
Velikonoční vejce: barvení, symbolika, magická i dekorativní funkce 



Vejce jako jeden z hlavních symbolů jarních svátků má ambivalentní charakter: 
v tradičních představách je plné čerstvé vejce symbolem nového života 
(metaforicky lze přenést na jaro a očekávanou úrodu) a prázdné vejce 
(poucho, skořápka, výdutek) symbolizuje smrt, zmar (proto má také Morana, 
Mařena, Smrtka, na krku „korále” z prázdných vajec).



Jaro jako období naděje a začátku zemědělského roku svádělo k nejrůznějším 
magickým praktikám právě za pomoci vejce. Aby se umocnila magická síla vejce, 
bylo barveno. Zdobení výdutku (poucha) – kraslic je záležitost až 19. století, 
kdy se vytrácí magická funkce vejce a převládá funkce dekorativní.  



Důležité postavení měla červená barva (odkud pochází také slovo KRASLICE, 
protože staroslovanské označení pro červenou je KRASNYJ – viz např. současná 
ruština nebo ukrajinština). Červená barva byla symbolem života, lásky, krve, 
ale také ohně a veselí. Tato symbolika vycházela z představ, které si lidé vytvářeli 
pozorováním svého okolí – např. pokud člověk kypí zdravím, má červené tváře, 
krev je červená, oheň poskytuje teplo (v zimě životně důležité).  



V tradičních představách byla 
opakem červené bílá barva.  

Ta v lidovém prostředí 
symbolizovala smrt, zmar, 

smutek. Až s křesťanským vlivem 
byla chápána jako symbol nevinnosti 

či jako slavnostní barva).                                                                                                                             

Černá barva 
byla vnímána jako barva životadárné země, 
sváteční barva; opačně (vlivem křesťanství) 

jako barva noci, smutku či dokonce démonů. 

V tradičních představách byla 
opakem červené bílá barva.  

Ta v lidovém prostředí 
symbolizovala smrt, zmar, smutek 

(až s křesťanským vlivem byla 
chápána jako symbol nevinnosti 

či jako slavnostní barva).                                                                                                                             

Černá barva 
byla vnímána jako barva 

životadárné země, sváteční barva; 
opačně (také vlivem křesťanství) 

jako barva noci, smutku 
či dokonce démonů. 



Zelená barva je neoptimističtější; 
je symbolem jara, mládí, růstu, veselí, 
zdraví a naděje. Žlutá barva je barvou 

sluneční, bohaté úrody a hvězd, ale také 
žárlivosti. Hnědá barva symbolizovala 
v tradičních představách zem, přírodu, 

ale zároveň také smutek. 

V předkřesťanské symbolice byla 
modrá barva symbolem nemoci, 
modřin a moru, s vlivem křesťanství 
se modrá stává symbolem nebes 
a také barvy proti uhranutí. 



Magická moc barvených vajíček se ještě posilovala dalšími kosmetickými úpravami, 
jako bylo např. leštění sádlem či špekem nebo vonění v bylinkách či koření. 
Dále to bylo dotýkáním či svěcením, máčením ve vosku, namáčením v proudné vodě, 

Na vajíčka se aplikovaly nejrůznější symboly, které měly opět nejrůznější významy. 
Nejčastěji se objevující ochranné symboly jsou kříže. Tuto symboliku lze nalézt 
nejen na vejcích, ale i v pověrečných praktikách. Např. jako ochrana polí se na jaře 
zapichovaly do země posvěcené proutky z kočiček ve tvaru kříže.  

kutálením v popelu atd.



Dalším ochranným symbolem je oheň 
(na kraslicích se objevuje jako trojúhelníčky), 
a to hlavně jako ochrana před zlými silami. 
Stejně tak i znázorňování ostrých předmětů 
(nože, trny, hrábě, ježek, rak, parohy). 

Typickými symboly plodnosti 
jsou granátové jablko, srdce, 
voda a hvězda (zvěstuje štěstí, 
zdraví a nový život).

Kruh je symbolem propojující symboly 
ochranné a symboly plodnosti. Představuje 
ochranný kruh a zároveň Slunce jako dárce 
plodnosti, nového života.



Magie za použití vajec

Máte-li strach ze zlých sil, potírejte si o velikonoční svátky tváře červeně nabarveným vejcem.  
(ruská Volyně)

Nechcete se provdat za bručouna? Pak během malování velikonočních vajec nesmíte mluvit.
(Slovácko)

Zlobí Vás na zahradě krtek? Poházejte kolem krtinců svěcená velikonoční vajíčka. 
(Valašsko)

Jsou-li Vaši voli málo silní a špatně táhnou pluh, potírejte je před první orbou česnekem a dotýkejte se jich vejcem. 
Toto vejce pak darujte prvnímu žebrákovi, který navštíví Váš dům. 

(Orava)

Pokud se Vaše krávy nedržely minulý rok pohromadě ve stádu, musíte je letos během první pastvy všechny obkoulet 
vařeným vejcem.

(Morava)

Povolání svého budoucího muže zjistíte tak, že přes vaječné skořápky budete lít vosk. Odlitý tvar Vám potom napoví, 
čím bude Váš partner.

(Slovensko)

Chcete-li se dozvědět, čeho se Vám letos nejvíce urodí, pak v předvečer Neděle velikonoční nakreslete uhlíkem 
nebo tužkou na vejce plodiny, které se rozhodnete pěstovat. Vajíčko dejte na střechu domu. Podle toho, 

u kterého obrázku mráz vejce roztrhne, toho budete mít při sklizni nejvíce.
(Huculové)

Domácího skřítka hospodáříčka, diblíka, si pořídíte tak, že musíte devět dní nosit vejce od černé slepice v podpaží. 
Devátý den se Vám z vejce vylíhne diblík.

(Čechy)



Od 19. století převládá funkce dekorativní. Na kraslice jsou přenášeny motivy z výšivek, 
křesťanské symboly, folklórní motivy. Posun je vidět také např. v tom, že jsou barvena jen poucha, 
a ne plná vejce. 

Techniky zdobení vajec rozvinuté v 19. století:

- plastický ornament pomocí aplikace včelího vosku na již nabarvené vajíčko 
 (Kyjovsko, Hustopečsko, Jindřichův Hradec a další)
- batikování včelím voskem (typické pro Jižní Čechy, Horácko, Chodsko)
- vyškrabování ornamentu (Střední Čechy, Strážnice, Kyjovsko)
- ovazování rostlinnými částmi (Chodsko a další)
- nalepování ornamentů ze slámy, škrobem nebo klihem (Haná)
- aplikace „duše” jezerní sítiny (Litoměřicko, Uherské Hradiště, Hodonínsko a další)
- drátování, kombinace s textilií apod. 



 
Na Příbramsku byla „parádní vejce” záležitostí importu z Moravy. 
Tradiční zdobení na Příbramsku: vajíčko se obarvilo jen jednou barvou. 
K tradiční červené se užíval papír z červené cikorky, zelená se dělala 
z odvaru z mladého osení, sláma barvila žlutě, lógr z kávy dělal hnědou 
barvu, cibule žlutohnědou, modrou barvu vytvořily předvařené borůvky. 

  

Zdobení vajec na Příbramsku



Někdy se na skořápku přiložil lístek kapradiny či jiné rostlinky, převázal se gázou 
a pak se dalo vejce vařit v barvivu. Vzácněji se na Příbramsku obarvená vajíčka 
přizdobovala vyškrabováním jednoduchého ornamentu – těm se pak v Příbrami 
říkalo „rejsky”. Vyškrabávat se mohlo například tzv. kudlou příbramkou. 

Umělé barvy a papírové obtisky přinesl na Příbramsko až začátek 20. století.  



Ačkoli česká příroda skýtá širokou škálu barev, velmi oblíbené bylo i importované 
barvivo nazývané „prizule”. Získávalo se ze dřeva tropických stromů sapanu 
ježatého (takzvaná červená prizule) a kreveně obecné (modrá prizule). 
Běžně se s ním barvila vlna a hedvábí na růžovou, červenou, fialovou 
a šedomodrou barvu, stejných odstínů bylo možné dosáhnout i na vajíčkách.



Zpracovaly: Pavla Trantinová, Klára Posekaná, Stanislava Moravcová

PhDr. Pavla Trantinová
Mgr. Klára Posekaná

Mgr. et Mgr. Stanislava Moravcová
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