
Předávání titulu Nositel tradice lidových řemesel a certifikátu o zápisu do Seznamu 
nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR v roce 2020 

 
V roce 2020 bude titul Nositel tradice lidových řemesel slavnostně předán v sobotu 12. září při 
příležitosti Národního zahájení Dnů evropského dědictví v Olomouci (začátek v 10.00, Horní 
náměstí).  
 
Projekt Nositel tradice lidových řemesel vznikl v roce 2000 jako ocenění Ministra kultury ČR 
v oboru lidových řemesel. Hlavním cílem tohoto projektu je ocenit a veřejně zviditelnit výrobce, 
kteří na vysoké technické úrovni ovládají jedinečné a zánikem ohrožené technologie lidové výroby. 
Současně s jejím uchováním se aktivně podílejí na propagaci a předávání výrobních postupů svým 
žákům a následovníkům. Od roku 2001 bylo tímto titulem oceněno téměř 80 výrobců, zabývajících 
se nejrůznějšími tradičními řemesly, jako jsou např. obuvníci, krojoví krejčí, kováři, koláři, tkalci a 
další. 
 
Oceněni budou: 
Jana Štefková, Vamberk - obor tradiční vamberecká mnohopárová a pásková krajka 
Milan Bartoš a Jaroslav Plucha, Dvůr Králové nad Labem -  obor výroba tiskařských forem na 
modrotisk 
Marie Bilíková, Babice – obor tkané výrobky z kukuřičného šustí 
Marie Vlčková, Uherský Ostroh-Kvačice – obor batikované a zelové kraslice z Uherskoostrožska 
Alexandr Slavík, Krumvíř – obor řezbářství reliéfních forem na potraviny 
 
Informace o dalších oceněných v letech 2001 – 2019 najdete na intenetových stránkách 
Ministerstva kutlury zde:   https://www.mkcr.cz/nositele-tradice-lidovych-remesel-354.html 
 
 
Kromě toho budou historicky poprvé v rámci těchto slavností předány certifikáty o zápisu do 
Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ĆR nositelům těchto nově zapsaných prvků: 
Seznam byl založen v roce 2008 jako reakce na přístup ČR k Úmluvě o zachování nemateriálního 
kulturního dědictví UNESCO.  Zápis do tohoto seznamu je podmínkou pro nominační postup 
k zápisu do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. 
V tomto mezinárodním seznamu jsou tyto české zápisy: 
Slovácký verbuňk (2005), Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku (2010), Sokolnictví (2010 – 
přidružení ČR k nadnárodní nominaci koordinované Spojenými arabskými emiráty) Jízdy králů 
na jihovýchodě České republiky (2011), Slovenské a české loutkářství (2016 – společná nominace 
Slovesné republiky a České republiky), Modrotisk (2018 – společná nominace České republiky, 
Maďarska, Německa, Rakouska a Slovenské republiky). 
 
Tradiční hody s právem na Uherskohradišťsku (předkladatel Slovácké muzeum v Uherském 
Hradišti) 
Tradiční krajkářství na Vamberecku (předkladatel Královéhradecký kraj) 
 
Další informace k Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR najdete zde: 
https://www.mkcr.cz/seznam-nematerialnich-statku-tradicni-lidove-kultury-ceske-republiky-
299.html 
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Nositelé tradice v roce 2020: 
 

Milan Bartoš a Jaroslav Plucha   … výroba forem na modrotisk 

Milan Bartoš pochází ze Dvora Králové nad Labem. Výroba forem na potiskování textilu 
má v jeho rodině tradici, dědeček Josef Vlk vlastnil firmu zaměřenou na výrobu tiskařských 
forem. Po dědečkově vzoru se Milan Bartoš vyučil rytcem a byl jako vzorkorytec zaměstnán 
v textilní továrně Tiba ve Dvoře Králové. Jaroslav Plucha se už od dětských let věnuje 
řezbářství. Do výroby forem na modrotisk ho zasvětil Milan Bartoš. Oba výrobce pojí nejen 
dlouholeté přátelství, ale také vzájemná spolupráce při výrobě a opravách forem. Milan Bartoš i 
Jaroslav Plucha ovládají komplexní výrobu modrotiskových forem a to jak těch celodřevěných, 
tak i forem se vzory zhotovovanými z kovových drátků a plíšků. Oba své umění ochotně 
předávají dalším zájemcům, zejména prostřednictvím prezentací v rámci různých kulturních 
programů a workshopů. Vychovávají si však také své nástupce z rodu Bartošů, Tomáše Bartoše 
a Aleše Zeleného. 

 
Marie Bilíková  … tkané výrobky z kukuřičného šustí 

Marie Bilíková pochází z obce Babice, ležící nedaleko Uherského Hradiště. Jako bývalá 
zaměstnankyně Slováckého muzea v Uherském Hradišti se při své práci seznámila s lidovou 
řemeslnou výrobou a k řemeslům si vytvořila hluboký vztah. Tkaní z kukuřičného šustí se 
začala intenzivně věnovat od roku 2007, kdy absolvovala několikaměsíční kurz u vynikající 
výrobkyně Rozálie Blažkové. 

 Tkaní z kukuřičného šustí je tradiční technikou, při které se zpracovává jinak odpadový 
materiál – listeny kukuřice. Kukuřičné šustí musí Marie Bilíková nejprve nasbírat a ke 
zpracování připravit sušením, vytříděním a praním. Z takto upraveného šustí se natrhají úzké 
proužky, ze kterých se kroutí provázek, s nímž se dále pracuje. Ke zhotovení tašek, dóz, 
prostírek a dalších předmětů jsou nutné speciální dřevěné formy nebo rámečky různých tvarů. 
Na nich se tká, přičemž je možné využívat několika typů vazeb. Své umění Marie Bilíková ráda a 
ochotně předává všem zájemcům o tuto tradiční výrobní techniku.  
 
Alexandr Slavík  … řezbářství reliéfních forem na potraviny 

Alexandr Slavík žije v Krumvíři, kde pracuje v rodinné firmě na výrobu forem na perník, 
sýry a máslo. Řezbářství se věnovalo už několik generací jeho předků, kteří pocházeli 
z Valašska. Vynikajícími řezbáři jsou oba rodiče Alexandra Slavíka, Marcela a František 
Slavíkovi. Formy na potraviny vyrábí Alexandr Slavík z dobře vyschlého tvrdého dřeva, např. 
hrušně, švestky nebo ořechu. Výzdobné motivy pan Slavík volí nejen na základě historických 
předloh, ale vnáší do nich rovněž vlastní invenci. Pracuje s dlátky a rydly různých profilů, které 
umožňují preciznost a přesnost, získanou navíc léty zkušeností. Hotové V současné době 
Alexandr Slavík vyrábí na třicet různých druhů forem na potraviny. Své řemeslo předává 
Alexandr Slavík zejména v rámci rodiny, na chodu dílny se podílejí jeho dvě dcery. Velmi často 
také navštěvuje nejrůznější akce spojené s prezentací řezbářského řemesla, např. v muzeích 
v přírodě ve Strážnici nebo Rožnově pod Radhoštěm. 
 
Marie Vlčková  … batikované a zelové kraslice z Uherskoostrožska   

Marie Vlčková pochází z Ostrožské Nové Vsi, kde se ženy po několik generací věnovaly 

zdobení kraslic tradičními vzory. Toto umění ji naučila její matka, Jarmila Lagová, vzorem jí 

však byly také další místní malířky kraslic. Marie Vlčková pracovala po celý život jako 

švadlena a malování kraslic se věnovala jen příležitostně. Po odchodu do penze se však 

malování kraslic stalo její každodenní zálibou.  



K zdobení kraslic používá Marie Vlčková techniky a vzory charakteristické pro Ostrožskou 

Novou Ves. Jedná se o batikování pomocí vosku, v případě zelových kraslic ještě doplněné o 

leptání šťávou z kysaného zelí. Podle charakteru zdobení tak vznikají kraslice „halúzkové“ 

nebo „kostelové“. Zelové kraslice z Ostrožska jsou typické svým drobným geometrickým 

ornamentem a žlutou, oranžovou a červenou barevností. 

Své pokračovatelky vychovává Marie Vlčková v nejbližší rodině, malováním kraslic se 

zabývají její vnučky Marie Kratochvílová a Gabriela Vlčková. 

 

Jana Štefková  … tradiční vamberecká mnohopárová a pásková krajka 

Jana Štefková pochází z Merklovic, místní části Vamberka. Narodila se do krajkářské rodiny, 

v níž se toto řemeslo dědilo z generace na generaci. Paličkovat se naučila už v dětství, od 

maminky Anny Plačkové a dědečka Rudolfa Chaloupky. Krajkářství se věnovala po celý svůj 

život, nejprve pouze jako zálibě, později i profesně. Jako vynikající krajkářka spolupracovala 

s významnými textilními výtvarnicemi, jako byla např. Elena Holéczyová nebo Marie 

Vaňková. V 80. letech 20. století pracovala pro Ústředí lidové umělecké výroby. Jana 

Štefková dokonale ovládá všechny základní krajkářské techniky. Mimo svou autorskou 

tvorbu je jako jedna z nemnoha současných krajkářek schopna paličkovat tradiční páskové a 

mnohopárové krajky pouze za pomocí tzv. prešpánu, tj. do tvrdého papíru předpíchaného 

rastru, na kterém se krajka paličkuje zpaměti. Tímto způsobem se v minulosti na 

Vamberecku zhotovovaly vláčkové krajky, používané při výzdobě tradičního lidového 

oděvu. 

Umění paličkované krajky předala Jana Štefková za svůj život řadě zájemců o toto řemeslo. 

Na prvním místě je však třeba jmenovat její dceru Martinu  Rejzlovou, pro kterou se 

krajkářské řemeslo také stalo celoživotní zálibou i povoláním. Spolu pořádají a vedou kurzy 

paličkování doma i v zahraničí. 

 

Slavnostní předání certifikátů o zápisu „Tradičních hodů s právem na Uherskohradišťsku“ a  
„Tradice krajkářství na Vamberecku“ do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR 
(dále jen „národní seznam“) 
 
V prosinci 2019 byly nově zapsány do národního seznamu a certifikáty budou předány:  
  
Tradiční hody s právem na Uherskohradišťsku – pořadové číslo v národním seznamu 28/2019 
  
Předkladatel: Slovácké muzeum Uherské Hradiště, příspěvková organizace Zlínského kraje 
Certifikát převezme: PhDr. Ivo Frolec, ředitel muzea 
  
Hodová tradice na Slovácku je živou a nejvíce rozšířenou výročně obyčejovou slavností. Původní 
posláni hodů jako děkovných oslav, kdy se završoval výsledek zemědělské práce, zůstalo značnou 
měrou zachováno. V životě obcí na Uherskohradišťsku požívají hody vysoký společenský status. 
Jejich rozšíření a intenzita je výjimečná, o čemž svědčí udržování hodové tradice v 50 lokalitách na 
území 46 obcí a měst Uherskohradišťska. 



Ústředním bodem hodů je obchůzka s průvodem, jejíž podstatou je kontakt členů chasy s ostatními 
účastníky a celou vesnicí. Typický je slavnostní oděv a projevy účastníků -hudba, tanec a zpěv. 
Průvod se zastavuje v domech stárků, které si vyžádá do svého středu spolu s hodovým právem. O 
povolení hodů bylo a je do současnosti třeba žádat starostu obce, která se na hodové slavnosti 
organizačně i finančně podílí. Součástí hodové, zpravidla dvoudenní slavnosti je i večerní taneční 
zábava a zvyk vodění pod právo i zavádění dívek do tance. Obchůzky po obci pokračovaly i 
následující dny, kdy chodili stárci po babkách nebo po škárkách, v některých obcích je starým 
zvykem obchůzka s beranem. Slavnost hodů obvykle končila hodovými dozvuky s taneční zábavou. 

Tradice krajkářství na Vamberecku – pořadové číslo v národním seznamu 27/2019 
  
Předkladatel: Královéhradecký kraj 
Certifikát převezme: Mgr. Martina Rejzlová, etnografka – zpracovatelka nominace 
 
Technika paličkované krajky se řadí mezi rukodělné textilní řemeslné techniky. Základní pomůckou 
pro práci krajkářky je poduška (na Vamberecku nazývaná „herdule”) – pilinami či senem naplněný 
látkový válec opatřený snímatelným látkovým potahem, soustružené paličky z tvrdého dřeva a 
kovové špendlíky. Vlastní krajka se zhotovuje z příze, jejíž materiálové složení, vzhled a vlastnosti 
vychází vždy z požadavku na příslušný výrobek – krajku. Paličkování vyžaduje znalost základních 
krajkářských technik, pomocí kterých jsou vypracovávány textilní vazby. Pracuje se vždy s paličkami 
v párech. Jednotlivé druhy vazeb vyžadují různý počet párů paliček. Existuje nekonečné množství 
variant vzorů, určených pro různé způsoby využití. 

Zajímavá souvislosti: kromě toho, že je nově zapsána do národního seznamu vamberecká krajka, je 
v letošním roce mezi oceněnými tvůrci také jedna žena, která mistrovsky ovládá zhotovování 
vamberecké krajky - paní  Jana Štefková z Vamberka a právě její dcera Martina Rejzlová je hlavní 
zpracovatelkou nominace vamberecké krajky.  
   

Další informace k národnímu seznamu: 

https://www.mkcr.cz/seznam-nematerialnich-statku-tradicni-lidove-kultury-ceske-republiky-
299.html 

http://www.nulk.cz/narodni-seznam/ 
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