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ÚVOD 

„Podľa mnohých indícií korene ornamentu možno nájsť 

v symbolike a mágii. Tradičný človek minulosti sa cítil spolu 

s prírodou, flórou a faunou súčasťou kozmického sveta. To, čo 

bolo na ňom tajomné a skryté, sa snažil vysvetliť a pochopiť 

pomocou magickej predstavivosti, obrazotvornosti a fantázie. 

A hoci sa mnohé magické, mýtické, symbolické obsahy obraz-

cov a ornamentov postupne vývinom menili, strácali svoj pô-

vodný význam alebo sa sekularizovali, je zaujímavé, ako sa 

napriek tomu niektoré z nich v základných rysoch svojej podoby 

udržali pri živote stáročia až tisícročia.“ [1] 

Vnímať vizuálne znaky a symboly je čoraz ťažšie. Na náš zrak 

útočia reklamy, logá, dopravné značky a iné vnemy. Mnohokrát 

ide o informácie, ktoré zachytíme bez toho, aby sme ich zare-

gistrovali. V mestách je týchto vizuálnych informácií viac ako 

v regiónoch, no reklamy, značky a pod. prenikajú i tam. V rámci 

výskumu vizuálnych znakov a symbolov v prostredí mesta som 

si položila otázku, či je možná i opačná cesta, čiže expandova-

nie znakov a symbolov z regiónov do miest. Na Slovensku 

nenájdeme lepší príklad, keď sa z lokálneho prvku stane glo-

bálny, ako čičmianske ornamenty. Môžeme ich vidieť v uliciach 

miest na oblečení, doplnkoch, v podobe suvenírov, vizuálnej 

komunikácie firiem a podujatí.  

METODIKA VÝSKUMU 

Výskum čičmianskych ornamentov a ich cesty od lokálneho 

prvku k fenoménu používanému vo viacerých sférach dizajnu 

musí načrieť do viacerých oblastí. Základnou metódou zhro-

mažďovania materiálu bol archívny výskum a štúdium literatúry. 

Problematike Čičmian zo stavebného hľadiska a štúdiu čič-

mianskeho domu sa vo viacerých publikáciách venoval etnograf 

Vilém Pražák [2], historik umenia a etnograf Jozef Vydra [3] 

a etnologička Oľga Danglová [4], zaoberajúca sa dekoratívnou 

tradíciou na Slovensku. Obohacujúce sú aj rôzne lokálne pro-

pagačné materiály o čičmianskej expozícii. Štúdium literatúry 

sa sústredilo na históriu obce, rôzne pohľady na vznik a funkciu 

ornamentálnej výmaľby, ľudový odev a výšivku, súčasnosť 

a nakoniec rešerš aktuálneho používania čičmianskej ornamen-

tiky v dizajne. Aktuálny pohľad na stav obce podporil aj terénny 

výskum. Cieľom výskumu je dokumentácia cesty lokálneho 

ornamentu do mnohých oblastí dizajnu, zhodnotenie úspešných 

stvárnení a možné odporúčania na ďalšie používanie. 
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ORNAMENT, SYMBOL, ZNAK 

Pred upriamením pozornosti na históriu a vývoj čičmianskeho 

ornamentu je potrebné vysvetliť si základné pojmy. Znak je 

jednoznačná výrazná vlastnosť alebo charakteristická črta, 

informujúca jednoduchým spôsobom. Na druhej strane, symbol 

je jav alebo vec, ktorá predstavuje nejakú abstraktnú myšlienku 

alebo pojem. 

„Ornament je výzdoba tvorená jednotlivým motívom alebo 

sústavou motívov (ornamentika), dekorujúcich akýkoľvek 

materiál a predmet. Podľa povahy a druhu pôvodu môže 

byť geometrická, rastlinná, antropomorfná, zoomorfná, 

predmetná. Funkcia ornamentu môže byť nielen ozdobná, 

ale aj účelová (napr. vybíjaním sa ozdobovalo, ale zároveň 

spevňovalo porisko valašky) a symbolická (strom života), 

pričom všetky tri môžu jestvovať spolu. Dôležitou zložkou 

ornamentu z estetického a symbolického hľadiska je fareb-

nosť.“ [5] Pojmom čičmianske ornamenty označujeme orna-

mentálnu výzdobu zrubových domov v obci Čičmany, ale aj 

celú miestnu dekoratívnu tradíciu spolu so vzormi na výšivkách. 

OBEC 

Obec Čičmany leží medzi kopcami Strážovských vrchov 

a Malej Fatry, v Rajeckej doline. Prvá písomná zbierka pochá-

dza z roku 1272, kde je označená ako possessio Cziczman. 

Obyvatelia sa zaoberali chovom oviec, výrobou a predajom 

bryndze, poľnohospodárstvom, neskôr sa venovali sklenárstvu, 

obchodu s galantériou či výrobe a predaju súkenných papúč 

a kapcov. Nič z toho však túto dedinku nepreslávilo viac ako 

ornamenty namaľované na zrubových domoch [6]. 

ORNAMENTÁLNA VÝZDOBA VONKAJŠÍCH STIEN 

Zdobenie vonkajších zrubových stien ornamentálnou maľbou je 

charakteristickou črtou ľudovej architektúry v Čičmanoch. Ide 

o jedinú dochovanú a stále udržiavanú tradíciu v tejto obci. Tá 

sa týmto zaradila medzi významné a jedinečné lokality Sloven-

ska, keďže výskyt takýchto domov s vonkajšou výzdobou sa 

obmedzil len na túto oblasť. V minulosti sa maľby na domoch 

objavovali aj v iných regiónoch Slovenska – na Kysuciach, v 

tatranskej oblasti, na Spiši. V zahraničí sa tento folklórny prejav 

vyskytoval v Poľsku, na Morave a Ukrajine. S maľbami 

v Čičmanoch sa však dajú len ťažko porovnávať, keďže miest-

ny štýl má svoje špecifické ornamenty, ktoré sú prevzaté 

z výšiviek. Miestni ľudia hovoria, že tradičná čičmianska maľba 

je stará storočia. Podľa Viléma Pražáka, ktorý sa venoval vý-

skumu a analýze čičmianskych domov, súvisí začiatok vyzdo-

bovania vonkajších stien domu so stesávaním zrubových stien 

do roviny, datovaných do prvej polovice 18. storočia. Pôvodné 

miestne jednopodlažné domy boli postavené z neopracovanej 

guľatiny, takže možnosť vzniku vonkajších náterov nastala až 

v čase používania opracovanej guľatiny, keď vznikol hladký 

povrch, vhodný na maľovanie. Nátery sa realizovali pôvodne 

s použitím bielej hlinky, vyťaženej z lokality blízko dediny, roz-

miešanej s vodou, neskôr hlinku nahradilo vápno. Tieto dva 

druhy náterov sa odlišovali výslednou farbou. Kým hlinka nado-

búdala žltkastý nádych, vápno vytváralo intenzívnejší kontrast 

s dreveným podkladom. 

FUNKCIE ZDOBENIA VONKAJŠÍCH STIEN DOMOV 

Podľa Pražáka a iných odborníkov bola najpravdepodobnejšou 

funkciou maľby ochrana vonkajších stesaných stien pred preni-

kaním vlhkosti, prípadne hmyzu. Magická ochrana pred nečis-

tými silami, spomenutá v úvodnej citácii od Danglovej, sa nes-

pomína často a Pražák ju jednoznačne odmieta. Na základe 

architektonických, ale i krojových a nárečových zvláštností sa 

viacerí etnografi domnievali, že praobyvatelia Čičmian boli 

cudzieho, balkánskeho pôvodu a tento ľudový prejav má teda 

zahraničné korene. Pôvod obyvateľov by teda mohol svedčiť o 

viere obyvateľov i v magickú ochranu. Za vonkajšou výzdobou 

mohlo byť výtvarné cítenie obyvateľov. To sa nemohlo uplatniť 

a rozvíjať v interiéri, ktorý bol odymený od ohniska v hlavnej 

izbe. Ďalšou funkciou vonkajšej výzdoby bola prezentácia ma-

jetkových pomerov, keďže prvé domy, na ktorých sa táto von-

kajšia výzdoba nachádzala, boli práve poschodové domy, ktoré 

mali okresané vonkajšie trámy ako prvé. Vonkajšia výzdoba 

bola výlučne ženskou prácou [7]. 

 

Obrázok 1: Príklad ornamentálnej výzdoby.  

Zdroj: archív autorky 

TRI ETAPY ORNAMENTÁLNEJ VÝZDOBY ZRUBOVÝCH 

STIEN 

Pražák rozdelil vývoj ornamentiky výmaľby vonkajších zrubo-

vých stien na tri etapy. V prvej išlo o tradičný typ maľby na 

poschodových domoch. „Z hľadiska ochrany domu pred vlhkos-

ťou sa bielili predovšetkým najviac namáhané rezné plochy, 

všetky domové rohy trámov, rezné plochy trámov priečok, pod-

valy a okenné zátvory. K nim sa pripájali výzdobné ornamentál-

ne prvky (ostro lomená vlnovka doplnená v každom druhom 

vrchole trojcípym lístkom, resp. kvietkom, obdĺžničky). Okná 

boli po oboch stranách ohraničené dvoma radmi tesne pod 

seba položenými obdĺžničkami. Vstupné dvere boli zdôraznené 

širokým obielením celého dverného ostenia sprevádzané vl-

novkovým ornamentom s trojcípym lístkom a zhora obdĺžnič-

kami.“ [8] Ide o najstarší typ výzdoby, ktorý sa uplatňoval na 

poschodových domoch zničených požiarmi v rokoch 1907 

a 1921. Tento typ maľby sa zachoval na Joklovom dome, ktorý 

napriek protestom viacerých slovenských inštitúcií previezli 

v roku 1937 do Prahy, kde sa mal stať súčasťou múzea 

v prírode. Múzeum sa napokon nerealizovalo a nie je jasné, čo 

sa s objektom domu stalo, niektoré údaje uvádzajú, že vyhorel. 

Keď sa od konca 18. a začiatku 19. storočia začali stavať aj 
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prízemné domy z okresaných trámov, prevzali vzory vonkajšej 

maľby z poschodových domov. Celá stena domu sa členila na 

obdĺžnikové polia, domové rohy, stenové priečky a ostenia 

okien boli zvýraznené. Druhú etapu môžeme nazvať prechod-

nou. Ide o maľbu starých prízemných zrubových domov. Pô-

vodne prevzaté vzory z poschodových domov prechádzajú 

zmenou a rozširujú sa na dovtedy nevyužívané plochy. Napriek 

počiatku odlišovania výzdoby prízemných domov sa zachová-

vajú prvky pôvodnej výzdoby. Pre tretiu etapu je typický výsled-

ný typ maľby zrubových prízemných domov. Od tohto obdobia 

sa uplatňuje tzv. pásová výzdoba, čiže maľovanie vzorov po 

celej dĺžke jednotlivých trámov. Predošlé etapy výmaľby uzná-

vali zdôrazňovanie tektoniky fasády domu, čo zostalo znakom 

len poschodových domov. Dekoratívne prvky sa umiestňovali 

po celej dĺžke trámov, ich rozloženie a výber odrážali vkus 

maliarky. „Táto pásová výzdoba sa uplatnila najprv na prízem-

ných domoch chudobnejších majiteľov (na starších domoch s 

valbovou strechou), až neskôr prenikla na novšie prízemné 

domy so sedlovou strechou a štítom a na poschodové domy, 

pri ktorých sa už tak nedbalo na vonkajšiu výzdobu, alebo na 

zadné domové steny, ktoré neboli až také viditeľné.“ [9] Časom 

sa táto forma maľby hodnotila ako podradnejšia, prevládal 

názor, že na jej zhotovenie nebola potrebná prílišná zručnosť. 

Postupne sa začal prejavovať konečný stav vývoja, ktorý sa 

blížil k úpadku domovej výmaľby. Od druhej polovice 19. storo-

čia sa objavuje celoplošné bielenie zrubových stien. Tento 

proces sa začal na starších chátrajúcich stavbách. Cieľom bolo 

pôvodne zatieranie viditeľných porúch, ale aj dosiahnutie dojmu 

murovaného domu. Malo to i praktické opodstatnenie – drevo 

bolo chránené pred vlhkom a hmyzom. Tento štýl ochranného 

náteru sa používal takisto v susedných obciach – v Zliechove 

a Košeckom Rovnom. Najskôr sa začalo s bielením spodných 

rámov pod oknami. Neskôr sa maľba zvyšovala nad okná, až 

sa napokon domy bielili celé. 

 

Obrázok 2: Dobová pohľadnica s maliarom L. Bereczom. Zľava dopra-

va: Joklov dom – prvá etapa výzdoby, za ním celoplošne bielený dom, 

nasleduje dom s treťou etapou maľby. Zdroj: 

https://i.pinimg.com/originals/de/5d/fb/de5dfb46a29c0b661ae62df91e32

cb30.jpg  

Je dosť pravdepodobné, že z obce by sa ornamentálna výzdo-

ba vytrácala, prípadne by aj zanikla. Tento očakávaný vývoj 

preťal požiar v roku 1921 (v niektorých publikáciách sa spomí-

na rok 1922 [10]). Požiare predstavovali veľký zásah do života 

v Čičmanoch. Prvý v roku 1905 zničil centrálnu a dolnú časť 

obce spolu so školou. O strechu nad hlavou prišlo 45 rodín. 

Druhý požiar v roku 1921 zničil dolnú severnú časť obce, za-

siahnutých bolo 49 rodín. V roku 1945 zavŕšila skazu nemecká 

armáda, ktorá zničila 25 domov. 

PRÍNOS DUŠANA JURKOVIČA 

„Architekt Dušan Jurkovič (1868 – 1957) je považovaný za 

objaviteľa Čičmian ako pozoruhodnej etnografickej lokality.“ 

[11] Čičmany ako dedinka s unikátnymi ornamentmi na domoch 

a výšivke zaujala verejnosť, najmä umelcov a vzdelancov, 

koncom 19. a začiatkom 20. storočia. V tomto období sa celko-

vo zvýšil záujem o ľudovú kultúru. V centre pozornosti sa ocitli 

prvky umenia a kultúry. Ornament bol symbolickým vyjadrením 

slovanskej identity. Najstaršie zdokumentovanie lokálneho 

vyhotovenia kroja predstavuje akvarelový portrét ženy z dediny 

Valašská Belá, ktorá tvorí mikroregión s Čičmanmi, so Zliecho-

vom, s Košeckým Rovným a Čavojom, od Jozefa Mánesa 

z roku 1854. Prvý, kto upriamil svoju pozornosť na dekoratív-

nosť miestnych krojov, bol architekt Jan Koula, ktorý publikoval 

obrázky čičmianskeho kroja v novinách Český lid v roku 1891. 

Čičmianske výšivky boli prezentované na výstave slovenskej 

výšivky usporiadanej Živenou v Martine v roku 1887. Jurkovič 

prvý raz navštívil Čičmany v roku 1894. Táto obec ho uchvátila 

a k inšpiráciám z nej sa opakovane vracal vo svojej architekto-

nickej tvorbe. Stal sa propagátorom Čičmian. Pre Národopisnú 

výstavu československú v Prahe v roku 1895 navrhol repliku 

čičmianskeho gazdovstva. Predstavila sa v ňom aj čičmianska 

rodina vo vyšívaných krojoch. Svoj úprimný záujem 

o budúcnosť Čičmian prejavil po druhom požiari (1921). Zaslúžil 

sa o obnovu dolnej časti obce s prihliadnutím na autentické 

architektonické prvky budov a ich dekorovanie. Na jeho odpo-

rúčanie poskytol štát dotáciu tým postihnutým rodinám, ktoré 

postavili nové domy podľa vzoru pôvodných zrubových domov 

a ozdobili ich miestnymi ornamentálnymi maľbami. Na území 

zničenom požiarom sa do roka 1927 postavilo 66 nových dre-

vených domov. Na základe rozhodnutia sa nové domy po po-

žiari mali stavať v tradičnom štýle a nastalo znovuzrodenie 

ornamentálnej výzdoby. Štýl maľby sa na nových domoch líšil, 

používalo sa len vápno a tenký štetec, línie ornamentov boli 

teda užšie a väčšmi kontrastovali s tmavými trámami, napuste-

nými konzervačnými látkami. Plánom bolo, aby mal každý dom 

jedinečnú výzdobu s použitím typických vzorov a kompozícií. 

Prevzali sa ornamenty a prvky z tradičnej maľby prvých troch 

etáp a doplnili sa vzormi, ktoré sa prevzali z textilnej výšivky, 

napr. kosoštvorcami, srdcom v geometrickom aj zaoblenom 

stvárnení, kruhom, ležiacim písmenom S. So vzormi sa ďalej 

pracovalo, upravovali sa, motívy sa spájali a vytvárali zložitejší 

ornament. Na domoch sa striedali rôzne vysoké pásy, mohli byť 

vysoké cez niekoľko trámov či jednoduché cez plochu len jed-

ného trámu. Práve použitie vzorov z čičmianskej výšivky pred-

stavuje najpodstatnejší rozdiel medzi pôvodnými troma etapami 

maľby a súčasnou podobou čičmianskych domov.  

Ďalšou verejnou osobnosťou zaujímajúcou sa o Čičmany a ich 

vzkriesenie po požiari bola Alica Masaryková, dcéra T. G. Ma-

saryka. Medzi rodinami, ktoré postavili nové zrubové domy, sa 

súťažilo o najlepšie vonkajšie dekorovanie domu. Práve Alica 

odovzdávala ceny víťazným maliarkam. V roku 1934 si rolu 
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odovzdávania víťazných cien zopakovala na súťaži 

o najautentickejší ženský kroj. 

NOVODOBÁ HISTÓRIA OBCE 

Prvá vlna záujmu zo strany domácich a zahraničných turistov 

sa zdvihla v medzivojnovom období. V roku 1934 vznikol 

v Čičmanoch folklórny súbor, ktorý reprezentoval miestny fol-

klór vo svete i doma. Viaceré prvky lokálnej tradície boli vysta-

vené na etnografických výstavách. Inšpiráciu na svoje aktivity 

čerpal nielen miestny folklórny súbor, ale i Ústredie ľudovej 

umeleckej výroby. V roku 1967 zriadilo Považské múzeum 

v Žiline v Radenovom dome, poslednom zachovanom poscho-

dovom dome, stálu expozíciu. V roku 1977 sa Čičmany stali 

pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry. Počas 20. storo-

čia sa obec stala aj objektom záujmu etnografov, folkloristov, 

muzeológov a iných výskumníkov, ktorí tu pracovali na svojich 

projektoch založených na zaujímavostiach tejto oblasti. Je 

dôležité si uvedomiť, že súčasný sociálny a kultúrny kontext sa 

líši od medzivojnového obdobia. Pred druhou svetovou vojnou 

žilo v Čičmanoch vyše 1 600 obyvateľov, v súčasnosti je ich 

menej než 150. Na druhej strane, od polovice 20. storočia za-

čali pribúdať chalupári z okolitých miest a Bratislavy. Zrubové 

domy v pamiatkovej rezervácii predstavovali zaujímavú investí-

ciu. Táto časť obce je z architektonického hľadiska homogénna 

a zachovala si špecifické kultúrne a historické prvky. Horná 

časť obce, ktorú postihol posledný požiar počas vojny, je hete-

rogénnejšia a spontánnejšia, keďže tu si rodáci z Čičmian alebo 

ich potomkovia stavali chalupy podľa seba. Táto časť obce síce 

nepatrí do chráneného územia, no územný plán i tak ráta 

s výstavbou nových zrubových domov. Môžeme predpokladať, 

že chalupári a stáli obyvatelia majú odlišný vzťah k dedine, 

k miestnej histórii a ku kultúrnemu dedičstvu, čiže aj ich vníma-

nie dekoračných malieb môže byť iné. Čo sa týka zdobenia 

domov, rozdiely sa zotierajú. Stáli aj víkendoví obyvatelia sa 

držia zdedeného ornamentálneho štýlu maľby. Pracujú 

s tradičnými tvarmi a vzormi, no ich kombinácie sú už vecou 

vkusu jednotlivých majiteľov domu. Preto sa finálne maľby 

domov líšia. Odlíšiteľné sú aj domy, ktorých majiteľ nemal dos-

tatočnú zručnosť pri maľbe, a tak si pomohol šablónami. Novo-

dobé je i používanie latexu namiesto pôvodného vápna alebo 

hlinky. Ďalším rozdielom v posledných rokoch je prístup k or-

namentom. Časť majiteľov sa usiluje pridržiavať starších spô-

sobov maľby a jednoduchších prvkov. Druhá časť uprednostňu-

je dekoratívnejší spôsob maľby, viac inšpirovaný výšivkou. 

Všetci sa však svojím pričinením snažia udržiavať tento lokálny 

skvost pre ďalšie generácie. 

ČIČMIANSKA VÝŠIVKA 

Okrem architektúry, výtvarníkov a bádateľov od 19. storočia 

zaujal i ďalší ľudový výtvarný prejav – ľudový odev a výšivky. 

„Čičmiansky kroj svojou zdobnosťou ostro kontrastoval 

s jednoduchým a skromným zariadením domu. Už v prvej polo-

vici 20. storočia bol dobrým obchodným artiklom, kupovaným 

často aj ako reprezentatívny dar do zahraničia.“ [12] Čičmian-

ska výšivka má veľkú zásluhu na popularite čičmianskeho ľu-

dového odevu a Čičmian ako takých. Technická dokonalosť, 

bohaté motívy a prvky, ornamentálna a farebná kompozícia sú 

to, čo zaujme. Výšivka sa v minulosti nachádzala najmä na 

miestach, kde plnila svoju funkciu, čiže na švoch, spevnení 

okrajov, modelácii tkaniny riasením. Čo sa týka jej farebnosti: 

„Pôvodne sa na vyšívanie používali bielené a nebielené nite. 

Tento základ bielej a prírodnej v detailoch dopĺňala červená 

alebo oranžová. Neskorším vývojom sa práve červená 

a oranžová farba stali vo výšivke dominantnými. Ďalej sa pou-

žívali odtiene od smotanovobielej cez žltú až po tmavooranžovú 

a červenú. Najkrajšie čičmianske výšivky zostali však bielo-žlté 

a bordové. Tieto sú všeobecne uznané za pravé, nedotknuté 

vplyvmi iných slovenských krojov.“ [13] V čičmianskych výšiv-

kách sa občas objaví aj zelená a modrá farba, najmä 

v detailoch. Tieto farby sa považujú za cudzie, prenikli do lokál-

nej výšivky z iných krojov [14]. 

 

Obrázok 3: Bohatá čičmianska výšivka.  

Zdroj: archív autorky 

ORNAMENTY Z FOLKLÓRNEJ VÝŠIVKY 

 

Obrázok 4: Niektoré čičmianske motívy používané vo výšivke.  

Zdroj: archív autorky 

Čičmianska výšivka je plná prvkov a motívov, ktorých kombino-

vaním sa dajú vytvárať ďalšie. Charakterizujú ju geometricky 

poňaté vzory, vyšité technikou tzv. počítaných nití. Základom 

kompozície boli väčšie motívy zoradené do pásových zostáv. 

Vytváranie väčších kompozícií podlieha určitým tradičným este-



ALFA   4/2020 

7 

tickým pravidlám. Najčastejšie používané motívy výšivky, uve-

dené v lokálnom názvosloví, sú cesťički, zúbki, zákrutki, kľučki, 

okrúhle kvietki, maľe, záhorské kvietki, hviezdicové motívy na 

okná, maľičkí suňečník, suňečník. Ústredným prvkom kompozí-

cie môžu byť prvky na pohárce a baraňie roški. Veľmi obľúbe-

ným je motív srdca, ktorý sa môže spájať do viacnásobnej 

kompozície – na dve srcá, na štiri srcá. Charakteristickým motí-

vom čičmianskej výšivky je jediný zoomorfný prvok – kohútko-

via, kohútkovia s kaľichami, kohútkovia s vetvičkú [15]. Základ-

ným prvkom, ktorý spájal celú výzdobu čičmianskeho ľudového 

odevu, bol kosoštvorec. Čičmiansky kroj, rovnako ako kroje na 

celom Slovensku, zostáva v súčasnosti uložený v skriniach, 

prípadne vystavený v expozíciách. Je však mnoho aktívnych 

mladých ľudí, ktorí sa snažia o zachovanie tradícií. Mnohé ženy 

v Čičmanoch zhotovujú textilné výrobky s tradičnou výšivkou, 

ako obrúsky, obliečky na vankúše a iné. 

SEMIOTICKÁ ANALÝZA ORNAMENTOV 

„Geometrické znaky vnímame dnes väčšinou automaticky, čisto 

zrakom ako jednoduchý ornament bez toho, aby sme im prisu-

dzovali akýkoľvek význam. Stali sa pre nás nádobami 

s vyprázdneným obsahom. Pritom od najranejšej histórie boli 

súčasťou zmysluplného jazyka, ktorému sa pripisovala magická 

sila.“ [16] Či už etnografi zastávajú názor, že jednotlivé orna-

menty na čičmianskych domoch mali v minulosti magickú funk-

ciu, alebo sú proti tomuto tvrdeniu, ako vzorom uplatňovaným 

na výšivke im symboliku uprieť nemôžeme. Keďže v súčasnosti 

sa mnohé z výšivkových prvkov nachádzajú na domoch, je 

namieste interpretovať ich možný význam. Je pravdepodobné, 

že dizajnéri pracujúci s lokálnymi symbolmi vyberajú vhodné 

prvky na svoju prácu aj na základe ich semiotickej funkcie. 

Diagonálny kríž – x – je to jeden z najstarších ornamentov, 

používaných od prvej etapy ornamentálnej výmaľby. Spočiatku 

sa používal samostatne, maľoval sa na rezy trámov. Neskôr, od 

tretej etapy sa vyskytoval ako pásový ornament, nazývaný 

pánence, často v spojitosti s iným ornamentom. Symbol kríža 

môže znamenať predelenie priestoru, kontrast či, v pohanskom 

ponímaní, rozdelenie mužského a ženského sveta. Môže zná-

zorňovať i štyri svetové strany. Pri uložení dvoch diagonálnych 

krížov na seba môže byť naznačený strom života. Dva diago-

nálne kríže nad sebou sa používajú v horizontálnom dekore 

spolu so symbolom pohárce. Tento druh ornamentu sa na vý-

šivkách nenachádzal. Vyskytuje sa od najstarších typov malieb, 

v minulosti bez diagonálneho kríža uprostred ornamentu. Aj tu 

ide o istú formu diagonálneho kríža, takže vysvetlenie bude 

rovnaké. 

Baraňie roški – tento symbol sa často používal v čičmianskej 

výšivke, ako ornament sa používa na domoch v novodobej 

histórii. Možno ho nájsť vo dvoch variantoch – jednoduchšej 

a zložitejšej verzii. Tento symbol je možné vysvetliť dvoma 

prístupmi. Keby sme sa držali názvu, išlo by o zoomorfný pô-

vod. Baran je symbolom sily, v kresťanstve symbol obety 

a pokory. Ako znamenie zverokruhu sa baran spája s jarou, 

keď sa objavujú prvé slnečné lúče, príchod nového života. 

Rohy zvierat sa považujú za symbol plodnosti a ochrany pred 

nepriateľskými silami. Druhý prístup k vysvetleniu tohto sym-

bolu je, že vznikol geometrizáciou pôvodne oblej dvojitej špirá-

ly. Jej línia v tvare písmena S znázorňuje dokonalosť, deň me-

dzi východom a západom slnka. 

Výkrutky – najorganickejšie stvárnený dekoratívny prvok, pou-

žívaný vo všetkých etapách zrubovej maľby. Tento dekor prav-

depodobne tvoria viaceré časti. Vo výšivke sa nachádza 

v geometrickejšom stvárnení, bez stredného elementu, ako 

zákrutki. Špirály symbolizujú život, jeho odvíjanie z jedného 

bodu. Pri dvojitom znázornení tak môžu znamenať život a smrť. 

Zároveň môžu znázorňovať vychádzajúce slnko, začiatok roka. 

Divé kľučki – ďalší z pôvodných typov, vyskytuje sa vo všetkých 

etapách zrubovej maľby. Pôvodne sa maľovala iba kľukatá 

čiara, po roku obnovenia obce po požiari sa začína objavovať 

bodkovanie. Vlnovka, kľukatá čiara sa v ľudovej terminológii 

stotožňovali s vodou. Nemusí ísť len o prúdenie vody, ale i krvi, 

života. V názve ornamentu je slovíčko „divé“, čo môže symboli-

zovať divoký potok, jeho pretekanie dedinou, prípadne iné 

prírodné sily. Voda je stále v pohybe, čas plynie, môže si proti-

rečiť, keďže život môže dávať i brať. 

 

Obrázok 5: Ornamenty, horný rad zľava – diagonálny kríž, pánence, 

pohárce, spodný rad zľava – baraňie roški, výkrutky, divé kľučki.  

Zdroj: archív autorky 

Srdce – je to veľmi obľúbený ornament tak vo výšivke, ako aj vo 

výmaľbe domov. Vo výšivke sa nazýva sŕcko, prípadne sa tento 

symbol spája do dvojice – na srcá, štvorice – na štiri srcá. 

V ornamentoch na domoch sa srdce nachádza samostatne, 

viaceré srdcia sa spájajú do jedného symbolu, prípadne je 

srdce skombinované s iným ornamentom. Nájdeme ho vo všet-

kých etapách vývoja maľby zrubových domov. Srdce sa vníma 

ako symbol lásky, označuje vnútro človeka, môže znamenať 

pravdu, odvahu, morálku. Zo slovanskej mytológie sa dá hovo-

riť o duševnom ohni spájajúcom dvoch ľudí. Pri spojení dvoch 

sŕdc do jedného ornamentu možno vidieť dva diagonálne kríže, 

prípadne kosoštvorec, ktorý je symbolom ženského lona.  

Kohúty – zoomorfný ornament s motívom kohúta, ktorý pochá-

dza priamo z výšiviek. Kohút môže symbolizovať ochranu, jeho 

kikiríkanie oznamuje návrat svetla po tme. Je odvážny, ostraži-

tý, bdelý. Ornament kohúta sa skladá z viacerých geometric-

kých tvarov, zobrazuje sa väčšinou vo dvojici na štítoch domov. 

Samotný kohút je stvárnený jednoducho, v prípade dvojíc čas-

tejšie ide o zdobenejšiu maľbu. Vyzdobené kohúty bývajú ob-

čas označené ako pávy, vo výšivke, z ktorej sa vzor prebral, 
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však vždy ide o kohúty. Tie často dopĺňal ďalší prvok vložený 

medzi ne, napríklad hviezda či perá. 

Kvety – v čičmianskej geometrickej ornamentike sa nájde aj 

svojské stvárnenie ich tvarov. Nesú názov okrúhle kvietki. Pod 

týmto názvom možno nájsť viacero kvetov, vychádzajúcich 

z výšivky. Symbol kvetu sa dá vysvetliť viacerými spôsobmi. 

Môže znamenať dĺžku ľudského života, znovuzrodenie, ale 

i pominuteľnosť. Kvet je dokonalé dielo, predstavuje ženskú 

krásu. V čičmianskom znázornení kvetov môžeme nájsť kosoš-

tvorec ako symbol lona, opäť sa tu nachádza aj diagonálny kríž. 

Pri niektorých je jednoduchý typ špirály ako kolobehu života. 

Kvetové ornamenty sa začali používať od druhej etapy maľby 

domov. 

Šípka – jej symbol sa nachádza na väčšine čičmianskych do-

mov. Používal sa od prvej etapy maľby. Šípky bývajú sústrede-

né okolo okien a dverí a vždy smerujú dnu. Šípka ako symbol 

udávajúci smer by sa mohla chápať ako ukážka cieľa pre dobré 

sily, pozitívnu energiu. 

Kruh – ako symbol celistvosti, dokonalosti je geometrickým 

tvarom bez prerušovania, nie je to častý ornament. Dá sa nájsť 

okolo dverí a strieda sa s diagonálnym krížom, čo mohlo sym-

bolizovať aj ochranný charakter. 

 

Obrázok 6: Ornamenty, horný rad zľava – sŕcko, kohút, kohúty, spodný 

rad zľava – okrúhle kvietki, šípka, kruh.  

Zdroj: archív autorky 

Samozrejme, ornamentov používaných v ornamentálnej maľbe 

čičmianskych domov i v lokálnej výšivke je omnoho viac. Nájdu 

sa zložité ornamenty, zložené z viacerých spomenutých prvkov, 

a určite nemožno poprieť ani kreativitu jednotlivých žien – ma-

liarok. Dá sa predpokladať, že každá si ku klasickým vzorom 

dohotovila niečo podľa seba [17]. 

AKTUÁLNE VYUŽITIE ČIČMIANSKEHO ORNAMENTU V 

GRAFIKE A DIZAJNE 

„Čičmiansky ornament bol ako prejav kultúrneho dedičstva 

z dlhodobého historického hľadiska úspešný. Bol zachovaný 

a cenený ako produkt manuálnej tvorivosti spájajúcej šablónu 

tradície s individuálnou invenciou. Dodnes je dôležitou súčas-

ťou miestnej architektúry, odevov a dekorácií. Bol začlenený do 

okolitého prostredia a stal sa jeho prirodzenou súčasťou. Jeho 

význam bol zmenený z dôvodu časových a kultúrnych zmien. 

Prekročil hranice miestneho kontextu a vstúpil do širších súrad-

níc kultúrneho obehu. Stal sa charakteristickou kultúrnou zlož-

kou oceňovanou odborníkmi i verejnosťou, kultúrnym prvkom 

transformovaným do národného reprezentatívneho symbolu.“ 

[18] 

 

Obrázok 7: Nie je možné začať inou kategóriou ako textilom. Bola to 

práve textilná kolekcia, ktorá sa postarala o znovuzrodenie čičmianske-

ho vzoru ako inšpirácie tvorby dizajnérov. Kolekcia oblečenia od firmy 

Alpine Pro pre olympijskú výpravu na LOH 2012 v Londýne sa vyzna-

čovala klasickou slovenskou farebnosťou – bielou, modrou, červenou 

farbou, doplnenými čiernou. Z čičmianskych prvkov sa v pásových 

vzoroch použili prvky ako baraňie roški, výkrutky, pánence, pohárce... 

Kolekciu prijali kladne športovci i verejnosť, našli sa však aj odporcovia, 

ktorým sa zdalo nevhodné umiestniť tento tradičný ľudový vzor na 

„šušťáky“ bez hlbšej myšlienky. Od prvého použitia sa inšpirácia 

z Čičmian objavila v každej olympijskej kolekcii. Pre ZOH 2014 v Soči 

sa z inšpiračného zdroja použil iba jeden hlavný ornament, a to srdce, 

ktoré malo symbolizovať jeden tím, hrdosť, čestnosť Slovákov. Kolekciu 

pre LOH 2016 v Riu de Janeiro už pripravovali iné firmy ako Dare 2b, 

Puojd – ponožky, Aida – legínsy. Čičmiansky vzor sa objavoval 

v klasických horizontálnych vzoroch na rôznych plochách oblečenia 

v slovenských národných farbách. Kolekcia na ZOH 2018 

v Pchjongčchangu bola ladená v sivých, čiernych, bielych a červených 

odtieňoch. Čičmianske ornamenty sa nachádzajú na rukaviciach, svet-

roch, šáloch a čiapkach. Podľa dostupných informácií sa éra čičmian-

skeho ornamentu na olympijskej kolekcii oblečenia skončila, na najbliž-

ších hrách ju nahradí iná ľudová inšpirácia – modrotlač.  

Zdroj: https://www.sashe.sk/AIDASTYLE/detail/leginy-loh-rio-2016, 

https://metropola.zenskyweb.sk/clanok/31626-cicmiansky-vzor-v-riu-

pozname-oblecenie-pre-olympionikov, 

https://www.puojd.sk/shop/gifts/ponozky-sampionky-biele, 

https://katalog.intersport.sk/data/images/540x540/42/423001800.jpg, 

https://m.smedata.sk/api-

media/media/image/sme/7/30/3053807/3053807_1200x.jpeg?rev=3 
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Obrázok 8: Textilných výrobkov s čičmianskou potlačou je v súčasnosti 

mnoho, či už sú to tričká, nákrčníky, vaky, alebo aktuálne rúška. Mnohé 

veci sú vytvorené z metráže, na ktorej sú prvky uložené v pásoch po-

dobne ako na čičmianskych domoch. Medzi predmetmi s týmto motí-

vom vyčnieva značka Kachna a ich tričko Rozsypané Čičmany. Orna-

mentike dali novú tvár a symboly ako sŕcka, výkrutky, diagonálny kríž 

voľne rozložili na formát. Čierno-biela farebnosť sa tu síce použila 

opačne ako na domoch, no ornamenty aspoň nesú štruktúru dreva.  

Zdroj: https://kachna.sk/kolekcia/cicmany/ 

 

Obrázok 9: Projekt výtvarníčky Niny A. Šoškovej a módnej dizajnérky 

Lenky Sršňovej Contemporary souvenir/Vytvorené na Slovensku si 

dáva za cieľ vytvoriť hodnotné umelecké suveníry. V roku 2015 sa 

uskutočnila rezidencia viacerých umelcov v Čičmanoch s cieľom vytvo-

renia umeleckých výstupov. Vznikli viaceré suveníry či „polotovary“ pre 

tvorivé dielne, v ktorých si návštevníci mohli dotvoriť konečný suvenír 

podľa seba. Od N. Šoškovej vznikla plstená brošňa s motívom kohúta, 

kľúčenka a drevená skladačka On a ona Čičmany. Michaela Bednárová 

zo značky Puojd vytvorila počas tejto rezidencie minimalistické ponožky 

so vzormi z dreveníc. Písmo na obaloch je od Ondreja Jóba.  

Zdroj: https://contemporarysuvenir.sk/ukazka-strany/, 

https://www.puojd.sk/blog/cicmany 

 

Obrázok 10: V rámci súťaže Kruhy na vode, ktorú organizuje Ústredie 

ľudovej umeleckej výroby, získala Andrea Ďurianová v roku 2010 uzna-

nie v kategórii kov za kolekciu šperkov Čičmany. Šperky nadväzujú na 

čičmiansku tradíciu nielen v zobrazení geometrických prvkov z maľby, 

ale aj materiálom a farebným kontrastom. Základ prsteňa tvorí tmavé 

drevo, ktoré je doplnené trojrozmerným ornamentom v kovovom vyho-

tovení. Použili sa symboly sŕcko a hviezdička. Produkt spĺňa svoj účel – 

odkazuje na tradíciu v modernom stvárnení.  

Zdroj: http://www.uluv.sk/domain/flox/files/kruhy-na-vode/2010/fotky/A-

KOV-DURIANOVA.jpg 

 

Obrázok 11: Firma Curaprox pravidelne vydáva limitované edície svo-

jich kefiek. Medzi najnovšími oslovenými umelcami je aj spomínaná 

Michaela Bednárová z Puojdu, ktorá tak preniesla čičmianske ornamen-

ty na zubné kefky. Zobrazené sú symboly sŕcko a pánence v bielej 

verzii na červenej, modrej alebo čiernej kefke.  

Zdroj: https://aprilmagazin.curaprox.com/kefky-ktore-oslavuju-

slovensky-folklor-ich-autorka-michaela-bednarova-nam-porozpravala-o-

svojom-vztahu-k-tradicnym-symbolom/ 

 

Obrázok 12: Aha je projekt Tomáša Kompaníka. Prvú knihu tvoril ako 

svoju diplomovú prácu na Fakulte multimediálnych komunikácií Univer-

zity Tomáša Baťu v Zlíne v roku 2012. Kniha spája tradičnú slovenskú 

výšivku so súčasným grafickým dizajnom a každá z ôsmich kapitol sa 

venuje jednému kraju Slovenska a jeho výšivkám. Kniha bola ocenená 

mnohými cenami vrátane Red Dot Design Award 2015. Tento rok 

vychádza kniha ahax100, ktorá dokumentuje ľudové výšivky zo 100 

dedín Slovenska v modernom grafickom stvárnení aj s príbehmi ľudí 

z jednotlivých obcí. Medzičasom vyšli pod značkou aha viaceré menšie 

publikácie ako Porekadlá, Príslovia a iné, vždy doplnené ľudovými 

vzormi.  

Zdroj: https://ahaslovakia.sk/collections/aha-knihy/products/aha-kniha 
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Obrázok 13: Okrem Ondreja Jóba sa písmom inšpirovaným Čičmanmi 

zaoberala aj diplomová práca Nadeždy Simovej, študujúcej na Fakulte 

informatiky Masarykovej univerzity v Brne. Prvky, ktoré diplomantka vo 

svojej práci použila: lomená vlnovka – divé kľučki, zákrutki, baraňie 

roški, diagonálny kríž, kosoštvorec.  

Zdroj: https://is.muni.cz/th/ou2dc/DP.pdf 

 

Obrázok 14: Pod značkou Xanty knihy vznikajú knižky 

s experimentálnou koptskou väzbou. Autorka vytvorila sériu venovanú 

Čičmanom, na bielom papieri vynikajú najčastejšie symboly sŕcka, 

baraňie roški, pánence, pohárce v klasickom pásovom stvárnení.  

Zdroj: https://www.facebook.com/xanty.knihy/?ref=page_internal 

 

Obrázok 15: Poštová banka predstavila v roku 2014 platobné karty 

s dizajnom od Tomáša Kompaníka. Jednotlivé prvky z čičmianskeho 

ornamentu sú spracované moderným geometrickým štýlom, preto ich 

inšpiráciu na prvý pohľad ťažko rozoznať. V súčasnosti už nie je tento 

dizajn kariet k dispozícii.  

Zdroj: https://www.postovabanka.sk/novinky/tlacove-spravy/dizajn-

platobnych-kariet-inspirovali-slovenske-vysivky/ 

 

Obrázok 16: Tatratea od firmy KARLOFF dostal v roku 2010 nový šat. 

Dizajn fľaše a loga navrhlo dizajnové štúdio Pergamen z Trnavy. Logo 

v tvare písmena T sa skladá z čičmianskych ornamentov a zo staroslo-

vanských symbolov. Z čičmianskych prvkov sa tu nachádza motív 

výkrutky, ktorý vysvetlili ako slovenské znázornenie jin a jang – rovno-

váhy, a diagonálny kríž so zvislými čiarami, ktoré zobrazujú faunu. 

Dizajn fliaš získal mnohé ocenenia vrátane Red Dot Award 2010.  

Zdroj: https://www.pergamen.sk/sk/portfolio/obaly/51-tatratea 

 

Obrázok 17: Žilinské architektonické štúdio Slovenský dom zaoberajúce 

sa tradičnou ľudovou architektúrou so sedlovou strechou v modernom 

stvárnení oslovilo na tvorbu svojho loga Tomáša Kompaníka v roku 

2018. Logo sa skladá z viacerých prvkov, ktoré spolu vytvárajú symbol 

domu. Z čičmianskych ornamentov použil autor motív srdca, ktoré malo 

charakterizovať sídlo života a znak lásky. Ďalším prvkom z Čičmian je 

diagonálny kríž, spája viaceré kontrasty ako pozemské 

a nadpozemské, živé a mŕtve, je znakom kresťanskej symboliky, ale aj 

magickým a ochranným znakom.  

Zdroj: https://slovenskydom.sk/blog/logo-slovensky-dom-a-jeho-

myslienka 

 

Obrázok 18: Po úspechu viacerých kolekcií oblečenia našich olympio-

nikov sa čičmianske vzory dostali aj na iné aplikácie. Príkladom je logo 

Slovak House Rio 2016. Základným motívom loga je srdce, ktoré ko-

rešponduje s mottom Slovak House – Where Your Heart Is. Z častí 

čičmianskych vzorov sa dá identifikovať symbol baraňie roški, diago-

nálny kríž.  

Zdroj: https://www.olympic.sk/en/node/18981 

 

Obrázok 19: Celoslovenské stretnutie fujaristov sa v Čičmanoch koná 

od roku 2005. Vizuálna identita podujatia sa rokmi mení, čičmianske 

ornamenty sa však objavujú vždy. V rokoch 2013 – 2014 išlo viac-

menej o čierno-biele stvárnenie, zobrazená lineárna postava fujaristu 

akoby stála pred reálnym čičmianskym domom, po okrajoch sa použila 

ostrá vlnovka a trojcípy lístok. Od roku 2015 má identita podujatia 

modernejší nádych. Čičmiansky dekor sa používa v pôvodnej podobe, 

ako sa na domoch nachádza. Rozoznateľné sú horizontálne pásy 

sŕcka, pohárce, baraňie roški, výkrutky, pánence. Postava fujaristu 

zostala hlavnou súčasťou propagačných materiálov do roku 2017, 

odkedy je hlavným symbolom podujatia symbol čičmianskeho srdca. 

Farebnosť vizuálu ročníkov 2015 – 2017 zodpovedá princípu maľovania 

bielych ornamentov na tmavšie pozadie, cieľom farebných kombinácií 

je zaujať. Od roku 2018 sa zobrazuje motív srdca v červených odtie-

ňoch.  

Zdroj: https://www.facebook.com/fujaristi/photos, 

https://www.cicmany.net/podujatia-pre-vas/fujaristi-v-cicmanoch-9-

rocnik 
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Obrázok 20: Viaceré jednorazové podujatia, ktoré sa konali najmä 

v Čičmanoch, v okolí alebo v Žilinskom kraji, použili prvky 

z ornamentálnej výmaľby čičmianskych domov. V roku 2013 sa v Žiline 

konala konferencia Tradície netradične. Vplyvom popularizácie čič-

mianskeho vzoru na olympijských odevoch v týchto rokoch sa na plagá-

te k podujatiu siahlo práve po tejto inšpirácii. Pozadie plagátu tvorí 

fotografia okna čičmianskeho domu spolu s okolitými dekormi. Vidno 

tradičné vzory ako sŕcka, baraňie roški, výkrutky, pánence, spojené 

sŕcka. Ako sprievodný prvok textových častí plagátu sú divé kľučki 

a kohúty. Folklórny súbor Stavbár použil na plagáte k programu svojho 

60. výročia v roku 2019 prvky sŕcka, baraňie roški a horizontálny orna-

ment divé kľučki.  

Zdroj: https://www.zilinskazupa.sk/files/odbory/zahranicne-

vztahy/2013/november/plagat-tradicie-netradicne.jpg, 

http://www.zilina.sk/userfiles/2019/kultura/PLAGAT_60.jpg 

 

Obrázok 21: Medzi najnovšie počiny v oblasti grafického dizajnu patrí 

nová vizuálna identita Slovenských elektrární, zverejnená v októbri 

2020. Ornamenty z Čičmian a grafické prepojenie folklórnych prvkov so 

schematickými znakmi elektrického obvodu boli hlavnou inšpiráciou pre 

švédske štúdio Omasta.  

Zdroj: https://identita.seas.sk/# 

ZÁVER 

„Čičmany sú jediný ľudový motív, ktorý spracúvam. Mám 

k tomu veľký rešpekt, lebo je to naozaj krásna a cenná vec. 

Keď sa robí s ľudovými motívmi a s folklórom, je dôležité vedieť 

o histórii veľa. Nie je dobré dospieť do fázy, že folklór zneuží-

vame, že slúži iba účelovo. Je lepšie robiť to od srdca a vedieť 

o tom veľa.“ [19] Toto sú slová Michaely Bednárovej 

k predstaveniu kolekcie zubných kefiek Curaprox. S týmto ná-

zorom musíme súhlasiť. V rámci príspevku sa predstavili pro-

jekty esteticky príjemné, prípadne s potenciálom do budúcnosti. 

Viaceré s úspechom doma i v zahraničí. Väčšia časť produktov 

s inšpiráciou v čičmianskom ornamente ukázaná nebola. Rôzne 

druhy klasických suvenírov – hrnčeky, tašky, doplnky – sa dajú 

robiť s citom, no i prejsť do gýča. Je jasné, že malí výrobcovia 

nasledujú dopyt [20], zároveň je však potešujúce vidieť dizajné-

rov ako Tomáš Kompaník, Michaela Bednárová, Nina Šošková, 

ktorí sa problematike venujú do hĺbky a výsledkami svojej práce 

potešia odbornú verejnosť i zákazníkov. Určite je pozitívnym 

trendom, že zákazníci si vyberajú produkty so slovenským 

ornamentom, prípadne sa oň vďaka častému používaniu zaují-

majú. No jeho použitie mnohokrát vyznie prvoplánovo. Dizajnéri 

sa nenamáhajú hľadať inú inšpiráciu v slovenskom folklóre, ale 

siahajú po overenej istote. Pozitívne je určite po mnohých ro-

koch upustenie od tohto ornamentu v olympijskej kolekcii 

a nahradenie iným slovenským kultúrnym dedičstvom. Bývalá 

starostka Čičmian Natália Dubnicayová v rozhovore uviedla, že 

sa nestotožňuje s bezbrehým komerčným využitím ornamentov, 

ideálne by bolo zabezpečiť im istý druh patentovej ochrany 

[21]. Takéto riešenie by bolo určite užitočné, zamedzilo by sa 

nevhodné používanie, možno by sa zmiernilo presýtenie týmto 

ornamentom a do pozornosti by sa dostali aj iné ľudové inšpirá-

cie. Nie som toho názoru aby sa používanie celkom zakazova-

lo, musíme veriť, že dizajnéri budú pristupovať k používaniu 

ornamentov s rozumom, nebudú miešať prvky, ktoré k sebe 

nepatria, ako napr. čičmiansky vzor v modrotlačovom stvárnení, 

a budú ho používať len na vhodné projekty – azda sa nedoč-

káme použitia čičmianskych ornamentov na predvolebných 

plagátoch. Negatívnym zistením z tohto výskumu je i fakt, že 

Čičmany, ako turistický cieľ, inšpiračný zdroj pre celé Sloven-

sko, nemajú vlastný jednotný vizuálny štýl. Bolo by ideálne 

pretaviť využitie poznatkov z výskumu do konkurencieschopné-

ho návrhu.  

Štúdia nadväzuje na multidisciplinárny APVV projekt č. 16-0567 

Identita.sk – spoločná platforma dizajnu, architektúry 

a sociálnych vied slovenskej Agentúry pre výskum a vývoj.  
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