabovačky, kordovánky, šněrovací
botky, střevíce. Podle krojových okrsků jsou boty zdobeny vyrážením, vyšitím, barvením,
vrapením, vybíjením mosaznými hřebíčky a jinými technikami.
K základnímu materiálu se kterým Petr a Zlatuše Hejdovi při výrobě pracují patří kvalitní kůže –
useň. Na svršek se obvykle používá hovězina, teletina nebo kozinka. Podšívka je z hověziny,
vepřovice, teletiny, či v kombinaci usně a textilu. Spodek obuvi je vyroben ze spodkové usně, a to
včetně napínací stélky, podešve a podpatku, který je složený z jednotlivých plátků usně a
vybroušený do potřebného tvaru. Svršek je spojený se spodkem lepidlem a dřevěnými kolíčky –
floky.
Každý výrobek je originál šitý na objednávku, proto je prvním krokem poměření zákazníkových
nohou. Při braní míry jsou nezbytné údaje jako je: délka a tvar chodidla, obvod přes prsty, obvod
nártu, obvod přes patu, obvod lýtka.
Podle zjištěných mír Zlatuše Hejdová vybere kopyto, na kterém se budou boty vyrábět. Z tvrdého
papíru zhotoví mustr - šablonu, podle které nožíkem z usně vykrojí části svršku, podšívku a
mezipodšívku. Jednotlivé díly okosí, zaklepe hrany a pak vzájemně spojí lepidlem a sešitím. Je-li
potřeba na svršek vyšije na obuvnickém šicím stroji barevnou výšivku.
Když je svršek hotový, tak si Petr Hejda k připravenému kopytu připevní pomocí hřebíčků
napínací stélku. Do ušitého svršku vloží nejprve opatek natřený obuvnickým lepidlem – popem a
hned poté kopyto s připevněnou stélkou. Následuje cvikání – svršek za pomocí napínacích kleští
napíná a připevňuje hřebíčky ke kopytu a to tak, aby se nikde netvořily sklady a aby svršek seděl
přesně uprostřed kopyta, aby nebyl stažený na jednu stranu. K připevnění jednoho svršku na
kopyto je potřeba asi 70 hřebíčků. Vzniklé záložky svršku ke stélce přilepí a cvikání dokončí
ohnutím a zaklepáním každého hřebíčku. Po zaschnutí lepidla kleštěmi všechny hřebíčky
vytáhne. Prostor mezi záložkami vyplní vlepením kousku usně tzv. půdováním. Celý spodek boty
musí broušením vyrovnat a zdrsnit. K přední části boty připevní pásek usně tzv. rám. Kopyta s již
nacvikaným svrškem obkreslí na spodkovou useň a knejpem vykrojí podešev, kterou musí
rukama zvláčnit a pak přilepí na nacvikaný svršek. Nalepenou podešev nejprve dobrousí do
potřebného tvaru a poté ji připevní dřevěnými kolíčky – floky přes záložky do napínací stélky. Na
zaflokovanou podešev zhotoví podpatek, který skládá z jednotlivých plátků vykrojených ze
spodkové usně, jednotlivé plátky vzájemně spojuje lepidlem, floky a hřebíčky. Nakonec přibije

patník nebo podkůvku. Vzniklý podpatek dotvaruje broušením. Z hotových bot vyzuje kopyta,
rašplí odstraní části floků, které přesahují okraj boty. Hranu podešve a podpatek musí ještě
dobarvit černou barvou a zavoskovat. Některé ženské boty mají podpatky zdobené mosaznými
hřebíčky, jejich hlavičky vytvářejí na podpatku specifické vzory.
Kromě barevné výšivky Zlatuše Hejdová zdobí boty také vrapením (varhánkováním, krabováním)
holení nebo nártů – např. ženské boty z Kyjovska nebo okolí Nivnice, či Vlčnova. To se vytváří
zamokra. Useň je třeba nejprve namočit do roztoku kostního klihu a pak ručně naskládat –
navrapit a nechat uschnout. Vrapenice z Bílovic se tvarují pomocí speciální formy - rámu.
Krojové opasky z přírodní nebarvené, hnědé i černé usně zdobí vybíjením zlatými, stříbrnými
nebo bílými kroužky nebo nýty. Vyrábí i širší opasky s několika přezkami zdobené ručním
prošitím

Ševcovská kopyta v dílně manželů Hejdových

Mužské holínky - Dolňácko

Ženské holínky – Kněždub

Šněrovací střevíce s ozdobným vyrážením – Uherskobrodsko

Řemen do nohavic – Kunovice

Šněrovací haklíkové střevíce z Uherskohradišťska a Uherskobrodska

Ženské kordovánky – Kunovice

3. MARIE PYRCHALOVÁ, Zubří
Titul získán za práci s textiliemi – zuberská výšivka

Marie Pyrchalová od narození žije v Zubří, kde se od roku 1984 začala věnovat zuberské
výšivce. V dětství se se zuberskou výšivkou doma nesetkala, přestože se její maminka krátce
touto prací zabývala. Vyšívala jednoduché límečky pro družstvo Lipta a její babička (z otcovy
strany), která byla uznávanou vyšívačkou zemřela ještě dřív, než se Marie narodila. Paní Marie,
jako členka společenské komise, chodívala blahopřát místním lidem k životním výročím. Na
jedné takové návštěvě jí jubilantka ukázala vyšívané rukávce, které vyšívala právě její babička.
Zuberská výšivka Marii okouzlila, vždy se jí velmi líbila a chtěla se ji naučit. Proto v čase
rodičovské dovolené začala navštěvovat kurz výšivky.
Za svůj um v roce 2014 obdržela titul Nositel tradice lidových řemesel z rukou ministra
kultury ČR.
Velkým impulsem pro další práci představovalo 100. výročí Všeobecné československé výstavy
v roce 1991. Tato výstava se konala sto let po Jubilejní zemské výstavě v Praze. Paní Marie se
na ni přihlásila se svými výšivkami a stala se jednou z vystavovatelek. Její práce zde získaly
velký obdiv. Od té doby se bílou tzv. zuberskou výšivkou zabývá téměř denně. Techniku a vzory
bílé výšivky studovala rovněž ve sbírkách Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm. Naprostou většinu svých prací vyšívá na batistu, kde používá různé techniky,
například podbodávanou výšivku, tj. výšivka, kdy se motiv na rubu vyšije hustým vázaným
křížkem, kdy na líci jsou pouze krátké stehy po obvodu motivu a plochu motivu tvoří nevyšitá
textilie podložená rubovým podšitím. Taková výšivka získá na plastičnosti. Velmi efektní a pracná
je tzv. podstřihávaná výšivka, kdy se celý vzor, předem předkreslený, musí nejprve celý vyšít a
jednotlivé motivy pevně navzájem spojit sloupky. Teprve pak se látka vystřihne tak, aby zůstaly
jen vyšité plochy spojené sloupky. Několik prací vyšívala také na tylu. Jde o specifickou práci, při
které se používá jak jehla s bavlnkou, tak i háček.
Marie Pyrchalová vytváří vlastní vzory s bohatými velmi jemnými kompozicemi, přičemž stále
zachovává tradiční techniky a charakteristické prvky. Vedle uplatňování tradiční výšivky hledá
nové možnosti uchování a také uplatnění této techniky. V poslední době jsou to vedle tradičních
bytových doplňků (prostírek, deček, kapesníčků), také nástěnné obrázky, obřadní textilie –
křestní roušky, křtící košilky, oděvní součástky, nově například dámské textilní šperky.
Její práce se nacházejí v depozitářích Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm,
ve sbírkách Muzea v Zubří, v Japonsku, ve Francii, ve Švýcarsku a především doma, v České
republice.
Zuberská výšivka je často zaměňována za krajku. Podstatný rozdíl je v tom, že o krajku se
jedná v případě, když dílo vzniká pouze z nití (paličkovaná nebo šitá krajka). Výšivka vzniká na
látce – tedy vyšíváním na textilii. Zuberská výšivka se vyšívá na bílé látce bílou bavlnkou. Ženy jí
tradičně zdobily svůj tradiční oděv – čepce, šátky na hlavu tzv. vyvazovačky, obřadní plachty,
později také límečky halenek, kapesníčky a drobný bytový textil. Na přelomu 19. a 20. století se
kroj nosil už jen na vesnicích. Zájem o vyšívání upadal a mnoho vyšívaček bylo bez práce.
Částečné oživení zájmu nastalo po roce 1905 po výstavě ve Vídni, odtud pak přišlo do Zubří
hodně objednávek. A obchod pak zaměstnává 30 vyšívaček po celý rok. Výšivka našla uplatnění
v dobové dámské módě. Svou roli tehdy sehrála slečna Marie Schoberová, která se zasadila o
udržení tradičního typu valašského vyšívání v Zubří v nových poměrech. Dalším významným
rodem byli Gregorové, kde se vyšívalo po celý rok. Amálie Gregorová zaměstnávala nejvíce
vyšívaček v Zubří. Jejich výšivky se prodávaly nejen u nás, ale i v zahraničí.

Technologický postup vyšívání na rámu
Touto technikou se v regionu severního Valašska, v Zubří a blízkém okolí zhotovovaly především
oděvní součástky, části ženského kroje (rukávce, čepce, šátky, kapesníčky, límečky) a různé
kusy bytového a církevního textilu (dečky, prostírky, ubrusy, přehozy a další).
Zuberská výšivka je naprosto ojedinělá. Mezi lidmi mimo tuto oblast není příliš známá, ale je
velmi obdivovaná a žádaná. Pro zuberskou výšivku jsou typické takzvané valašské zuby a sítko.
Sítko vzniká vytáhnutím několika nitek z látky v obou směrech, pak se tato struktura obšije a do
toho se vyšijí takzvané katry.
Jedná se o výšivku zhotovenou tenkou, bílou bavlnkou na jemném bavlněném plátně – batistu,
dříve na mušelínu, nataženém na dřevěném rámu. Velikost rámu je přizpůsobena velikosti dané
výšivky. Na dvě protilehlé strany plátna se přišije hrubší látka. Takto upravené plátno se přišije
k rámu a musí se vypnout pomocí dřevěných kolíků. Konečné dotažení plátna se uskuteční
pomocí hrubších nití. Plátno musí být hodně napnuté, neboť by vyšívání na něm bylo velmi
obtížné. Po natažení plátna se na něj překreslí vypratelnou, většinou modrou pastelkou, základní
vzor, který se podhodí (obšije) dvěma nitkami mulinky (mouline) a teprve potom je možné začít
vyšívat. Jedna ruka je stále nad rámem a druhá pod rámem. Po vyšití celého vzoru se vytahuje
„sítko“, to znamená, že se podle struktury látky například tři nitky batistu prostřihnou a vytáhnou a
tři nitky se nechají, a to v obou směrech. Sítko se musí obšít jemnou nitkou, aby si udrželo tvar.
Do hotového sítka se pak vyšívají „katry“, pro něž je tato jemná síť osnovní strukturou.
Dokončená výšivka se ještě na rámu vypere a podle okrajů opatrně vystřihne. Mistrovství
zuberské výšivky spočívá v tom, že je na malé ploše použita řada různých stehů, vytahovaných
sítek a pavoučkových výplní, kterými se dosahuje potlačení nebo zdůraznění bělosti použité
tkaniny. Výšivka hrou světla a stínu působí mimořádně křehce.
Autorka při své tvorbě čerpá z tradičních vzorů zuberské výšivky, ale ráda vytváří řadu vlastních
vzorů. Přitom dbá na to, aby dodržovala staré a tradiční náměty. Největším pokladem pro ni jsou
staré vzorky výšivek, často zažloutlé nebo torzální listy s neúplným nákresem, které jí lidé
přinášejí po svých předcích. Zachovala se také spousta vzorků v depozitářích muzeí, kde autorka
často studuje.

Kruhová prostírka

Prostírka

Detail výšivky

Prostírka

Detail výšivky
Zdroj: Informace ze zaslaných „Nominačních formulářů“ na titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje“
za rok 2018

