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Je to jen bílá nit, ale co vechno z ní
dokáí zhotovit lidské ruce.
Uháèkovat deèku, záclonu, tøeba klobouèek, kapesníèek, rukavièky.
Nebo kytièku.
.

Motýl Milady Jaroòové, uháèkovaný pro EXPO ´58.
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HISTORIE
Snaha po zdobení textilií sahá a do starovìku. Techniky byly rùzné, zpùsob zdobení závisel i na
pouitém materiálu. Kromì vyívaných vzorù na tkaninì zdobívala odìvy krajka - vzduná prolamovaná
látka s jemným vzorem, zhotovovaná pùvodnì ruènì
palièkováním, háèkováním, vyíváním, popøípadì
pletením nebo síováním, od 19. století vyrábìná pøevánì strojovì. Krajka slouila zejména jako dekorace atù, prádla, ubrusù a dalích okrasných textilních
produktù.
V Zaové pøevládalo ruèní zhotovování krajek háèkováním z nití, bavlny, vlny a jiných pøízí. Pomocí háèku se chytilo oèko háèkovací pøíze, provlékáním smyèek pak vznikaly krajky, háèkovaná záclona, souèást nebo doplnìk odìvu.
Dovednosti irské krajky se zaovské eny
uèily v kláterní kole od øádových sester zaovského klátera, na obecných kolách vyuèovaly ruèní
práce industriální uèitelky. Zejména paní Sváková,
Bumbalová, Vítkovská a Otylka Jaroòová vynikly
v háèkování irských krajek.
Irská krajka je jedna z nejmladích krajkáøských technik. Vznikla v polovinì 19. století v irských kláterech jako napodobenina benátských krajek. Irská krajka byla pouívána ke zdobení prádla
a odìvu. Od jeptiek se novou techniku háèkováním
nauèily irské eny. Zisk z prodeje krajek pomohl
v roce 1846 irským rodinám pøekonat nejhorí období hladomoru. Pozdìji se technika irské krajky rozíøila do Francie, Rakouska a Nìmecka.
"Osobitost irské háèkované krajky," jak za-
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znamenává ve své uèebnici Irská háèkovaná krajka
Rùena Prokeová, "spoèívá v omezování symetrie ve
vzoru a v plastiènosti krajky. Charakteristické jsou
hutné kompaktní kvìtinové vzory, které vystupují
nad povrch øídké pùdice (pozn.: uháèkované základny)."
Pøi zhotovování irské krajky jsou nejprve
uháèkovány volné motivy, kvítka, lístky a podobnì.
Ty se pak dodateènì spojují háèkovanou pùdicí
(sháèkováním).
U sloitých a velkých vzorù je dùleitá pøíprava nákresu a výtvarného návrhu. Podle pøedkresleného návrhu se jednotlivé uháèkované prvky - motivy rozloí na podkladové plátno a pøistehují, pak se
sháèkují. Pøi práci se podkladová látka musela dret
v ruce a propojení motivù sháèkováním bylo potøeba
provést tak, aby se do podkladové látky nepíchlo. Po
dokonèení krajky se dílo obrátilo, stehy se vypáraly,
nosný materiál - podkladová látka la pryè. Zùstalo
jen to, co bylo uháèkováno. Následovalo praní a ehlení. ehlilo se z rubu krajky, aby líc vzoru dostal vypouklý tvar. Zakulacenými kolíky se vypukliny dotvarovaly.
Pøi háèkování irské krajky lze pracovat podle
hotových pøedloh a vzorù, lze vak znaènì improvizovat. Neménì dùleitá je peèlivost, trpìlivost a zejména píle. Koneèný výsledek díla závisí na tvoøivé
fantazii a tvùrèí invenci krajkáøky.
Ke zhotovení irské krajky se pouívá háèkovací pøíze støední a slabé tlouky v bílé nebo béové
barvì. Háèek pøimìøené velikosti, aby vznikla hustá
krajkovina. Silnìjí bavlnìná pøíze se pouívá na podkládání jako pomocná sí.
Pestrost a rozmanitost háèkovaného vzoru
krajek a deèek záleela na dovednosti en. Zruènìjí
se poutìly do jemných a èlenitých vzorù, jiné háèkovaly vzory vìtí a jednoduí. Nìkterá háèkovala
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jen záclony a vìtí kusy ze silnìjí pøíze, aby oèi tolik netrpìly, a to co dokázaly její upracované ruce.
V Zaové nejvíce pøi výuce háèkování irské krajky
podchytila tetièka Otylka Jaroòová. Mìla ráda ruèní
práce a brzy umìla háèkovat velmi pìkné vìci. Jezdila také s øádovými sestøièkami na Slovensko, kde se
háèkovaly krajky pro knìská obøadní roucha, tam se
v krajkách zdokonalila. Umìla háèkovat oltáøní
plachty pro kostely a nabíraná obøadní roucha, byly
to krajky asi 50 cm iroké a a 3 m dlouhé.
Dovednost tetièky Otylky Jaroòové a dalích zaovských krajkáøek nezùstala nepovimnuta. Jejich krajky se dostaly na výstavu do Prahy, odkud pak pøilo
mnoství objednávek. Ke splnìní zakázek bylo potøeba vyuèit v háèkování dalí dìvèata. Tetièka Otylka Jaroòová zorganizovala v roce 1939 v Zaové první kurz háèkování, pøihlásilo se do nìj kolem tøiceti
dìvèat.
aèky se nejprve uèily háèkovat jednotlivá
kvítka. Po zdokonalení háèkovaly límeèky na aty.
Pak dolo i na vìtí kusy. Nejprve vdycky pøipravily návrh a nakreslily rozmístìní motivù na podkladový materiál.
Pracovaly pøedevím na zakázku. Kdy bylo
hodnì objednávek, zapojily se do práce i ostatní kursistky, pokud jen troku umìly. Nìkterá háèkovala
tøeba jen kvítka, dalí naívala jednotlivé motivy na
podkladovou látku a opìt dalí je spojovala háèkováním dohromady.
Druhý kurz probìhl v roce 1942, ten u spolu s tetièkou Otylkou Jaroòovou vedla její nejlepí
aèka Milada Jaroòová.
Výstavu v Praze navtívil také nìjaký nìmecký obchodník, který mìl velkoobchod s krajkami.
Krajky ze Zaové se mu líbily. Nejprve poslal ukázky
krajek, se kterými obchodoval, pak za zaovskými
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krajkáøkami pøijel s návrhem, aby pro nìj háèkovaly.
Dokonce posílal do Zaové pøízi a dalí materiál,
o který byla v té dobì nouze. Od roku 1939 zhotovovaly zaovské krajkáøky pro nìho záclony, prostírání na jídelní stoly a dalí velké háèkované zakázky.
Byla to práce nároèná a pracná, ale pomìrnì dobøe
zaplacená, za velkou uháèkovanou krajku dostaly
i ètyøi tisíce korun.
Spolupráce s nìmeckou firmou skonèila v závìru druhé svìtové války, kdy patrnì musel obchodník narukovat na frontu, pak u se neozval.
V roce 1945 vzniklo dekretem prezidenta republiky è. 110/1945 Ústøedí lidové umìlecké výroby
(ÚLUV). Jeho posláním bylo spolupracovat s výrobci, kteøí formou individuální výroby zhotovovali uitkové a dekorativní pøedmìty v duchu lidové výroby
ve svém tradièním prostøedí. Tyto lidové umìlecké
výrobky hodnotila umìlecká komise a ÚLUV je prezentoval na domácích i zahranièních výstavách.
Pøi háèkování irské krajky uplatòovaly zaovské krajkáøky vlastní invenci. Odborníci z ÚLUV pak,
na základì rozvinutí místní tvùrèí modifikace, jejich
výrobky nazvali "zaovskou krajkou".
Na práci tetièky Otylky Jaroòové svou zruèností, nápaditostí i dovedností pøi ruèních pracích,
zvlátì pøi háèkování, navázala její nejlepí aèka paní Milada Jaroòová.
V roce 1947 zorganizoval øeditel Státního gobelínového ústavu pan Koøínek kurs zuberské výivky a irského háèkování. Instruktorkou pro háèkování mìla být pùvodnì tetièka Otylka Jaroòová ze Zaové, ale pro svùj vysoký vìk se úkolu vzdala a doporuèila na toto místo Miladu Jaroòovou. Právì za ní
pøiel pan Koøínek s nápadem, aby motivy kvìtù,
které byly souèástí irské krajky, uháèkovala samostatnì, mínil je vystavit v Praze jako zdobný odìvní
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doplnìk. Milada Jaroòová uháèkovala také nìkolik
motýlù. Koøínkùv nápad mìl pøekvapivý úspìch. Po
pøedvedení v Praze pøila objednávka na tøi sta kusù
kvítek a motýlù! Uháèkovat takové mnoství individuálních prvkù nebylo v silách jednoho èlovìka. Milada Jaroòová musela zauèit dalí dìvèata.
Posléze zaèala Milada Jaroòová háèkovat kvìty v prostorové podobì a jednotlivá kvítka spojovat
do kytièek - tak vznikly zaovské kytièky.
"Zaovská kytièka se zrodila sto let po vzniku
irské krajky," poznamenala Jitøenka Svobodová. "Stalo se tak po roce 1947 díky invenci paní Milady Jaroòové, která a dosud ploe háèkovaným motivùm
dala tøetí rozmìr a zhotovila tak originální prostorový artefakt."
Ke zhotovení zaovské kytièky je potøeba
zruènost, trpìlivost, dobré oèi a pøedstavivost. Rùzná
hustota krajky zastupuje barvu. Prostorovosti se dosahuje
tvarováním po nakrobení.
Zkuená krajkáøka nepotøebuje ke zhotovení
zaovských kytièek háèkováním návod. Dovede
na první nebo na druhý pohled rozpoznat podstatu
u zhotovené kytièky a replikovat ji. Vìtinou si vak
kytièku vymyslí a zhotoví sama.
Háèkování zaovských kytièek je individuální, pøedevím tvùrèí práce.
Nejvìtího úspìchu dosáhly zaovské kytièky
na EXPO 1958 v Bruselu.
Autorem návrhu bruselské expozice byl èeský malíø a textilní výtvarník profesor Antonín Kybal
(1901 - 1971), zakladatel textilního ateliéru. Od konce 20. let minulého století usiloval o renesanci rukodìlné i prùmyslové tvorby, zasahoval do vech odvìtví textilní tvorby. V 50. letech se orientoval na
tvorbu tapiserie. Navrhl oponu a tapiserie pro èeskoslovenský pavilón na EXPO ´58 v Bruselu.

zaovské 5 kytièky

Pro výzdobu vstupní haly pouil soubor 200
rùzných zaovských kytièek a 25 krajkových motýlù,
uháèkovaných Miladou Jaroòovou. Úspìch její práce
byl tak velký, e mezinárodní porota udìlila této expozici støíbrnou medaili Svìtové výstavy. Ústøední rada drustev v Praze pak ocenila práci Milady Jaroòové Èestným uznáním a za podnìtný pøínos k lidové
tvorbì titulem "Mistrynì zaovské krajky".

Kytièky Milady Jaroòové z EXPO ´58 v Bruselu.

Motýli Milady Jaroòové z EXPO ´58 v Bruselu.
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TVÙRKYNÌ ZAOVSKÝCH
KYTIÈEK
OTYLKA JAROÒOVÁ
Otylka Jaroòová (asi 1870 - 1950) bydlela
s rodièi v Zaové v chalupì pod Straèkou, tam mìla
svou vymínku. Zùstala svobodná. Mìla jen kozu
a kousek políèka, co zdìdila po rodièích. Byla velmi
poboná. Háèkování se nauèila v kláterní kole, kde
se v rámci výuky ruèních prací vyuèovalo také háèkování irské krajky. Otylka Jaroòová byla na ruèní
práce velice zruèná. S øádovými sestøièkami pak také
jezdila na Slovensko, kde háèkovala krajky pro obøadní plachty a knìská roucha. Své práce vystavovala v Praze. V roce 1939 uspoøádala v Zaové první
kurs háèkování irské krajky, druhý pak v roce 1942.
Zaslouila se o vznik zaovské krajky.

Irská krajka Milady Jaroòové.
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BOHUMILA RUSKOVÁ
Narozena roku 1910. Proila tìké dìtství.
Otec padl v 1. svìtové válce, matka byla nìkolik let
bez penze a ivila dvì malé dcery výdìlkem z továrny. Od svých 14 let pracovala paní Bohumila Rusková v rùzných továrnách.
Práci pøeruila na nìkolik let po porodu druhé
dcery. Háèkovala od dìtství. V 50. letech se
od své tety Anny Nohavicové nauèila háèkovat
zaovské kytièky a irskou krajku vùbec. Pozdìji zaèala dodávat kytièky Ústøedí lidové umìlecké
výroby, poboèce Uherské Hraditì. Získala titul
"Mistrynì lidové umìlecké výroby v oboru zaovské
kytièky"
a nìkolik èestných uznání ÚLUV. Vsetínské muzeum s ní v roce 1977 natoèilo videokazetu
"Zaovské kytièky Bohumily Ruskové". U v pokroèilém vìku 85 let se nauèila háèkovat i dózièky, zdobené zaovskou kytièkou, a dalí prostorové objekty.
Paní Bohumila Rusková háèkuje i ve svých 93 letech.

Zaovská kytièka Bohumily Ruskové.
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MILADA JAROÒOVÁ
Narodila se r. 1917 v rodinì manelù Vrbíkových, jako tøetí v poøadí z celkem pìti dìtí - 4 synové a ona - jediná dcera. Její mimoøádné nadání k ruèním pracím rozvinula a zdokonalila tetièka Otylka Jaroòová.
"Vdycky jsem chtìla studovat," zavzpomínala paní Milada Jaroòová na vznik zaovských kytièek.
"Nemohla jsem. U jako dìvèe jsem se starala o nemocnou maminku
a devítièlennou rodinu.
Háèkovat mne nauèila
tetièka Otylka Jaroòová. Dva roky jsem se
u ní uèila, to bylo po
roce 1938, kdy jsem se
provdala za Jaroslava
Jaronì, malíøského
mistra (Otylka Jaroòová byla jeho tetou, v té dobì u mìla kolem sedmdesáti rokù). Tetièka Otylka mi vdycky povídala: jak
nebude vìdìt, tak pøijdi. Tak jsem kromì uèení
v kurzu chodila jetì za ní domù a uèila se od ní.
Tenkrát na výstavì v Praze si naich háèkovaných krajek viml nìjaký Nìmec, mìl vlastní velkoobchod, pro nìj jsme pak od roku 1939 háèkovaly velké kusy, pokrývky na stùl, záclony.
To u o nás vìdìl øeditel gobelínky ve Valaském Meziøíèí, pan Koøínek, zorganizoval kurs zuberské výivky a irského háèkování, tam jsem dìlala
instruktorku."
Tøi roky pùsobila paní Milada Jaroòová jako
instruktorka háèkování ve Státním gobelínovém ústavu ve Valaském Meziøíèí a pozdìji v drustvu Lipta.
Také v kurzech pro eny, které se o háèkování zajímaly, a opakovanì probìhly v Ronovì, Krhové
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a Vidèi.

"Právì øeditel gobelínky pan Koøínek pøiel
s nápadem, abych kvítka, které byly souèástí irské
krajky, uháèkovala samostatnì," vzpomínala paní Milada Jaroòová. "Nejprve el s tím nápadem za tetièkou Otylkou Jaroòovou, ale ona se vymluvila, e u
je na to stará. Tak pøiel za mnou. Øekl, abych uháèkovala jednotlivá kvítka. Kdy jsem se ho zeptala, na
co to bude mít, tak øekl, e je dá na výstavu, eny si
je koupí, ozdobí si jimi odìv. Podivila jsem se, kdo
by ty kytièky nosil. V té dobì se háèkovaly kvìty velké, ploché a s dlouhými listy, tøeba karafiáty, a také
dlouhé stopky. Ale on trval na svém, a prý to nechám na nìm, jen a kvítka uháèkuji. Tak jsem uháèkovala nìkolik kvítkù, a také motýla. Kdy jsem mìla práci hotovou chtìl øeditel Koøínek vìdìt, co za ni
budu chtít. Já jsem v té dobì jednotlivé kytièky neprodávala, motýla jsem dìlala vùbec poprvé, tak
jsem mu øekla deset, patnáct korun za jednoho
uháèkovaného motýla. Kdy to uslyel, jen nevìøícnì
vrtìl hlavou: Vy Valai si neumíte svou práci ocenit,
ani prodat, vy nikdy nezbohatnete! øekl. Koupím motýla za 10 korun a pøipnu ho klukovi na prdel! - Mìl
pravdu, nezbohatli jsme na té pracné kráse tenkrát,
ani pozdìji."
Bláznivý nápad øeditele gobelínky Koøínka
mìl pøekvapivý úspìch. Po pøedvedení v Praze pøila objednávka na tøi sta kusù kytièek a motýlù!
"To nebylo v silách jednoho èlovìka zvládnout," pousmála se paní Milada Jaroòová pøi té vzpomínce. "Musela jsem zauèit dalí dìvèata."
Zaovské kytièky a krajky dosáhly nejvìtího
úspìchu právì na EXPO 1958 v Bruselu, kde spolu
s uháèkovanými motýly zdobily vstupní halu èeskoslovenského pavilonu.
"Bylo to tenkrát velké uznání," zavzpomínala Mistry-
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nì zaovské krajky paní Milada Jaroòová na bruselský úspìch a následné ocenìní své práce. "Byl to
i dobrý pocit z toho, e i kdy jsem byla doma, dokázala jsem si svou prací vydìlat."
I ve svých 86 letech s radostí vzpomíná paní
Milada Jaroòová na svou práci.
"Kromì kytièek jsem háèkovala také krajkové
límce, kdy byly v módì. Vìtinou jsem pracovala
podle pøedloh návrháøek z Prahy. Tøeba mi poslaly
nákres deèky, jen takové kolo a v nìm puntíky. Nebylo to na co zachytit. Nejprve jsem musela uháèkovat puntíky, pøistehovat je na podkladový materiál a
potom sháèkovat. Vechno dìlat ve vzduchu. To nebyla snadná práce, ale výsledek byl velice dobrý.
Sama jsem háèkovala novoknìzi Jaroslavu Nohavicovi, byl to mùj bratranec, knìské roucho k primicím,
které mìl v Zaové. Pro sebe jsem si uháèkovala rukavièky. Nejprve jsem musela uháèkovat rovný pásek
a k tomu volánek. Háèkování jsem dìlala kolem dokola, obèas pøipasovala na svou ruku, zkouela jestli
to budu mít dost. Nejvíce práce mi dalo uháèkování
prstù. Poøád jsem musela rukavièku zkouet na ruku.
Manelovi jsem musela uháèkovat kapesníèek do
kapsièky, kdy jsme chodili na ples. Vyèítal, e vem
udìlám a jemu nic. Kapesníèek se mu líbil. Byl astný, e jsem mu ho udìlala. Jetì kolem roku 1990
pøinesla jedna paní èasopis Dorku, a jí podle vyobrazení uháèkuji límec. Vem se líbil. Pro nevìstu Jarku Krestovou jsem v té dobì uháèkovala èelenku
z jednotlivých zaovských kytièek.
Dostaly se mi do rukou také barevné pøíze
z Nìmecka, tak jsem z nich uháèkovala barevná kvítka. Rùzné barvy, i melírované. Nosila jsem je na
modrém kostýmku. Pro malá dìcka jsem dìlala kopretinky.
Tìch kytièek byly hory, to se nedá spoèítat,"
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dodala Milada Jaroòová. "Ale dìlala jsem je ráda.
Háèkovala jsem celé noci. Pro Brusel, pro Valaské
muzeum, pro pøátele - mnì zùstalo u jen nìkolik
kouskù. I teï se mi jetì nìkdy zdá o tom, e háèkuji."
Paní Milada Jaroòová se také soukromì vzdìlávala ve zpìvu a byla výbornou zpìvaèkou. Vystupovala na místní ochotnické scénì v tolik populárních operetách, zpívala v kostelním sboru. Mìla také
ráda sport a patøila k zakládajícím èlenùm zaovského tenisového oddílu. Stáøí proívá v penzionu dùchodcù v Ronovì pod Radhotìm.

Zaovské kytièky Milady Jaroòové.
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JITØENKA SVOBODOVÁ
Narozena 1932 v Zaové, dcera paní Bohumily Ruskové. Pùvodnì tovární dìlnice. V osmnácti
letech odela do Prahy do kursu psaní strojem, tìsnopisu a èetiny. Pracovala v rùzných redakcích jako
sekretáøka, pozdìji archiváøka a redaktorka. Pøi zamìstnání vystudovala
støední kolu, Filozofickou fakultu Karlovy
univerzity obor archivnictví a pøi Fakultì
urnalistiky postgraduální studium mezinárodních vztahù. Posledních 22 let pøed
dùchodem pùsobila
v dokumentaèní redakci Èeské tiskové kanceláøe se zaøazením redaktorka - dokumentaristka.
Háèkovala a pletla od dìtství. První uèitelkou
jí byla její maminka paní Bohumila Rusková. Od své
maminky se nauèila techniku zaovských kytièek
a zaèala tvoøit vlastní vzory. V 70. letech minulého
století navázala spolupráci s Ústøedím lidové umìlecké výroby. Schválili jí témìø stovku jejich vlastních
vzorù a udìlili titul Mistrynì lidové umìlecké výroby.
Brnìnská výtvarnice ÚLUV paní Eva Vítová s ní navázala kontakt a spoleènì vytvoøily nový artefakt háèkované dózièky zdobené prvky zaovských kytièek. Paní Jitøenka Svobodová pak pøedkládala vlastní tvary a vzory krabièek.
U dvì desetiletí zhotovuje a vystavuje drobnou prostorovou krajku (vánoèní ozdoby, andílky,
ptáèky, betlém a pod.). Na èást ozdob uveøejnila
v roce 1984 návody v èasopise Praktická ena. Kadoroènì se zúèastòuje velké vánoèní výstavy Bonsai
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klubu v Praze, krajkáøských trhù Vzdìlávacího spolku umìleckých øemesel a výstav Klubu lidové tvorby. Na pøelomu let 1997 - 1998 uspoøádala spolu
s paní Bohumilou Ruskovou a paní Miladou Jaroòovou v Muzeu Valaského Meziøíèí v zámku Kinských
výstavu zaovských kytièek, krajky a dalích prací
pod názvem Háèkované Vánoce, tá expozice byla
pak souèástí velké vánoèní výstavy ve Vsetínì. Spolu s paní Bohumilou Ruskovou mìla výstavu v muzeu v Benátkách nad Jizerou a ve Slaném.
Paní Jitøenka Svobodová uèí techniku zaovské kytièky ve Vzdìlávacím spolku umìleckých øemesel a v Klubu lidové tvorby.

Zaovská kytièka Jitøenky Svobodové.
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DANUE TRTÍKOVÁ
Narozena roku 1953 patøí k nejmladím tvùrkyním zaovských kytièek. Navázala na oblibu ruèních prací a nauèila se háèkovat zaovskou kytièku
u paní Bohumily Ruskové.
O technice háèkování zaovských kytièek
vypráví.
"I kdy existují kreslené pøedlohy, zkuená
krajkáøka uháèkuje kytièku
zpamìti. Èlovìk musí pochopit podstatu té práce.
Vìdìt, co se smí a co ne,
aby se pracnì uháèkovaná
kytièka nakonec tøeba
nerozpadla. Háèkuje se
z tenké osmdesátky kordonetky. Èím je nit tenèí, tím
je víc oèek, kytièka jemnìjí a pìknìjí.
Háèkování má svou terminologii: krátké
sloupky, dlouhé sloupky, polosloupky, øetízek, zadní nit a jiné. Pro nosnou konstrukci se pouívá hrubí kolní pøíze. Pro jemnìjí práci také nìmecké nitì,
které jsou tenèí, hladí a rovnomìrnìjí. Na uháèkování jedné kytièky se spotøebuje témìø 60 m nitì
a hodiny titìrné práce háèkem tak jemným, e spí
vypadá jako jehla. I kdy lze pouít také barevnou
nit, pro zaovskou kytièku je charakteristická barva
bílá. Uháèkováním kytièky práce nekonèí. Ta se musí vyvaøit a nakrobit, krob vytøít a kytièka po rubové stránce vyehlit. Døív ne kytièka úplnì vyschne
a pùsobením krobu ztuhne, je ji potøeba pomocí
nejrùznìjích kolíèkù natvarovat do koneèné podoby. Po úplném vysuení je køehká kytièka hotova.
A kdy se kytièka po èase zapráí nebo upiní, znovu se vyvaøí a celý proces se krobením, ehlením
a tvarováním se zopakuje.
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Háèkují se rostlinné motivy, lísteèky, kvítky
kopretiny a podobnì. Charakteristickým rysem zaovské kytièky je prostorovost. Kadá krajkáøka má
svùj styl tvarování, jakýsi rukopis. Já se snaím, aby
mé kytièky byly plastické a vzduné."
Kromì zaovských kytièek háèkuje Danue
Trtíková také ptáèky, motýly, koíèky, zvoneèky, nebo snìhové vloèky jako originální ozdobu vánoèního
stromku.

Zaovská kytièka Danue Trtíkové.
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ZÁVÌREM
Ze vzpomínek paní Jitøenky Svobodové:
V 70. letech dostal ÚLUV velkou objednávku
na kytièky z Itálie, mìlo to být asi 3000 kusù. Samozøejmì eny, které pro ÚLUV pracocvaly, to nemohly v daném termínu technicky zvládnout. Proto ÚLUV
uspoøádal v Uherském Hraditi kurs, uèila v nìm paní Milada Jaroòová a paní Bohumila Rusková. Navtìvovalo ho nìkolik desítek en, ale objednávku
stejnì nestihly splnit.
Nicménì kurs splnil svùj úèel alespoò tím, e
se háèkování zaovské kytièky rozíøilo.
Letos v kvìtnu navtívila mùj kurs paní ohajková z Hradce Králové, která pùvodnì bydlela
v Uherském Hraditi a zmínìný kurs navtìvovala.
Paní ohajková dnes sama v Hradci Králové nìkolik
en v háèkování zaovských kytièek vyuèuje. Její
práce sice vìtinou kopírují tehdejí vzory, ovem
háèkování má velice pìkné.
Háèkování a zvlátì háèkování zaovských
kytièek nebylo výsadou jen nìkolika zaovských en.
V minulosti to byla napøíklad Anna Nohavicová,
zvaná Graclíková, znamenitì háèkovala Ludmila
Krèmáøová od Straèkového chodníku, zvaná tramberová. V souèasnosti Ota Maleòáková, paní Sadílková a její snacha Jarka Nohavicová, Julka Macková
(provdaná Kameníková), která dnes ije v Praze. A jistì se najdou i dalí. Nìkteré vytváøejí krásné a køehké pøedmìty háèkováním pro potìení své i pro potìení rodiny a pøátel. Jen nìkolik z nich vystupuje
se svou prací na veøejnosti. Tak vzniká dojem, jakoby umìní zaovských kytièek zanikalo. Právì v souèasné dobì se vak otevírá prostor pro oivení této
jedineèné tradice, její nositelky tvùrèím zpùsobem
stále vytváøejí nové prvky této originální ruèní práce,
typické právì pro obec Zaovou.
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Milada Jaroòová.

ZAOVÁ

Vesnice leí na jiním úpatí Veøovických vrchù, uprostøed Ronovského údolí, mezi mìsty Ronov pod Radhotìm a Valaským Meziøíèím.
Zaloena na poèátku 14. stol. V r. 1714 její
majitelé, erotínové poloili základy nového kostela,
zasvìceného Pannì Marii Zaovské, který nahradil
starý døevìný kostelík. Se zaloením obce je spojena
povìst o lesním zákoutí s pramenem vody a kaplièkou Panny Marie, kterou nechal vybudovat moravský
rytíø jako podìkování za svou záchranu, kdy prchal
pøed Tatary. Toto lesnaté údolí se nazývá Straèka
a zvelebili je mnii øádu Trinitáøù, pro které byl v r.
1728 postaven
v obci kláter. Znamenitou vodu
z lesního pramene ve Straèce dennì èerpají poutníci,
obyvatelé Zaové i lidé z okolí.
Po uzavøení klátera, za císaøe Josefa II., byly
budovy vyuity pro kolu, pozdìji také pro první gobelínovou manufakturu, kterou zaloil malíø Rudolf
Schlattauer. Po deseti letech byla výroba gobelínù
pøeloena do Valaského Meziøíèí, kde existuje dodnes.
Kláterní objekty dnes vyuívá Ústav sociální
péèe.
Chránìnou památkou je budova nìkdejího kláterního kostela z let 1725 - 1728, jeho dvì vìe byly dokonèeny roku 1768. Na oltáøi se nachází pozdnì gotický obraz Madony Zaovské z 15. století. Pøed kostelem je socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století a
kamenný køí z roku 1805.
V obci a jejím okolí se nachází více ne 20
pomníkù, kaplièek, boích muk a dalích památek
náboenského charakteru.
První nedìli v èervenci se v Zaové koná
hlavní pou. Pøijídí sem mnoho poutníkù a dalích
hostù.

V roce 1896 byla v obci postavena obecná
kola, v roce 1811 otevøena klátìrní dívèí kola, roku 1963 otevøena nová devítiletá kola a z pùvodní
koly zøízen Dìtský domov.
Ji od roku 1889 je ve vsi pota, od roku 1891
vlakové nádraí a od roku 1928 kino. Po roce 1980
byla vybudována nová mateøská kolka, nová budova obecního úøadu, nové kino s tìlocviènou a zdravotní støedisko. V obci je celá øada sportovních høi
- kopaná, tenis, volejbal a závoditì horských kol a
motokrosu, deset obchodù, restaurací a bufetù a desítky provozoven podnikatelù, výrobních závodù
a øemeslných dílen.
Kadoroènì se v obci koná výstava domácích
zvíøat.
V Zaové a v její èásti Veselá ije 2750 obyvatel v 850 domech.
V obci se narodila nebo pùsobila øada významných osobností: Alois Zátopek - zakladatel èeské nauky o seizmologii, spisovatelé - Frantiek Stavinoha, Richard Sobotka, J. O. Bor, hudební skladatelé - Ferdinand krobák, Jan Polách, Miroslav Borovièka, umìlci - Milada Jaroòová - autorka známých
zaovských kytièek, Jitøenka Svobodová, Dana Trtíková, Václav Jaroò, Václav Holáò a dalí.
Roku 2000 získala obec nový obecní znak,
který pochází ze starodávné obecní peèeti z roku
1425, doplnìný o heraldiku lva ze znaku erotínù a
køí øádu Trinitáøù.

ZASZOWA

Wie le¿y na po³nocnym podnó¿u Wierzchów
Wierzowickich, wród doliny Ro¿nowskiej, miêdzy
miastami Ro¿now p. Radhostem i Walaské Meziøíèí.
Za³o¿ona na pocz¹tku XIV wieku. W 1714 roku w³aciciele, pañstwo Zerocinów po³o¿yli we wsi
fundamenty nowego kocio³a
pielgrzymkowego
Panny Marii Zaszowskiej, który zast¹pi³ stary kocio³ek drewniany. Z za³o¿eniem wsi zwi¹zana jest opowieæ o lenym zak¹tku z ród³em wody i kapliczk¹
Panny Marji, któr¹ zbudowa³ rycerz na podziêkowanie za swoje uratowanie, kiedy ucieka³ przed Tatarami. Tê len¹ dolinê nazywan¹ póniej Straczk¹, uporz¹dkowali mnisi z zakonu Trinitariuszy, dla których by³ w 1728 roku zbudowany klasztor. Wymienit¹ wodê z ród³a lenego w Straczce czerpi¹ codziennie pielgrzymi i inni odwiedzaj¹cy Zaszow¹.
Po zamkniêciu klasztoru za cesarza Józefa II.,
budynki zosta³y wykorzystane dla szko³y, póniej
i dla pierwszej manufaktury gobelinowej, któr¹ za³o¿y³ malarz artysta Rudolf Schlattauer. Po dziesiêciu latach manufakturê prze³o¿ono do Walaského Meziøíèí, gdzie istnieje do dzi.
Obiekty klasztoru wykorzystuje dzi Zak³ad
Opieki Socjalnej.
Chronion¹ pami¹tk¹ jest budowla by³ego kocio³a klasztornego z lat 1725 - 1728, jego dwie wie¿e dokoñczone by³y w 1768 roku. Na o³tarzu znajduje siê pónogotycki obraz Madonny Zaszowskiej z XV
wieku. Przed kocio³em jest pos¹g Jana Niepomuckiego z XVIII wieku i kamienny krzy¿ z 1805 roku.
We wsi i okolicy znajduje siê ponad 20 pomników, kapliczek i Bo¿ych Mêk i innych pami¹tek
charakteru religijnego.
Tradycyjnie w Zaszowej odbywaj¹ siê Zaszowskie pielgrzymki, zawsze pierwsz¹ niedzielê lip-

cow¹. Przyje¿d¿a mnóstwo pie³grzymków i innych
góci.
W 1896 roku w wsi zbudowano szko³ê,
w 1963 roku otworzono szko³ê now¹, dziewiêcioletni¹ i w starej szkolê dzisiaj jest Dom Dziecka.
Ju¿ od roku 1889 we wsi jest poczta, od 1891
roku stacja kolejowa i od 1928 kino. Po 1980 roku
wybudowano przedszkolê, nowy budynek Urzêdu
Gminnego, now¹ salê sportow¹ i Oródek lekarski.
We wsi jest mnóstwo boisk sportowych - do pi³ki no¿nej, tenisa, siatkówki, teren dla rowerów górskich
i motokrosu.
Corocznie odbywaj¹ siê wystawy zwierz¹t
domowych.
W Zaszowej i jej czêci Wesela ¿yje 2750
obywateli w 850 domach.
We wsi urodzi³o siê lub dzia³a³o mnóstwo wybitnych osobowoci: Alois Zatopek - za³o¿yciel czeskiej nauki o seizmografii, literaci - Frantiek Stavinoha, Richard Sobotka, J. O. Bor, muzycy - Ferdinand
krobák, Jan Polách, Miroslav Borovièka, artyci - Milada Jaroòková - autorka przes³awionych kwiatków
zaszowskich, Jitøenka Svobodová, Dana Trtíková,
Václav Jaroò, Václav Holáò i inni.
W 2000 roku wie uzyska³a nowy znak gminy, który pochodzi z starodawnej gminnej pieczêci
z 1425 roku, dope³niónej o heraldykê lwa w znaku
¯erocinów i o krzy¿ zakona Trinitariuszy.

KWIATKI

ZASZOWSKIE

Ta oryginalna praca szyde³kowana jest typowa dla wo³oskiej wsi Zaszowa. Charakterystycznym
rysem kwiatku zaszowskiego jest powietrznoæ
i przestrzennoæ. Bia³a przêdza zwyrania kruchoæ
pojedyñczych kwiatów i ca³ych bukiecików, cienie
i pó³cienie dotwarzaj¹ wra¿enie przestrzennoci.
Do szyde³kowania kwiatów s³u¿¹ motywy rolinne, listeczki, kwiatki itp. Kobiety czêsto szyde³kuj¹ te¿ ptaszki, motyle, koszyczki, dzwonki czy p³atki
niegu. Dowiadczonej szyde³kuj¹cej niepotrzebna
jest instrukcja, potrafi na pamiêæ naladowaæ ju¿ gotowe motywy, czêsto te¿ sama motyw w twórczy sposób opracuje i wykona.
Do wyroby zaszowskiego kwiatka potrzebna
jest zrêcznoæ, cierpliwoæ, dobry wzrok i fantazja.
Na uszyde³kowanie jednego kwiatka zu¿ytkuje siê niemal 60 metrów nici i dzieñ niewyobra¿alnie trudnej
miniaturnej pracy szyde³kiem tak cienkim, i¿ bardziej
jak ig³a wygl¹da. Im niæ jest cieñsza, tym wiêcej oczek, kwiatek wiêkszy i ³adniejszy. Jeden listek tworzy 18 oczek. Kiedy listków jest dosyæ, uszyde³kuje siê
ródek, przy³¹cz¹ listki kwiatowe, ³odyga i kwiat
z³ocienia jest na wiecie. Do wykonania jednego kwiatka potrzeba wszystko to powtórzyæ trzykrotnie oraz uszyde³kowaæ wst¹¿kê do przywi¹zania. Potem
ju¿ tylko kwiatek wypraæ, uprasowaæ, namoczyæ
w skróbii ziemniaczannej i ukszta³towaæ. Po doskona³ym wyschniêciu praca jest gotowa.
Kwiatki zaszowskie samê tworz¹ zdobny element, ale mog¹ byæ te¿ u¿ywane jako dodatki do odzie¿y.
Kwiatek zaszowski powsta³ z szyde³kowanej
koronki irland- zkiej. Umiejêtnoæ szyde³kowaæ koronkê irlandzk¹ zdobywa³y kobiety w szkole klasztornej. W szko³ach podstawowych prac rêcznych

uczy³y nauczycielki industrjalne.
Zaszowskie szyde³kuj¹ce wzbogaci³y koronkê
irlandzk¹ w³asnymi wzorami i ich u³o¿eniem, z rozwojem twórczoci miejscowej by³a pó¿niej nazwana
zaszowsk¹ koronk¹.
Wyjêciem szyde³kowanych motywów przyrodniczych z koronki irlandzkiej, kwiatów i lici,
powsta³y zdobne elementy jako samo- dzielne dodatki odzie¿owe.
W 1947 roku niezwykle zrêczna szyde³kuj¹ca
Milada Jaroòová tym dot¹d p³asko haftowanym motywóm doda³a trzeci rozmiar i po³¹czeniem kilku
motywów szyde³kowan¹ wst¹¿k¹ wykona³a oryginalny przestrzenny artefakt. Tak oto powsta³ kwiatek
zaszowski.
Najwiêkszy sukces zdoby³y kwiatki zaszowskie na wystawie Expo 1958 w Brukseli, gdzie twórcy
pawilonu czechos³owackiego u¿yli do udekorowania
hali wejciowej 2000 ró¿nych kwiatków i 25 motyli
koronkowych, uszyde³kowanych przez pani¹ Miladê
Jaroòov¹. Jury miêdzynarodowa t¹ ekspozycjê oceni³a srebrnym medalem wystawy wiatowej.
Za twórczy wk³ad na polu twórczoci ludowej
uzyska³a pani Milada Jaroòová Wyró¿nienie honorowe i tytu³ Mistrzyni koronki za- szowskiej.
Do najbardziej donios³ych szyde³kuj¹cych nale¿¹ pani Otylka Jaroòová ( 1870 - 1950), Mistrzyni
artystycznej produkcji ludowej w dziedzinie koronki
zaszowskiej pani Bohumila Ruskova (ur. 1910), autorka kwiatka zaszowskiego i Mistrzyni koronki zaszowskiej p. Milada Jaroòova (ur. 1917), Mistrzyni ludowej produkcji artystycznej p. Jitøenka Svobodová
(ur. 1932) i najm³odsza szyde³kuj¹ca zaszowskich
kwiatków pani Dana Trtíková.

Podìkování za pomoc pøi získávání materiálu o zaovských kytièkách patøí paní Miladì Jaroòové, Bohumile Ruskové, Mgr. Jitøence Svobodové,
Danui Trtíkové, panu Zdeòkovi Porubovi, starostce
Obecního úøadu v Zaové ing. Annì Mikokové.
PRAMENY:
Prokeová Rùena: Irská háèkovaná krajka.
Zaovské noviny.

Kulturní delegace z polského mìsta rem na výstavce
zaovských kytièek.

Richard Sobotka

ZAOVSKÉ KYTIÈKY
Úvodní strana: Zaovská kytièka Milady Jaroòové
Obrázek v závìru: Ruce Milady Jaroòové
Text, foto, reprofoto a grafická úprava © Richard Sobotka
Pøeklad do poltiny © Jolana Sobotková.
Tato publikace je se souhlasem autora k dispozici ZDARMA
pouze na adrese http://www.zar.cz
Vekerá práva vyhrazena.
ádná èást tohoto díla nesmí být pøenáena nebo reprodukována
bez pøedchozího písemného souhlasu dritele práv.

