
        

                                                                                                                                   
 

Vítězslava Klimtová, spisovatelka, grafička, ilustrátorka, 
známá strašidloložka a objevitelka pohádkové země plné 
strašidýlek, skřítků, víl, rusalek, se narodila v roce 1941 
v Praze.  
Dětství prožila v severních Čechách. V Jablonci nad 
Nisou maturovala na Střední umělecké škole bižuterní. 
Ve studiích pokračovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kterou 
ukončila v roce 1976.  
V současné době žije především v Pohádkovém domě ve vesničce Pičín u 
Příbrami, kde má výtvarný ateliér, ale také v Praze a ve Španělsku. 
 
 
                       

Hlavně děti si oblíbily její lexikony ohrožených druhů strašidel. 
Známé jsou také její knížky o rodině skřítka Drnovce. Vítězslava 
Klimtová napsala i několik knih pro dospělé čtenáře.  
 

 
 

 

 
Kromě knižních a časopiseckých  ilustrací se Vítězslava Klimtová  
v posledních letech víc věnuje také olejomalbě. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snad stojí zato připomenout si aspoň několik slov z těch, která Vítězslava Klimtová řekla 
před několika lety v jednom rozhlasovém pořadu:  
„Všimněte si, že když někdy vzniká něco, co vyvolává příznivou odezvu nebo co zůstává lidem v 
srdci, je to většinou velice jednoduché a prosté; není v tom žádná póza, žádná pompa, není to 
nesrozumitelné, je to jednoduchoučké a neokázalé. A u takových věcí brzy poznáte, jak se vám 
vrací to, co jste do nich vložili.  
Přišlo za mnou hodně lidí, i lidí majetných, stokrát, možná tisíckrát majetnějších než jsem já, a 
záviděli mi. Já si totiž vymalovávám, vypisuji a vybásňuji svět, který nelze koupit, který ale mohu 
rozdat. Dávám jej, a to je to nejlepší, co si mohu užít, protože ten, kdo dává, ten dostává. Řekněte, 
je něco krásnějšího než stvořit svůj vlastní svět a pak jej dát těm ostatním?".  
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