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Malérečka Hana Šmikmátoro-
vá z Telče má titul Mistr tradiční 
rukodělné výroby Kraje Vyso-
čina. 
� Antonín Zvěřina

Horácké kraslice se mohli naučit 
zájemci tvořit v klubovně dospělého 
oddělení městské knihovny v Třebíči 
zhruba v polovině března.

Přijela tam Hana Šmikmátorová z 
Telče, držitelka titulu Mistr tradiční 
rukodělné výroby Kraje Vysočina. V 
předvelikonočním období povídala 
o zdobení horáckých kraslic a před-
vedla také ukázky jejich zdobení.

Jak jste se vlastně k malování 
kraslic dostala?

Jako dítě jsem zpívala v dětském 
sboru a hodně jsem doma kreslila. 
Tehdy jsme ale na Velikonoce doma 
vajíčka jenom barvili. 

Takže kdy všechno začalo?
Až když jsem v Jihlavě začala 

docházet do folklorního souboru 
Vysočan, v 18 letech. Tehdy soubor 
vedl Míla Brtník starší, a ten v roce 
1973 uspořádal kurz kreslení vají-
ček, a pozval etnografa Vratislava 
Bělíka. Přijel ještě asi dvakrát, a pak 
už jsme tyto kurzy pořádali jako čle-
nové Vysočanu sami. Takže kraslice 
maluji od 18 let.  

Dá se vůbec spočítat, kolik jste 
jich za tu dobu namalovala?

Přesně to nevím, určitě to jsou tisí-
ce kraslic. 

Žádnou statistiku si nevedete?
To určitě ne. Bylo jich hodně, přes-

ný počet neznám. Jen chci říct, že 
kraslice maluji velice ráda a moc mě 
to baví. 

Liší se nějak horácké kraslice od 
kraslic z jiných oblastí?

Myslím si, že z našich kraslic na 
Horácku se dají vyčíst nějaké vzka-
zy. Tady se kraslice darovaly v tak-
zvaných malovnách, které se spléta-
ly z vrbových proutků. Nebyly tam 
jenom kraslice, ale i běžně obarvená 
vejce. Když ji dávalo děvče svému 
milému, byl tam i vyšívaný šátek. Na 
kraslici milému bylo i srdíčko s roz-
kvetlými kytkami, symbol kvetoucí 
lásky.

A opačně?
Když rodiče děvčeti nějakého 

chlapce nutili, musela mu pochopi-
telně také malovnu věnovat. Kytka 
na kraslici kvetla z koše, což byl sym-
bol, že mu dává takzvaně košem. A 
chlapec to hned pochopil. 

Jsou ještě další rozdíly?
Když jsou tady třeba na kraslici 

ptáčci, symbolizují nebe či vzduch, 
ryby vodu, zem stromy, květiny, a 
srdíčka samozřejmě lásku.  

Můžete mi popsat, jak kraslici 
tvoříte?

Kreslím je podle pana Bělíka, podle 

jeho návodu, leckdo se této metodě 
může divit. Kraslice maluji na plná 
syrová vajíčka. Lehce si ho tužkou 
rozdělím na jednotlivé plochy, na 
čtyři díly, aby se ozdoby pravidelně 
rozložily. Provádím techniku vosko-
vé batiky. 

Čím kraslici malujete?
Maluji redisperem, nikoli špendlí-

kem. To je metoda řady maléreček, 
já to se špendlíkem neumím. Redis-
pero má jiné možnosti, dají se jím 
vytvářet dlouhé čáry i psát. 

Co na ně píšete?
Dost často na kraslice píši různé 

veršíky, jedná se o historické rýmo-
vačky z tohoto kraje. 

Co se děje dál?
To, co chci, aby na kraslici zůsta-

lo bílé, namaluji voskem, a pak vosk 
nanáším na jednotlivé barvy, aby ty 
se zachovaly. Vždy před ponořením 
kraslice do barvy. Na závěr vejce 
osuším a vyfouknu. 

Proč vlastně používáte syrové 
vajíčko?

Protože se lépe noří do barvy. 
Zpět k výrobě: nad lihovým kahán-
kem vejce po dokončení nahřívám a 
kapesníčkem setřu veškerý vosk. Tak 
vystoupí barvy, které vosk postup-
ně zakrýval. Ničím jiným je nemas-
tím. Prosím, je to nástin práce, vše je 
samozřejmě daleko složitější. Ale to 
by bylo na delší vyprávění. 

To je ale pořádná piplačka! 
Zásadně se používá čistý včelí vosk, 

ten krásně voní. Já to za nějakou pip-
lačku nepovažuji. Myslím si, že se 
tomu dá naučit.

Jaké používáte barvy?
Klasické, na vajíčka, co se prodávají 

v obchodech. V dnešní době je barev 
dostatek druhů. A vím, že některé mi 
nevyhovují. Nepoužívám například 
gelové, s těmi se mně nepracuje dob-
ře. Některé mají i moc jásavé odstíny, 
zdá se mi, že se k lidové kraslici neho-
dí. Používám také potravinářské bar-
vy, kde se jich do vody musí dát větší 
množství. 

A to je vše?
Ještě je před vlastní prací ume-

ju ve vlažné vodě a dám do ní troš-
ku jaru, trošičku octa a trošičku Sava. 
Ale opravdu jen trošku. Pak je řádně 
opláchnu. 

Kolik vyrobíte kraslic za rok?
Nevím, rozhodně nejsem ten typ, jak 

na Slovácku, kde jich vyrábějí tisíce. 
Vyrábím je pomaleji, třeba i figurální 
kraslice, a pak mi výroba vajíčka trvá 
třeba pět, šest hodin. A taky se mně 
stalo, že při vyfukování s ním ťuknu, a 
práce přijde vniveč.   

Co s kraslicemi děláte po dokon-
čení?

Některé rozdám kamarádům, zná-
mým, vyrobím je i pro někoho na 
zakázku. Třeba k narozeninám, nebo 
jako svatební dar. 

Dá se říct, kolik jste vychovala 
nových maléreček?

To taky dá těžko říct. Původním 
povoláním jsem učitelka v mateřské 
škole. Pracovala jsem jako ředitelka 
předškolního zařízení v Cejli. Tam už 
jsem se snažila nejstarší děti k něčemu 
takovému vést. Měli jsme v Telči na 
náměstí obchod, a tam jsem kraslice 

prodávala, i malovala přímo před zra-
ky zákazníků. Jezdím malování před-
vádět, jako dnes tady, takže kolik - to 
nevím. Učila se to i děvčata ve Vysoča-
nu, ale jak kdo u toho zůstal, to vlastně 
taky nevím.   

Malujete jenom před Velikonoce-
mi?

Pro mě je to celoroční záliba, samo-
zřejmě podle času. Víte, na Slovácku 
v prodejnách se často objevují stále 
stejné kraslice. Já se snažím, aby každá 
kraslice byla jiná. Mě by to ani nebavi-
lo, vyrábět pořád stejné kraslice. 

Náměty si vymýšlíte?
Využívám základní dekory, které 

jsem se naučila od učitele Bělíka. Nyní 
se už jedná o náměty moje, ale nechá-
vám se také inspirovat. 

Máte vztah k nějakým jiným ruč-
ním  pracím?

Vyšívala jsem, opět horácké moti-
vy, pro kamarádky - takzvané staveb-
ní praporce. Ale nejvíc mě zaujalo to 
malování kraslic. 

Zavzpomínejte, chodili na vás 
za mlada o velikonočním pondělí 
chlapci?

No jejda, chlapci z Vysočanu, a ti 
nám vždycky pěkně nařezali. Taky 
dostávali mnou malované kraslice. 

Myslíte si, že se z Velikonoc vytrá-
cejí tradice? 

Mám spíš ze svého okolí pocit, že se 
vracejí. Jednu dobu to opravdu vypa-
dalo, že se dodržovat nebudou, ale ny-
ní se opět vracejí.

Proč k tomu dochází?
Myslím si, že velký vliv na to mají 

folklorní soubory. Třeba v Telčí sou-
bor Podjavořičan každý rok jezdí na 
Velikonoční pondělí se žebřiňákem a 
v krojích. 

Umíte splést pomlázku?
Neumím. Ale moc ráda bych se nau-

čila. Moje syny to naučil děda, tatínek 
mého muže. Umět jsem to tedy nemu-
sela, ale zkusím se to naučit. 

Říká se na Horácku nějak jinak 
než pomlázka?

Asi jen pomlázka nebo žíla. 

Velikonoce jsou křesťanské svát-
ky.

Ano, ale v tomto duchu je nedo-
držuji. Jsem svým způsobem věřící 
člověk, ale nechodím do kostela. 

Poslední otázka: Je malování 
kraslic jen záležitost žen?

Kdepak, umí to i muži. Například 
v Jihlavě Míla Brtník mladší. I když 
je mu už hodně přes šedesát, pořád 
se mu říká mladší, protože jeho táta 
se jmenoval stejně, a soubor Vyso-
čan vedl. Mladší vede soubor Pra-
mínek. Tak ten to umí, protože se 
kurzů zúčastňoval. Jsem členkou 
Asociace malířek a malířů kraslic, a 
tam jsou i muži. 

HANA ŠMIKMÁTOROVÁ se připravuje na ukázku kreslení kraslic. 
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Malování kraslic se mohli zájemci 
naučit v knihovně od telčské malérečky


