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Anotace

Slovácko je kraj  bohatý na tradiční lidovou kulturu,  umění a folklor.  Tato 

práce je zaměřena na Kyjovsko a Strážnicko, dvě podoblasti Slovácka, vyhlášené 

svojí tradičností a folklorními festivaly. Pěkná příroda, lidová architektura vynikající 

svojí  jedinečností,  množství  památek  a  zvyků láká  turisty  nejen  z  celé  České 

republiky, ale i ze zahraničí. Z tohoto důvodu je třeba potenciálním návštěvníkům 

nabídnout  celý  balík  služeb,  od  ubytování  a  stravování,  přes  širokou  nabídku 

různých  lidových  akcí  a  zajímavostí,  až  po  možnosti  sportovního  vyžití  a 

způsobech dopravy.

Klíčová slova

Kyjovsko; Strážnicko; turismus; folklor; tradice; festivaly; kultura; památky; 

příroda; služby.
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Summary

Slovácko is a region rich in traditions, culture and folklore. This thesis is 

about  Kyjovsko  and  Strážnicko,  two  subregions  of  Slovácko  famous  for  their 

traditions  and  folklore  festivals.  The  beautiful  countryside,  characteristic  and 

unique architecture, aboudant historical sites and customs attract tourists not only 

from the Czech republic,  but  also from abroad.  For  this reason we must  offer 

potential visitors a complete package. This must include acomodation, food and 

also a broad choice of  popular  and interesting activites as well  as sports  and 

transport.

Key words

Kyjovsko;  Strážnicko;  tourism;  folklore;  traditions;  festivals;  culture; 

historical sites; Nature; service.
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1. Úvod

Region kyjovského a strážnického Dolňácka uznává svým způsobem života 

tradiční hodnoty a odkazy. Nejenom na vesnicích, ale i ve městech se lidé znají, 

zdraví se, rádi se setkávají a sdružují je společné zájmy. Přestože se jednotlivé 

regiony trochu liší, zvyky a obyčeje s malými obměnami zůstávají stejné a turisté 

zajíždějící do těchto oblastí si pouze mohou zvolit region, který je jim bližší.

S tím,  jak začala být díky rozvoji  dopravy tato místa dostupnější,  začali  je 

navštěvovat lidé ze všech míst České republiky a často i ze zahraničí. Akce, které 

dřív bývaly vyloženě regionální, se postupně rozvinuly v celostátní a některé i v 

mezinárodní. Toto s sebou přineslo další požadavky na komfort návštěvníků, tzn. 

ubytování, stravování, informace, a začala se tak rozvíjet nová forma cestovního 

ruchu.  Tato  situace  je  jednoznačným  přínosem  jak  pro  turisty,  tak  pro  místní 

obyvatele. Ti si uvědomili, jak moc je tento region ceněný a že vzbuzuje stále větší 

zájem a začali staré tradice obnovovat a udržovat. Turisté si tak mohou být jisti, že 

se zde setkají s vysokou kvalitou tradičního moravského jídla, výborným vínem a 

komfortním ubytováním ve stylových penzionech.

Tato  práce  je  malým  turistickým  průvodcem  mikroregionů  Kyjovska  a 

Strážnicka  zaměřeným na  nejtypičtější  lidové  tradice  a  ostatní  služby,  které  s 

cestovním ruchem a jeho využitím bezprostředně souvisí.
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2. Lokalizace a popis oblasti

Celý kraj Slovácka je vymezen přirozenými hranicemi, které zhruba tvoří toky 

řek Moravy a Dyje, hřebeny Malých Karpat, Javorníků, výběžky Jablůnkovských 

Karpat  a  Chřiby.  Zbývající  úseky  hranic  byly  vymezeny  jako  etnické  hranice. 

Území  Slovácka  se  rozpadá  na  několik  kulturních  částí.  Jsou  to:  Podluží, 

Horňácko, Dolňácko, Záhoří a Kopanice. Každá tato oblast se ještě dělí na další 

okrsky a dokonce i na jednotlivé obce. Naznačené hranice oddělují Slovácko od 

okolních  regionů,  například  od  Valašska   a  Hané,  ale  vzhledem  k  rozlehlým 

přechodným oblastem je nelze přesně vymezit. Přechodná oblast mezi Slováckem 

a Valašskem se nazývá Luhačovické zálesí a Hanácké Slovácko tvoří  přechod 

mezi Slováckem a Hanou. Nejrozsáhlejší oblastí Slovácka je Dolňácko, které se 

dělí  na  další  čtyři  podoblasti:  uherskohradišťské,  uherskobrodské,  kyjovské  a 

strážnické.  V  této  práci  se  zabývám  lidovými  tradicemi  a  folklorem  právě  na 

kyjovském a strážnickém Dolňácku.

Pod Strážnicko spadají obce: Bzenec, Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, 

Petrov,  Radějov,  Strážnice,  Sudoměřice,  Tasov,  Tvarožná  Lhota,  Vnorovy  a 

Žeraviny.  Pod  Kyjovsko  spadá  Archlebov,  Bukovany,  Bzenec,  Čeložnice, 

Dambořice,  Domanín,  Dražůvky,  Dubňany,  Hovorany,  Hýsly,  Ježov,  Kelčany, 

Kostelec,  Kyjov,  Labuty,  Lovčice,  Milotice,  Moravany,  Nechvalín,  Nenkovice, 

Ostrovánky,  Ratíškovice,  Skalka,  Skoronice,  Sobůlky,  Stavěšice,  Strážovice, 

Svatobořice  –  Mistřín,  Syrovín,  Šardice,  Těmice,  Uhřice,  Vacenovice,  Věteřov, 

Vlkoš, Vracov, Vřesovice, Žádovice, Žarošice, Ždánice, Želetice, Žeravice. Jedná 

se tedy o poměrně rozsáhlou a kulturně velmi bohatou oblast, která náleží okresu 

Hodonín (Máčel, O. 1958).
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2.1 Geomorfologie

Z geomorfologického hlediska je území okresu Hodonín poměrně členité (obr. 

1). Na severozápadě se nachází Chřiby a Ždánický les, na jihovýchodě jsou Bílé 

Karpaty.  Tato  pohoří  tvoří  pomyslnou  hranici  okresu Hodonín.  Směrem k  řece 

Moravě se pohoří snižují a zvolna přecházejí v Kyjovskou a Hluckou pahorkatinu. 

Dolnomoravský úval se táhne směrem severovýchod – jihozápad a jeho součástí 

je i Ratíškovská pahorkatina (Vachek, M. 1997).

Obr. 1 Mapa geomorfologických jednotek (Vachek, M., 1997)
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2.2 Vodstvo

Okres Hodonín náleží k povodí řeky Moravy, které je odvodňováno směrem k 

jihu. Můžeme zde vyčlenit tři dílčí povodí. Prvním je povodí řeky Moravy po soutok 

s Myjavou, druhým je povodí řeky Dyje s jejími přítoky Trkmankou a Kyjovkou a 

třetím  dílčím  povodím je  povodí  řeky  Myjavy  s  říčkou  Teplicí.  Dříve  tyto  toky 

vykazovaly mírný až silný stupeň znečištění, což se během posledních let zlepšuje 

a postupně se tak obnovuje bohatý vodní život.

V roce 1981 byla vyhlášena chráněná oblast přirozené akumulace vod Kvartér 

řeky  Moravy  za  účelem  ochrany  podzemních  vod.  Na  ochranu  podzemních 

pitných  vod  bylo  roku  1997  vyhlášeno  14  pásem  hygienické  ochrany.  Na 

Hodonínsku  se  také  nacházejí  minerální  vody,  z  nichž  se  využívají 

chloridovojodidové vody v lázních Hodonín (Vachek, M. 1997). 

2.3 Podnebí

Hodonínsko leží v nejteplejší a nejsušší oblasti České republiky. Převládá zde 

teplá klimatická oblast, do které patří Dolnomoravský úval a také převážná část 

Kyjovské a Hlucké pahorkatiny. V mírně teplé klimatické oblasti leží Ždánický les, 

Chřiby a Bílé Karpaty,  jejichž nejvyšší polohy jsou řazeny do klimatické oblasti 

chladné. Nejvyšší průměrná roční teplota se pohybuje mezi 9,4 – 9,5  °C a bývá 

naměřena ve Strážnici a Hodoníně. Nejteplejším měsícem je červenec. Srážkový 

úhrn  je  v  rozmezí  od  580 do 593 mm, v  Bílých  Karpatech je  to  až  920 mm. 

Převládající směr větru je jihovýchod a severozápad. V podhůří Ždánického lesa, 

Chřibů a Bílých Karpat jsou příznivé podmínky k vytváření inverzí. Od Sudoměřic 

po  Blatnici  pod  sv.  Antonínkem se  vytvářejí  tzv.  Föhnovi  větry,  což  jsou  silné 
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jihovýchodní větry, které vznikají vlivem konfigurace terénu při mírném proudění či 

bezvětří na druhé straně pohoří (Vachek, M. 1997). 

2.4 Biogeografie

Živé  organismy vyskytující  se  na  Hodonínsku  jsou  výsledkem přirozeného 

vývoje po konci poslední  doby ledové (würmu). Vyskytovaly se zde březoborové 

tajgy,  smíšené  doubravy  a  les,  který  je  posledním  společenstvem  a  původně 

pokrýval  celé  území  okresu.  Nejrozšířenější  byly  dubohabrové  háje,  v  teplých 

oblastech suchomilné doubravy, v nivách vodních toků luhy a olšiny, ve vyšších 

polohách květnaté bučiny. Dnes se nejvíce vyskytují  borové a smíšené borové 

porosty,  které  zaujímají  asi  37% rozlohy  všech  lesů  a  z  5% jsou  to  smrkové 

porosty.  Okres se vyznačuje velkou druhovou rozmanitostí.  Endemitem je okáč 

písečný, který se vyskytuje pouze na vojenském cvičišti Pánov (Vachek, M. 1997). 

2.5 Geologie

Okres Hodonín patří k území Západních Karpat a na jeho stavbě se podílejí 

geologické  jednotky  flyšového pásma a Vídeňská pánev.  Horské a vrchovinné 

pásmo  budují  flyšové  horniny  a  pahorkatiny  a  Dolnomoravský  úval  patřící  do 

Vídeňské pánve. Nejvíce se zde vyskytují kvartérní sedimenty.

Flyšové pásmo: sedimentace flyšových hornin probíhala ve svrchní křídě až 

spodním miocénu převážně v hlubokomořském prostředí.  Podmořské proudy s 

sebou  přinesly  i  nevytříděný  materiál  obsahující  balvany  značných  rozměrů. 
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Během  alpinského  vrásnění  se  flyšové  pásmo  přesunulo  přes  starší  podloží 

Českého masívu a zvrásnilo se. Horniny vnitřní části  flyšového pásma patří  do 

magurské skupiny příkrovů, z nichž má na tomto území zastoupení račanská a 

bělokarpatská jednotka. V bělokarpatské jednotce převažují jílovce, v račanské je 

to hrubě písčitý flyš s častými tělesy slepenců, drobně rytmický flyš s převahou 

jílovců a arkózové a křemenné pískovce. Vnější část flyšového pásma je tvořena 

ždánickou jednotkou.

Víděňská  pánev:  vznikla  koncem  paleogénu  a  začátkem  neogénu  a  její 

podloží tvoří horniny flyšového pásma. Do konce neogénu byla Vídeňská pánev 

zaplavována  mořem,  poté  se  od  něj  trvale  izolovala.  Vrstvy  pánve  nejsou 

zvrásněny,  leží  horizontálně  a  jsou  tvořeny  převážně  jíly,  písky  a  štěrky.  Na 

horniny staršího neogénu jsou vázána četná ložiska ropy a plynu. Nejrozšířenější 

jsou světlé prachovité písky, uprostřed nichž jsou vyvinuty uhelné jíly s lignitem. V 

písčitých a jílovitých vrstvách se vyskytují mikroskopické lasturnatky, dírkovci, mlži 

a plži.

Kvartérní  pokryv:  ve  čtvrtohorách  je  terén  vyvinut  do  dnešní  podoby  a  je 

založena říční síť, která se neustále vyvíjí. Proces zvětrávání a ukládání je závislý 

na střídání glaciálů a interglaciálů. V glaciálech geologické pochody zesilují a v 

interglaciálech dochází k vývoji půd (období klidu). Během čtvrtohor se vytvořily 

vrstvy říčních, vátých a svahových sedimentů. V holocénu se stává významným 

geologickým činitelem člověk. Říční naplaveniny mají podobu zbytků říčních teras, 

výplavových kuželů a výplní údolních niv. Nejrozšířenějšími kvartérními sedimenty 

jsou spraše a váté písky. Čtvrtohorní pokryv horských a vrchovinných oblastí tvoří 

převážně hlinité a hlinitopísčité zeminy s podílem úlomků podložních hornin.  K 

významným zkamenělinám čtvrtohor  patří  kosti  savců  (stoličky  a  kly  mamutů, 

stoličky a kosti nosorožců srstnatých) a schránky měkkýšů. Z rostlinných fosilií se 
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dochovala prouhelněná dřeva, zbytky rostlin a pyly kvetoucích rostlin (Vachek, M. 

1997).   

3. Výroční zvyky a slavnosti

3.1 Fašank

Výroční  zvyky  si  vytvořili  lidé  při  střídání  ročních  období  a  práce.  Jestliže 

řadíme zvyky podle kalendářního roku, začínáme masopustem neboli fašankem, 

který se vyznačuje bujným veselím. V tomto období také bývá nejvíce svateb. O 

fašanku se v domácnostech smaží koblihy a Boží milosti, hojně se jí a pije a v 

hospodách  se  tancuje.  Na  Kyjovsku  chodí  o  masopustním  pondělí  stárci  s 

maškarami po vesnici a vybírají vejce, slaninu a jiné dary. Při masopustní zábavě 

si musí každý ženatý muž a vdaná žena zatančit. Aby se urodily dýně a konopí, 

tančí se „válání na dyně“ a „skákání na konopě“. Na Strážnicku také chodí chlapci 

po ulicích, za baranicemi mají dlouhá bažantí péra, drží se kolem krku, pijí víno a 

zpívají:  „fašanku, fašanku, už je ťa namále, jako téj  rosenky na zelenej trávě“. 

Nejbujněji  si  počínají  „škarkaři“,  což  je  banda  šohajů,  kteří  jsou  většinou 

přestrojeni za maškary a chodí s nimi i muzika. Jeden z nich nese veliký dřevěný 

rožeň – šablu, druhý koš. Chodí po domech, kde bydlí jejich děvčata a zpívají: 

„Pod šable, pod šable, můj milý pane, 

dajte nám slaninky jako dvě dlaně.

Vedle nám nedali, tady nám dajú, 

zabili komárka, slaninku majú.

Pod šable, pod šable, aj pod obušky,
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my všecko bereme, aj plané hrušky.“

Chlapci vyvádějí děvčata a hospodyni k tanci a ona jim pak dá na rožeň slaninu 

nebo do koše koblihy,  peníze, víno, slivovici,  … Večer šohaji  slaninu prodají a 

udělají si muziku v hospodě.

V masopustní úterý o půlnoci končil fašank tzv. pochováváním basy, při němž 

se chasa loučila s obdobím veselí a tance. Ráno se šlo kajícně do kostela pro 

popelec  a  nastala  dlouhá  čtyřicetidenní  doba  půstu.  Všechny  tyto  zvyky  se 

dochovaly až do dnešní doby v nezměněné podobě a o jejich udržování se starají 

zejména folklorní soubory, pouze se tyto zvyky přesunuly z úterka na víkend před 

popeleční středou (Skácel, J., 1965); (Hurt, R., 1970).

3.2 Velikonoce

Velikonoce jsou pohyblivým svátkem a připadají vždy na neděli a pondělí po 

prvním jarním úplňku. Bývají oslavou příchodu jara a začátkem hospodářského 

roku  a  jsou  také  největším  křesťanským  svátkem,  připomínajícím  ukřižování 

Ježíše  Krista  a  jeho  následné  vstání  z  hrobu.  Před  Velikonocemi  na  Smrtnou 

neděli dříve děvčata chodívala po domech, nesla „májovačku“, tj. smrkovou haluz 

ověšenou ořechy, vejci  a pentličkami a zpívala. Dostávala za to ořechy, perník 

apod. Na Květnou neděli je dosud zvykem, že se v kostele světí „kočičky“ (vrba 

jíva) a doma dávají za obraz, aby chránily dům před bleskem, ohněm a nemocemi. 

Potom  následuje  pašijový  týden  vyplněný  různými  náboženskými  úkony  a 

přípravami na Velikonoční neděli a pondělí. 

Na zelený čtvrtek se říká, že zvony odletí do Říma. Místo zvonění běhají po 

ulicích  chlapci  „hrkači“,  kteří  hrkají  dřevěnými  hrkačkami.  Na  stole  by  se  měl 
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objevit nějaký pokrm zelené barvy (špenát, bylinky). Na zelený čtvrtek při poslední 

večeři  Páně Ježíš Kristus umýval  nohy svým apoštolům. V kostele symbolicky 

kněz myje nohy dvanácti mužům. 

Velký pátek je den přísného půstu a nemělo by se hýbat se zemí. V kostele 

večer probíhají obřady velkého pátku. 

O  bílé  sobotě  patří  podle  zvyku  na  stůl  něco  bílého  (krupice,  smetanová 

omáčka). Také se v tento den uklízelo, pekly se mazance, beránci, pletly se „žily“ 

(pomlázky)  a  zdobila  se  vajíčka.  Po  západu  slunce  se  koná  vzkříšení.  Před 

kostelem se zapaluje oheň a žehná se s ním na všechny čtyři  světové strany. 

Vzkříšením končí čtyřicetidenní půst. 

Na Boží  hod velikonoční  se hospodáři  postili  až do poledne. V kostele se 

světila vajíčka, buchty a sůl a každý před obědem kousek snědl. Dříve také bylo 

zvykem, že lidé nechodili po návštěvách a doma škrabali vajíčka. Do současnosti 

se zachovala velikonoční beseda u cimbálu s půlnočním „šlaháním“ všech žen a 

děvčat v sále, která se koná pravidelně v Kyjově.

Pondělní  velikonoční „šlahačka“ patří  dodnes k oblíbené zábavě chlapců a 

mužů na Kyjovsku i Strážnicku. Někde chodí i v kroji a pošlahávají děvčata a ženy, 

aby neoprašivěly a ony jim za to dávají malovaná vajíčka, cukroví, víno, slivovici, 

aj. (Skácel, J., 1965); (Hurt, R., 1970).
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3.3 Košty vína a pálenek

Na Kyjovsku a Strážnicku se každoročně v mnoha obcích konají košty vín a 

pálenek, mnohdy také doprovázené cimbálovou nebo jinou taneční hudbou. Jsou 

hojně  navštěvované  odbornou  i  laickou  veřejností.  Seznam  obcí  pořádajících 

výstavy vín v roce 2010 na Kyjovsku a Strážnicku viz Tab. 1.

datum obec místo začátek

13. 3. Čejč sokolovna 12:00

20. 3. Kyjov Dům kultury 14:00

20. 3. Vracov sokolovna 13:00

20. 3. Strážnice kulturní dům 13:00

20. – 21. 3. Kozojídky obecní úřad 14:00 a 10:00

27. 3. Těmice sokolovna 14:00

  4. 4. Milotice kulturní dům 13:00

  4. 4. Domanín Dělnický dům 13:00

  4. 4. Vnorovy Lidový dům 13:00

  4. 4. Bukovany sokolovna 13:00

  1. 5. Bzenec sklep Pod sokolovnou 09:00

  8. 5. Sudoměřice areál Starý potok 10:00

  8. 5. Petrov areál Plže 14:00

Tab. 1  Obce pořádající výstavy vín v roce 2010 
 

Na  návsi  ve  Tvarožné  Lhotě  je  v  sezoně  otevřeno  Muzeum  oskoruší  s 

infocentrem a malou prodejnou sazenic a výrobků z oskoruší. Každoročně se zde 

koná  koncem  září  „Oskorušobraní”  a  10.  4.  2010  proběhl  již  devátý  ročník 

Slavnosti oskeruší s pasováním Nositelů oskorušové tradice.
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Oskoruša odborně zvaná jeřáb oskeruše (Sorbus domestica) je náš původní 

ovocný strom, který odedávna rostl ve světlých lesích a hlavně zdobil vinohrady na 

celém Slovácku a jižní Moravě (Obr. 2). Ovšem ještě před nedávnem hrozilo u nás 

i v Evropě vyhynutí.  Dnes jej lidé opět sadí k vinohradům, polním cestám i  do 

lesů . Oskeruše je snad největší a nejplodnější ovocná dřevina v celé Evropě. I 

třistaletý strom plodí přes tunu ovoce.  Oskerušové plody mají  léčivé účinky na 

trávení  a  jsou  vhodné  pro  stabilizaci  kompotů,  moštů  i  vín,  což  věděli  naši 

předkové a přenášeli semenáčky z lesů a vysazovali je do sadů i vinohradů. Plody 

se dnes zpracovávají na ovocný čaj, marmelády, mošty, vyrábí se z nich pálenka 

oskerušovice a nebo může posloužit i léčivá tinktura z pupenů na křečové žíly. 

Ovšem  nejjednodušší  a  také  nejzdravější  způsob  užívání  je  jíst  zralé  měkké, 

krémovité plody za čerstva (web č. 6). 

Obr. 2 Strom oskeruše (web č. 6)
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3.4 Máj

Máj (vysoký kmen zbavený větví a kůry kromě vrcholku, ktreý je ozdobený 

pentlemi a lidovými ozdobami) se staví na Kyjovsku i  na Strážnicku 30. dubna 

večer.  Ve Strážnici  staví  májů více, největší z nich však stojí  na náměstí  a při 

muzice se kolem něj zpívá a tancuje. V Kyjově se každoročně staví máj tradiční 

metodou – ručně; domácí chasa jej pak hlídá, aby ho přespolní neodnesli. Jedná 

se o hojně navštěvovanou akci doprovázenou cimbálovou a dechovou muzikou 

(Skácel, J., 1965); (Hurt, R., 1970).

3.5 Poutě

Poutěmi se na Slovácku rozumí putování za účelem návštěvy poutního místa, 

které  má  náboženský  význam.  Poutě  se  v  obcích  konají  zejména  k  výročím 

místních kostelů nebo ke svátku jejich patrona. Také zde ale najdete množství 

stánků s různými pamlsky a upomínkovými předměty, které patří ke každé pouti.

 

Vždy 13. června se koná pouť do Blatnice pod svatým Antonínkem, kde se 

lidé z širokého okolí scházejí v kroji. Svatý Antonín je patron věcí ztracených. Tato 

pouť je tradiční a s menšímí přestávkami se koná od roku 1671.

Bzenecká pouť se koná v srpnu na svátek  Nanebevzetí Panny Marie. Schází 

se zde procesí z okolních vesnic a každé nese svoji  sošku Panny Marie. Vloni 

byla obnovena po mnoha letech tradice, kdy přespolní jdou průvodem v čele s 

Pannou Marií pěšky.
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Na  pouť  v  Žarošicích  na  Zlatou  sobotu  (druhá  sobota  v  září)  se  sjíždějí 

procesí z celé České republiky i ze zahraničí. Každá obec nebo stát nese svoji 

sošku  Panny  Marie.  Večer  jde  osvětlený  průvod  vesnicí  se  všemi  knězi  a 

krojovanými  a  zpívá  se  starodávná  poutní  píseň  „Před  věky  zvolená“  (hovoří 

Vávrová, R.).

3.6 Dožínky

Konec žní  na Kyjovsku oslavovali  „dožatou“,  kdy  sekáči  a  žnečky ozdobili 

kosy, srpy a hrábě a na voze vezli poslední snop nebo věnec z obilí hospodáři, 

který je za to pohostil a obdaroval. Na Strážnicku vždy 15. srpna na „Strážnickú 

púť“ vycházel průvod. Vpředu nesli malí chlapci a děvčata obřísla, za nimi šly páry 

mládenců a děvčat v pracovním kroji. Chlapci nesli ověnčenou kosu, děvčata měla 

srp ověnčený klasy. Na konci jel vůz s dožínkovým koláčem a s hospodářem a 

hospodyní. Poté se oznamovalo, jaká byla úroda. Nakonec se hospodáři předal 

koláč a následovalo tancování u muziky (Skácel, J., 1965); (Hurt, R., 1970).

3.7 Vinobraní

Před samotným vinobraním bylo ve vinařských obcích významné „zarážání 

hory“ a „otvírání hory“, což jsou události spojené s vinobraním. Hora se zarážela 

koncem  srpna  nebo  začátkem  září,  kdy  hrozny  začínají  dozrávat.  Hora  se 
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zarážela tak, že hlídači natrhali devatero kvítí, které nejprve vysvětili v kostele a 

pak  vyvěsili  na  nejvyšší  místo  vinohradu.  Od  tohoto  obřadu  nesměl  nikdo  do 

vinohradu vstoupit. Jedině těhotné ženy měly vstup povolený. Počátek vinobraní, 

tedy otvírání hory, ustavoval nejprve horenský úřad, později valná hromada obce a 

to tak, že starosta zastavil občany v neděli před kostelem a slavnostně otevření 

hory vyhlásil. V pondělí pak všichni vinaři zahájili  sklizeň hroznů. Tyto zvyky se 

lidem každoročně připomínají v podání vystoupení folklorních souborů, např. na 

Strážnickém vinobraní.  

Svátek všech příznivců vína je 7. srpna a v Petrově v areálu vinných sklepů 

Plže  se  koná Den vinařů.  Probíhá zde samozřejmě degustace vín  a  k  tanci  i 

poslechu hraje dechová a cimbálová muzika (Skácel, J., 1965); (Hurt, R., 1970).

3.8 Hody

Jsou na Kyjovsku i Strážnicku vyvrcholením hospodářského roku. V mnoha 

obcích se konají první neděli po Martinu. Přípravy však probíhají dlouho dopředu. 

Hospodyně se starají o to, jak nejlépe uhostit pozvané, chasa zajišťuje organizaci 

hodů, volí se stárci (hlavní představitelé hodů). V neděli chasa s muzikanty a se 

stárky  obchází  domy,  kde  jsou  pohoštěni  a  vše  vrcholí  taneční  zábavou. 

Zajímavým hodovým zvykem, který zanikl v 70. letech minulého století, je ubíjení 

kačera. Chasa přivázala kačera ke stoličce, pokryla jej  vyšívanými ozdobenými 

šátky, stárek ho na hlavě odnesl na vyhrazené místo vysypané žlutým pískem a 

kolem  kačera  se  tančilo.  Nakonec  chlapci  přestrojení  za  maškary  a  se 

zavázanýma očima kačera ubili cepy.
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Největší  hody v celé  České republice,  co se týče  počtu krojovaných,  jsou 

Císařské hody ve Vracově (Obr. 3). Konají se vždy třetí sobotu a neděli v říjnu a 

jsou navštěvované lidmi nejen z širokého okolí, ale z celé republiky a dokonce i ze 

zahraničí. Za pěkného počasí průvod čítá až kolem pěti set krojovaných. Císařské 

hody vznikly za vlády císaře Josefa II., který chtěl omezit časté hodování svých 

poddaných.  Proto nařídil, aby se hody slavily ve všech obcích ve stejnou dobu. 

Poddaní toto nařízení sice přijali, ale hody, které slavili v jinou dobu nezrušili a měli 

tak ještě jedny navíc. V některých obcích dodnes slaví hody dvoje.

(Skácel, J., 1965); (Hurt, R., 1970).

3.9 Vánoce

Vánoce se na Dolňácku slaví podobně jako jinde. Na Štědrý den bývaly k 

večeři  oplatky  potřené  medem,  „hubová“  polévka,  krupice,  „krúželky“,  někdy  i 

hrozny a nakonec koláče s vařeným vínem. V současnosti se smaží ryby a vaří 

rybí polévka. Vánoční stromky mají všude a chodí se také koledovat.

Do dnešní doby se dochovala „Štěpánská“, taneční zábava konající se každý 

rok na Štěpána a „chození po službě“ - krojovaní chodí po domech a zpívají. V 

tento den se také  světí víno v kostele.

(Skácel, J., 1965); (Hurt, R., 1970).

2010 



Pavlína Vávrová: Turismus zaměřený na lid. umění a kulturu na kyj. a stráž. Dolňácku

Obr. 3 Vracovské hody (web č. 9)

4. Tradiční řemesla

Již  od  pradávna  si  naši  předci  sami  zhotovovali  nejrůznější  domácí  a 

hospodářské potřeby. Ženy šily sváteční i pracovní kroje pro celou svoji rodinu a 

zdobily  je  výšivkou.  Muži  pletli  koše,  vyráběli  a  opravovali  pracovní  nářadí  a 

koňské postroje.  Efektivita zemědělství  se zvyšovala,  ve 2.  polovině 19. století 

došlo ke zlepšení ekonomické situace a začal se zvyšovat růst obyvatel. V zimě, 

když  se  půda nedala  obdělávat,  lidé také zhotovovali  výrobky,  které se běžně 

používaly  v  domácnostech (vařečky,  bečky,  putny,  nože,  košíky,  ...).  V  tradiční 

lidové kultuře se setkáváme i  s předměty,  u kterých byl  kladen velký důraz na 

estetiku,  např.  lidový kroj,  řezba ve dřevě nebo nástěnná malba.  Tyto  výrobky 
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začaly zajímat učitele i výtvarníky a na počátku 20. století vznikly první kurzy a 

řemeslné  školy,  kde  se  vyrábělo  pomocí  tradičních  technologií.  Ústředí  lidové 

umělecké výroby (ÚLUV) vzniklo roku 1945 a pečovalo o lidové výrobce a jejich 

následovníky.  Roku  1996  však  tato  organizace  byla  zrušena.  Navazuje  na  ni 

Národní ústav lidové kultury (NÚLK), který má své sídlo ve Strážnici a zaměřuje se 

především  na  dokumentaci  významných  prvků  lidové  kultury.  Výchozím 

dokumentem  je  Doporučení  k  ochraně  tradiční  lidové  kultury,  vydané  na 

konferenci UNESCO v roce 1989 (Šimša, M., 2007).

4.1 Vinařství

První písemná zmínka o vinicích na Slovácku je z roku 1101 a pochází z 

benediktinského opatství v Třebíči. V roce 1201 pak na území dnešního Slovácka 

přišli cisterciáti, založili na Velehradě klášter a začali vysazovat vinice. Existovaly 

viniční řády a horenská práva, které určovaly povinné odvádění vinných desátků 

církvi.  Od  13.  století  se  ve  vinařství  začíná  angažovat  také  šlechta  a  bohatí 

měšťané.  Postupně  vznikala  vinařská  centra  v  Hodoníně,  Strážnici,  Blatnici  a 

Kyjově. Roku 1497 král Vladislav Jagellonský vydal předpisy o povinném zapsání 

vinic do viničních gruntovních knih a o kontrole jakosti vín, což bylo první nařízení 

tohoto druhu v Evropě. V 16. a 17. století zažívá vinařství na Slovácku největší 

rozmach,  poté  dochází  k  úpadku.  V  2.  polovině  19.  století  se  místo  vína 

upřednostňuje  pivo  a  kořalka.  Rozvíjí  se  vinohradnictví  na  záhumencích 

zahrádkářů a produkují se tzv. Selská vína. Vlastnit vinici a vinný sklípek začalo 

patřit k životnímu stylu Slovácka. Sklepy s lisovnami se zakládaly poblíž vinohradů 

a  dodnes  tvoří  někde  samostatné  sklepní  osady  (např.  Milotice  –  Šidleny, 

Dubňanská hora). Mnohdy ale také splynuly s vesnicí v jeden celek (např. Starý 
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Podvorov).

Na úpatí Bílých Karpat na Strážnicku, Veselsku a Blatnicku jsou vápencovito – 

pískovcovité  sedimenty  s  písečnými  štěrky.  Pěstuje  se  zde  Ryzlink  rýnský, 

Rulandské  bílé,  Sylvánské zelené,  Chardonnay  a  Rulandské modré.  Strážnice 

byla kdysi proslavena vínem zvaným Frašťák z hroznů Kadarky bílé, která zde 

bývala nejrozšířenější odrůdou, ale nebyla ještě obnovena. Na Bzenecku se díky 

pestrým jílovitým půdám s polohami štěrků a písků daří odrůdě Ryzlink rýnský, ze 

kterého se vyrábělo známkové víno Bzenecká lipka. Na Kyjovsku jsou vinohrady 

situovány  v  kopcovitém  terénu  na  jižních  úbočích  Ždánického  lesa  a  Chřibů. 

Významnou  roli  pro  zrání  hroznů  hrají  rozdílné  nadmořské  výšky,  návětrné  a 

závětrné svahy a teplé Föhnovy větry, které zrání hroznů urychlují. Nejčastěji se 

zde pěstuje Müller Thurgau, Muškát moravský, Ryzlink rýnský a Rulandské bílé. 

(Baker, H., 2008)

4.2 Výroba a pokládání slaměných došků

Došková krytina (Obr. 4) je jednou z nejstarších střešních krytin a můžeme se 

s ní setkat v řadě evropských zemí. Široké uplatnění došků mělo několik důvodů. 

Jedním byl snadno dostupný a levný materiál, jehož zpracování a pokládku zvládl 

každý  hospodář  sám.  Došková  střecha  také  výborně  izoluje  a  je  lehká,  což 

dovoluje  velkou úsporu dřeva při  konstrukci  krovů.  Nevýhodou je  však značná 

hořlavost.  Od  počátku  19.  století  nutila  státní  správa  majitele  domů  používat 

břidlici nebo pálenou tašku, ale tyto krytiny byly hodně drahé a těžké, a tak se 

ještě na počátku 20. století doškové střechy vyskytovaly vcelku hojně.
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V současné době se řemeslu výroby došků věnuje pan František Pavlica z 

Hroznové Lhoty. K výrobě této krytiny je zapotřebí žitná sláma, která má dlouhá a 

pevná stébla.  Vybrané pole je nutné šetrně sklidit  pomocí jednoduché žačky a 

opatrně mlátit, aby sláma zůstala nepoškozená. Samotná výroba došků není příliš 

složitá.  Sláma se  na  železném hřebeni  nejprve  vyčeše,  tím se  zbaví  kratších 

stonků  a  plevele.  Takto  připravený  materiál  se  vkládá  do  dřevěného  korýtka, 

podélně  rozděleného  na  dvě  poloviny.  Vyčnívající  části  se  sváží  slaměným 

povříslem, došek se vydělá a obě části se zatočí, čímž se povříslo pevně dotáhne 

a  došek  drží  vcelku.  Okraj  se  ještě  začistí  na  jednotnou  délku  a  na  zemi  se 

několikrát přišlápne, aby byl  plošší.  Takto se vyrábí dva základní typy došků – 

hlaváky, svázané v dolní části stébla, a čičáky, svázané uprostřed. Při pokrývání 

střechy se používají  „hlaváky“  na pokrytí  plochy a „čičáky“  k  překrytí  nároží  a 

hřebene. Před pokládkou se sláma navlhčí vodou, aby změkla a byla ohebná. 

Došky se začínají pokládat na spodní straně a postupuje se od jednoho okraje k 

druhému po řadách. Jednotlivé došky se k sobě natěsno přirážejí  a k střešním 

latím se přivazují povříslem. Nároží valbových střech je zvýrazněno stupňovitým 

kladením  došků  –  čičáků.  Hřebenové  došky  se  kvůli  odolnosti  ještě  máčejí  v 

hliněné kaši. 

Kromě došků se v dílně pana Pavlici vyrábí také věncové zakládky o všech 

průměrech, vázané ekologickým provázkem, ze slámy i sena, určené k dalšímu 

dekorování.  V posledních letech se  František  Pavlica  věnuje  barevné litografii. 

Vytvořil  cyklus  barevných  grafických  listů  zachycujících  naivním  způsobem 

slavnosti a události ve vesnicích na Strážnicku. 

(Šimša, M., 2008); (hovoří Pavlica, F.) 
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Obr. 4 Chalupa s doškovou střechou (Pavlica, F., 2006) 

4.3 Výroba modrotisku

Modrotisková  výroba  dílny  Františka  Jocha  vychází  z  barvířské  tradice 

drobných venkovských dílen. Velká většina prací – potiskování, sušení, barvení – 

zůstává  nadále  ruční  prací  a  stroje  se  uplatňují  tam,  kde  je  možné  provádět 

jednoduch  mechanické  úkony  –  praní,  škrobení,  mandlování.  Základním 

materiálem pro výrobu je plátno ze 100% bavlny, které se nejprve naškrobí, usuší 

a  mandluje.  Poté  se  na  takto  usušené  plátno  nanáší  pomocí  dřevěné  formy 

rezerva. Formu je nutno k látce přikládat velmi pečlivě, aby se dobře obtiskla a aby 

se okraje motivů nepřekrývaly ani netvořily mezery. Vzory na starších formách jsou 

nejčastěji řezané do tvrdého hruškového dřeva. Později se řezba začala doplňovat 

jemnějšími motivy z různých nýtků, plíšků a hřebíčků. Nejmladší formy mají motiv 

vyroben pouze z mosazných plíšků, bez řezbářských prvků. Po zaschnutí rezervy 
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se  tkanina  barví  za  studena  v  lázni,  jejímž  základem je  indigo.  Poslední  fází 

výroby je důkladné praní, ustalování ve slabém roztoku kyseliny sírové, máchání, 

sušení a mandlování. Zvláštností dílny pana Jocha ze Strážnice je vícebarevný 

tisk,  se  kterým  se  jinde  na  našem  území  nesetkáme.  Jeho  rozvoj  spadá  do 

počátku 20.  století,  kdy barvíři  začali  užívat  nejrůznějších chemických barev, s 

nimiž  dokázali  tisknout  vzorované,  zelené,  červené,  hnědé  a  žluté  tisky.  Ve 

strážnické dílně se dlouhodobě udržel především žluto – modrý tisk, uplatňující se 

na krojové metráži, z níž se šijí některé typy horňáckých sukní. (Šimša, M., 2007)

4.4 Výroba zakuřované hrnčiřiny

Nenáročná výroba zakuřované hrnčiřiny si vystačila s místními zdroji žlutých, 

obvykle  silně  železitých  hlín,  z  nichž  hrnčíři  vytáčeli  rozměrné hrnce určené k 

uchování mléka a povidel nebo „klbaně“ na vodu. Hotový výrobek se neglazoval, 

ale pálil se pouze „na jeden oheň“ v polních milířových pecích, ve kterých se topilo 

běžně dostupným dřevem. Povrchová úprava byla nahrazena tzv. zakuřováním, 

jehož  se  dosahovalo  redukcí  teploty  v  závěrečné  fázi  výpalu.  Nádoba  získala 

smolně černou patinu, narušenou pouze lesklými spirálami, křesanými oblázkem 

do vyschlé nádoby. 

Práce  a  výroba  Iva  Nimrichtera  z  Bukovan  vědomě  navazují  na  tradiční 

technologii  lidového hrnčířství  jihovýchodní  Moravy.  Hlínu  si  kope  sám v  okolí 

Ždánic  a  Kyjova.  Po  nakopání  ji  nechává  na  hromadě  promrznout  a  poté  ji 

šlapáním a hnětením dále propracovává. Vytáčení nádoby na hrnčířském kruhu 

probíhá  podle  obvyklých  postupů.  Povrch  nádoby  je  režný,  zdobený  pouze 

hlazením křemenným oblázkem. Nádoba se hladí po uschnutí nejdříve uvnitř po 
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celé ploše, aby se zmenšila její pórovitost. Z vnější strany se pak hlazením vytváří 

nejrůznější  obrazce, které vyniknou až po vypálení,  kdy se jejich lesklé plochy 

odráží od matného pozadí. (Šimša, M., 2007)

4.5 Výroba a udržování krojů 

Paní  Marie  Šťastná  z  Vacenovic  se  věnuje  výrobě  a  udržování  krojů  a 

zavinovaček pro miminka celý život a tomuto řemeslu učí i další generaci. Když 

začneme od hlavy dolů, první částí vacenovského kroje je čepec, který je šitý z 

plátna a saténu a bohatě zdobený korálky.  Čepec nosí čerstvě vdané ženy na 

slavnostní účely, jinak se nosí speciálně uvázaný šátek „turečák“. Takový čepec se 

nedá prát. Po ušpiněné se muselo se celé zdobení vypárat, ušít nový čepec a 

znovu jej  nazdobit.  Spodní  rukávce se šijí  z  plátna a na jejich konci  je  našitá 

krajka. Vrchní rukávce jsou z etamínu a jsou ručně vyšívané. Vše by se mělo prát 

ručně a škrobit. Poté necháme rukávce usušit a namáčíme do kukuřičného nebo 

rýžového škrobu. Vyžehlíme na rukávníku a podšijeme růžovou a modrou stuhou. 

Na  rukávce  se  nakonec  natáhne   červeně  olemovaná  kordulka  zdobená 

perličkami.  Spodní  sukně  se  dávají  dvě  až  tři  a  jsou  také  z  plátna,  silně 

naškrobené a nažehlené na velké vlny. Na spodnice přijde další plátěná sukně, 

která se usušila, vyžehlila, pak se nechala ve sklepě zvlhnout a kulmovala se do 

malých ruliček. Na tuto sukni patří červená sukně „pávka“, šitá ze štofu a vyšívaná 

třemi řadami pavích ok. „Pávka“ se podšívá tuhým papírem a organtýnem, aby 

pěkně drželo řádkování. Poté se sukně „nadrapí“ a ručně se skládá do vln tak, aby 

paví  oka byla  vždy nahoře. Nakonec se vpředu váže „fjertůšek“,  bohatě ručně 

vyšívaný na černém sametu nebo na bílém brokátu podle příležitostí, ke kterým je 

určený. Bílý je obřadní, svátečnější (Obr. 5) (hovoří Šťastná, M.).
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Obr. 5 Sukně „pávka“ a „fjertůšek“ (originál, 2010)

4.6 Řezbářství

František Setínský z Vacenovic vyřezává do dřeva 27 let a tomuto řemeslu se 

naučil sám. Nejraději vyřezává do dřev listnatých stromů (lípa, ořech, dub, buk, 

akát). Do topolu a do jehličnatých stromů se vyřezává špatně, protože mají řídké 

dřevo.  Nejdůležitější  pro  vyřezávání  je  mít  dobře  nabroušená  dlátka  a  pěkně 

usušené dřevo. Pan Setínský si nechává dřevo nařezané na desky na hromadě 

přikryté plachtou. Podle toho, jak je deska tlustá, tak dlouho se nechává schnout. 

Přibližně jeden centimetr tloušťky se rovná jednomu roku schnutí. Než se začne 

vyřezávat, musí se deska důkladně ohoblovat a nakreslit na ni daný motiv, pak se 
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může  začít  vydlabávat.  Trojrozměrné  věci  jsou  na  výřez  složitější  (Obr.  6). 

Nakonec se hotový výrobek namoří lihovým mořidlem, napustí včelím voskem a 

vyleští se kartáčem. Pan Setínský vyřezává různé lidové náměty, bečky pro vinaře, 

betlémy, pažby na pušky, nábytek, atd. a jeho díla se nachází jak po celé ČR, tak 

také v Rakousku, Jižní Africe, Americe nebo Austrálii. (hovoří Setínský, F.)

Některá konkrétní díla:

– Křížová cesta v Žádovicích

– socha Panny Marie v Šumicích u Uherského Brodu

– Božské srdce Páně v Moravanech

– Křtitelnice v Ježově

– Poslední večeře Páně v Americe

Obr. 6 Ukázka řezbářské práce (originál, 2010)
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4.7 Vyškrabování vajíček

Umění  tradičních  vyškrabovaných  vajíček  (Obr.  7)  se  v  rodině  paní 

Jakubíčkové dědí z generace na generaci již od útlého dětství. Nejprve se vajíčko 

vyfoukne, odmastí v jarové vodě a nechá se minimálně dva až tři měsíce ležet, 

aby skořápka ztvrdla. Poté se barví tuší nebo speciálně vyrobenou barvou. Dříve 

se vajíčka barvila inkoustovou fialovou tužkou a natírala se špekovou kůži, aby se 

hezky leskla.  Nabarvená vajíčka se nechají  den uležet  a pak se může začít  s 

vyškrabováním. Začíná se vždy od dírek, protože tam je vajíčko nejchoulostivější 

a nejčastěji v těchto místech praská. Vyškrabuje se pilníkem z chirurgické oceli, 

který má tři  hrany a musí být hodně zbroušený, aby se s ním dobře škrabalo. 

Pilník se rychle tupí,  proto se musí často brousit.  Vyškrabání malého slepičího 

vajíčka trvá paní Jakubíčkové asi hodinu a půl. (Hovoří Jakubíčková, M.)

Obr. 7 Vyškrabovaná vajíčka (originál, 2010)
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5. Lidová architektura a kulturní památky

Zručnost, dovednost a vkus lidí určovala bohatost lidové tvorby. Místní tesaři, 

zedníci a často i sami obyvatelé si stavěli, přestavovali a zdobili svůj dům, který 

obývá řada generací až dodnes. Proto je každá stavba originálem a dokladem 

stavebního vývoje. Stavba má v sobě prvky různých technik a snaží se napodobit 

vzory slohové architektury. Lidová architektura Slovácka se vyvíjela až do 50. let 

20.  století,  kdy nastupuje doba přestaveb a novostaveb městského typu,  které 

ztratily vazbu s lidovou architekturou. Některé stavby jsou památkově chráněny, 

ale mnoho jich bylo zničeno či změněno.

Stavebními materiály tradiční architektury byly především dřevo, hlína, sláma 

a v menší míře i kámen. Vývoj směřoval od materiálů hořlavých (dřevo, došky, 

šindel) a měkkých (nepálení hlína) k požárně odolným (jímž je i nepálená hlína) a 

tvrdým  (pálená  cihla  a  krytina,  kámen,  břidlice).  Urychlujícím  činitelem  změn 

architektury byla protipožární a stavební nařízení. Ohňový patent pro markrabství 

moravské  z  roku  1751  zakazuje  stavění  ze  dřeva.  Rozšíření  zděných  staveb 

napomohl dvorský dekret z roku 1819, kterým bylo poddaným umožněno vyrábět 

na svých pozemcích cihly pro svoji potřebu i na prodej. První stavební řád z roku 

1833 je také z velké části věnován dodržování protipožárních opatření. 

Osídlení  na  Slovácku  vznikalo  podle  historických  dokladů  od  starověku, 

především ve 13. až 14. století a rozlišujeme dva typy zástavby obcí:

- silnicovka – středem obce probíhá silnice (např. Sudoměřice)

- ulicovka – hlavní ulice obce a náves není na dálkové silnici (např. Žeraviny).

Některé obce vznikaly i neplánovitě jako seskupená osada usedlostí (Petrov v 16. 

století) a do půdorysu silniční dopravy se vyvinuly později. V důsledku rozrůstání 
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obyvatelstva v 19. století,  které pokračuje dodnes,  se začal  rozšiřovat  návesní 

prostor a u větších obcí se začaly vytvářet i vedlejší souběžné či kolmé ulice.

Pro  Slovácko  je  typický  podélně  okapově  orientovaný  dům  s  návratím 

(střechou krytým vjezdem), postavený většinou z „kotovic“ (nepálených cihel) nebo 

kombinovaný s pálenými cihlami. Na podezdívku se u obytných staveb používal 

kámen. Slovácký dům má souměrnou sedlovou střechu nejčastěji se sklonem 45 

stupňů, krytou pálenou krytinou. Roubené stavby jsou většinou jen hospodářské. 

Hlavní  část  domu,  která  reprezentuje  své  obyvatele,  je  průčelí.  Dveře jsou na 

Dolňácku i cele jihovýchodní Moravě tradičně kryty malým klenutým výstupkem 

zvaným „žudro“, což je archaický prvek, který ochraňoval a zvýrazňoval vstup do 

domu. Do dvora dolňácké usedlosti se projíždí návratím, které je z ulice uzavřeno 

vraty. Vstupní dveře i vrata jsou často bohatě zdobené. Okna mají obdélníkový 

tvar a jsou rozdělena příčkami na malé tabulky. Průčelí domu se většinou natíralo 

bílou nebo světle barvenou vápennou barvou zvanou „lička“. Obrovnávka neboli 

sokl  je tmavší pás u země, který zhruba odpovídal  výšce kamenných základů. 

Natíral  se  nejvíce  tmavěmodrou  barvou.  V  některých  obcích  (např.  v 

Sudoměřicích) se barvila obrovnávka u dveří na červeno, když v domě byla dívka 

na vdávání. Rámy  okolo oken, dveří a vrat jsou často vyzdobeny pestrobarevným 

ornamentem  s  různými  motivy  (tulipán,  růže,  srdce,  jablko,  pták,  kohout). 

Barevnost,  ornamentika  a  reliéfnost  fasád  byla  hlavním  rozlišovacím  znakem 

domu, ale bohužel tyto prvky byly nejvíce poškozeny. Vchod do tradičního domu je 

vždy do síně, a to buď přímo z ulice, nebo přes návratí ze dvora. Za domem je 

dvůr a dlouhá zeleninová a ovocná zahrada, která se dodnes nazývá „humno“. 

Nedílnou součástí každého stavení byla stodola, což bylo původně místo, kde se 

mlátilo obilí.

Koncem  19.  století  se  začaly  statky  dědit  a  stavební  parcely  zmenšovat. 
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Bohatství hospodáře se poznalo podle šířky průčelí domu. Můžeme vidět domky 

široké jen na dvě okna a vjezd nebo také usedlosti až se šesti okny s průčelím 

širokým přes 20 metrů. Každý dům však měl předzahrádku s ovocným stromem a 

květinami,  což  bylo  vizitkou domu i  celé  návsi.  Prostor  předzahrádek  byl  také 

místem sousedských besed a přátelských setkání. (Hrdoušek, V., 2001)

5.1 Architektonické a kulturní památky

Vinné sklepy Plže

Soubor těchto vinohradnických staveb je pravděpodobně nejhodnotnější  na 

celém  našem území.  V  září  roku  1983  vydalo  ministerstvo  kultury  prohlášení 

vinných  sklepů  v  Petrově  –  Plžích  za  státní  památkovou  rezervaci.  Jedná  se 

přibližně  o  80  sklepů  s  barokně  laděným  průčelím  ve  tvaru  žudra  s  modrou 

obrovnávkou a dubovými dveřmi (Obr. 8). Sklepy vytvářejí ulicovou zástavbu se 

dvěma návesními prostory, tvořícími společenská centra vinohradnického areálu. 

Horní  centrum slouží  jako  přirodní  hlediště,  do  něhož  ústí  ulice  se  starými  a 

výtvarně nejhodnotnějšími  sklepy.  Každoročně se zde koná spousta folklorních 

akcí a vystoupení, jako je  Den vinařů nebo košt vína doprovázený cimbálovou 

muzikou. Sklepy Plže získaly své jméno podle značného výskytu hlemýžďů v této 

oblasti (i - centrum Kyjov). 
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Obr. 8 Vinné sklepy Plže (originál, 2010)

Selský dům v Kněždubu

V Kněždubu  můžete  navštívit  rodný  dům bratří  Úprků  (Obr.  9)  s  expozicí 

věnovanou tvorbě Joži i  jeho bratra, sochaře Franty Úprky. Malíř  a grafik Joža 

Úprka se proslavil svými pracemi z prostředí folkloru Slovácka. Ve svých dílech 

zachytil krásu slováckých lidových krojů i atmosféru zdejších tradic. Dlouhá léta žil 

a tvořil v Hroznové Lhotě, kde se dochoval i jeho dům postavený v roce 1904. 

Joža  Úprka  je  pochován  v  rodném  Kněždubu  na  hřbitově,  kterému  se  říká 
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Slovácký Slavín. S jeho díly se můžete setkat v galeriích v Hodoníně, Uherském 

Hradišti a Veselí nad Moravou (i - centrum Kyjov).

Obr. 9 Rodný dům bratří Úprků (originál, 2010)

Muzeum vesnice Jihovýchodní Moravy

Na  počátku  20.století  se  na  jihovýchodní  Moravě  objevují  první  snahy  o 

vybudování národopisného muzea v přírodě. V roce 1973 se začíná s výstavbou 

muzea  ve  Strážnici.  Skanzen  je  rozčleněn  do  areálů,  které  ukazují  lidovou 

architekturu  jednotlivých  oblastí  Slovácka.  Od  roku  1981  jsou  veřejnosti 

zpřístupněny areály Moravských Kopanic, Luhačovického Zálesí, Horňácka, areály 

technických  vodních  staveb,  vinohradnický  areál  a  areál  lučního  hospodářství. 
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Celkem 65 objektů je umístěno v terénu, který byl uměle modelován navážkami a 

vysazen zelení tak, aby odpovídal původnímu prostředí. Expozice situované do 

vybraných objektů seznamují návštěvníka se způsobem života a bydlení lidu jak v 

horských  oblastech  Slovácka,  tak  v  úrodné  části  Pomoraví,  kde  je  velká  část 

hospodaření rolníků založena na pěstování vinné révy. Ukázka vinohradnických 

staveb a jejich zařízení, která je doplněna vinohradem představujícím pěstění vína 

od nejstarších  dob po současnost,  je  jedinou expozicí  svého druhu na našem 

území. Řemeslná výroba je zastoupena kovárnou z Lipova a tkalcovskou dílnou z 

Nové Lhoty na Horňácku. Zajímavá a starobylá je i  vstupní budova do muzea, 

která pochází z roku 1612 a je přestavěna v barokním slohu. Původně zde byl 

panský pivovar (web č. 4).

Zámek Strážnice

Původně  renesanční  zámek,  který  byl  do  své  dnešní  romantické  podoby 

přestavěn  v  19.  století,  je  sídlem  Národního  ústavu  lidové  kultury.  V  rámci 

prohlídky zde můžete navštívit  cennou historickou knihovnu obsahující  13 tisíc 

svazků knih, expozici „Nástroje lidové hudby v České republice“, jedinou svého 

druhu ve střední Evropě, rytířský sál, zámeckou kapli s cenným oltářem a výstavu 

v zámecké galerii. Prostory růžového, zeleného a žlutého salonku slouží nejen k 

reprezentačním účelům, ale také se zde pořádájí koncerty a kulturní programy (i - 

centrum Kyjov). 
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Zámek Milotice

Státní  zámek  Milotice  (Obr.  10),  nazývaný  perla  jihovýchodní  Moravy,  je 

unikátně  zachovaným  komplexem  barokních  staveb  a  zahradní  architektury. 

Zámecká instalace nabízí pohled do životního stylu a zvyklostí posledních majitelů 

rodu Seilern-Aspang. Zámek vznikl v místě středověké tvrze zmiňované již ve 14. 

století. Dnes si můžete prohlédnout zámecký areál s čestným nádvořím, jízdárnou, 

konírnou,  dvěma  oranžériemi,  francouzským  parkem  a  přilehlou  bažantnicí. 

Nedílnou součástí zámku jsou bohatě vybavené interiéry. V prostorách zámku je 

také vinotéka a restaurace Stará kuchyně, která nabízí jídla připravovaná podle 

receptů z  časů posledních majitelů  zámku.  Každoročně se zde konají  výstavy, 

nejrůznější  folklorní  akce,  koncerty  folkové,  vážné  a  dobové  hudby,  umělecká 

sympozia a spousta dalších kulturních a společenských akcí (i - centrum Kyjov). 

Obr. 10 Zámek Milotice (originál, 2010)
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Strážnické brány

V  16.  století  na  obranu  před  tureckým  nebezpečím  bylo  dobudováno 

opevnění  Strážnice.  Celé  město  bylo  obehnáno  valem  a  vodním  příkopem. 

Největší péče byla věnována zabezpečení příchodů do města na hlavní cestě od 

Skalice do Veselí. Byly zbudovány dvě brány s věžemi a bočními baštami. Brány 

dostaly  jméno  "Veselská"  a  "Skalická"  (Obr.  11).  Jejich  pojmenování  přetrvalo 

dodnes.  Z  obou bran se  zachovaly  pouze boční  bašty,  které  můžete  vidět  při 

vjíždění do města ze silnice od Hodonína nebo z opačné strany od Veselí nad 

Moravou (web č. 8)

Obr. 11 Skalická brána (originál, 2010)
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6. Folklorní festivaly

Mezinárodní folklorní festival Strážnice

Pořádání  MFF  Strážnice  je  v  současnosti  jedním  za  základních  úkolů 

Národního  ústavu  lidové  kultury.  Strážnický  festival  je  kulturní  akcí,  na  niž  je 

upřena pozornost jak laické, tak i odborné veřejnosti, je pozorně sledován a každý 

ročník je očekáván s velkým zájmem. Koná se vždy poslední víkend v červnu a 

sjíždějí  se  sem tisíce  návštěvníků.  Vystoupení  probíhají  v  zámeckém parku,  v 

Muzeu vesnice Jihovýchodní Moravy a příležitostně také v prostorách kulturního 

domu a ve vlastní budově zámku. 

První  ročník  MFF  ve  Strážnici  se  uskutečnil  v  roce  1946  pod  názvem 

Československo ve  zpěvu a tanci  a  již  od  počátku  měl  charakter  celostátních 

slavností. Za přípravný výbor festivalu byl podepsán JUDr. Oto Ševčík, který byl 

pověřen  celou  organizací  slavností.  Základní  osnovou  struktury  „strážnických“ 

programů byly pořady vesnických skupin, pořady souborů lidových písní a tanců a 

pořady  zahraničních  folklorních  souborů.  Během svého  vývoje  začal  postupně 

představovat folklor nejen v jeho přirozené podobě, ale také v různých úpravách a 

stylizacích. Umožňuje živé zapojení účastníků festivalu, např. při finále Soutěže o 

nejlepšího tanečníka verbuňku.

V  roce  1994  na  generální  konferenci  CIOFF  (Conseil  International  des 

Organisations de Festivals de Folklore et d Arts Traditionnels; vznikla r. 1969 jako 

nevládní  organizace  UNESCO  pro  folklorní  festivaly  a  lidové  umění),  bylo 

dohodnuto,  že  jubilejní  50.  ročník  MFF  Strážnice  bude  zároveň  festivalem 

středoevropského sektoru této nevládní organizace (Jančář, J., 1995); (web č. 3).
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Slovácký rok

Nejvýznamnější  festival  v  národopisné  oblasti  Kyjovského  Dolňácka  je 

nesporně  Slovácký  rok  v  Kyjově,  festival  s  bohatou  historií  a  mezinárodním 

věhlasem. Koná se jednou za čtyři roky v polovině srpna.

Jeho  historie  sahá  do  období  záhy  po  vzniku  samostatného 

československého státu. Místní sokolská jednota chtěla v roce 1921 původně jen 

slavnostně zakončit oslavu svého padesátiletí. Úspěch programu byl nečekaný, a 

tak  se hned následující  rok přehlídka bohatství  lidové kultury  kraje  opakovala. 

Kyjov  se  stal  prvním  městem  na  Moravě,  kde  se  začaly  pravidelně  konat 

národopisné  slavnostni.  Možnost  zhlédnout  na  jednom  místě  a  v  několika 

hodinách jízdu králů i další obyčeje, slyšet hrát nejlepší muzikanty a vidět tancovat 

nejlepší soubory Slovácka přivedla do Kyjova i takové umělecké osobnosti, jakými 

byli skladatel Leoš Janáček či sochař Franta Úprka.

Slovácký rok se postupně vyvinul do dnešní podoby přehlídky širšího záběru, 

která zahrnuje kromě řady vystoupení folklorních souborů a muzik také výstavy, 

přehlídku dechových kapel, jarmark a v neposlední řadě také krojovaný průvod, 

kterého se může zúčastnit  každý a který čítá na tisíce krojovaných. Z původní 

jednodenní  akce  se  stal  čtyřdenní  festival  konaný  v  areálu  letního  kina  a  na 

náměstí, kterým celé město naplno žije. Nejbližší ročník konání Slováckého roku 

bude v roce 2011 (web č. 2).

Národopisný festival kyjovského Dolňácka Milotice

Festival se koná v mezidobí již zmíněných Slováckých roků a účastní se ho 

jen soubory z Kyjovska a obvykle také jeden host ze zahraničí nebo z jiné folklorní 
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oblasti.  Koná se  vždy druhý srpnový víkend a trvá od pátku do  neděle.  První 

ročník festivalu se uskutečnil v roce 1972 a jeho ředitelem je Mgr. Josef Levek. 

Program probíhá v Miloticích na několika místech: na návsi, v kulturním domě, v 

areálu zámku a vinných sklepů Pod Šidlenama. Každý rok je uspořádán na jedno 

téma,  např.  legrúti,  škola,  …  Pátek  je  zaměřen  vždy  na  jednu  dědinu,  která 

představuje svůj  profilový pořad, dále probíhají  různé tématické pořady, dětská 

vystoupení, jarmark a vystoupení hosta. Hlavní pořad je seskládaný z regionálních 

souborů (hovoří Mikulčíková, M.)

Mezinárodní folklorní festival Mistřín

MFF Mistřín  se  koná  každé čtyři  roky  ve  Svatobořicích  –  Mistříně  vždy v 

červenci a trvá od pátku do neděle. Nejbižší ročník proběhne v roce 2013. Své 

umění  a  lidové  tradice  představují  národopisné  taneční  soubory,  cimbálové 

muziky,  dechové  hudby,  pěvecké  sbory,  country  kapely  i  sólisté  z  kyjovského 

Dolňácka  a  vedle  místních  souborů  také  kolektivy  z  ostatních  regionů  České 

republiky a ze zahraničí. První ročník se uskutečnil v roce 1996 a v průběhu své 

čtrnáctileté  tradice  přivítal  na  svých  pódiích  120  souborů  z  ČR a  32  souborů 

zahraničních.  Pravidelně  se  festivalu  účastní  dětské  soubory  Podkověnka  a 

Krušpánek, Slovácký krúžek, Varmužova cimbálová muzika nebo dechová hudba 

Mistříňanka (web č. 2).

Senioři

V areálu Na kolečku v Plžích v Petrově se každoročně koná festival starších 

kolektivů nejen ze Slovácka, ale i z celé České a Slovenské republiky. Podmínkou 
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účinkujících je to, že tanečníci již nejsou aktivními členy svých souborů, ale chtějí 

předvést to, co velkou část svého života uměli a stále umí. Nápad vznikl v roce 

2000 původně jako setkání bývalých tanečníků. Začalo se hlásit hodně skupin a 

souborů,  kteří  buď  pravidelně  nacvičují,  nebo  se  schází  jen  občas.  Díky 

příznivému  naklonění  vedení  obce  Petrov  vznikla  nová  tradice  ojedinělého 

festivalu, kde dostávají příležitost pouze senioři. Letošní ročník festivalu připadá 

na 29. května (web č. 2).

7. Služby turistům

Kyjovské  a  strážnické  Dolňácko  je  stále  více  navštěvovanou  lokalitou  z 

důvodu  konání  mnoha  tradičních  kulturních  akcí,  možnosti  sportovního  vyžití, 

zejména v podobě cykloturistiky, ale také možnosti navštívení mnoha kulturních a 

technických památek i přírodních krás. Slovácko je krajem vína, slunce a živých 

lidových tradic, a proto také láká turisty z celé České republiky i zahraničí k jeho 

návštěvě. Zajímavá je také plavba po Baťově kanále, po jehož celé délce najdete 

mnoho  přístavů  a  přístavišť,  kde  se  můžete  občerstvit  a  odpočinout  si.  Dále 

můžete navštívit: vyhlídkové lety aeroklubu v Kyjově, kostel Nanebevzetí Panny 

Marie v Kyjově, Městské muzeum a muzeum mlynářství ve Strážnici, židovskou 

čtvrť,  synagogu  a  hřbitov  ve  Strážnici,  poutní  kostel  Sv.  Anny  v  Žarošicích, 

výklopník v Sudoměřicích, sklepní areál Šidleny u Milotic a mnoho dalšího.
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7.1 Dopravní dostupnost

Autem z Prahy po D1 do Brna, dále po E 50 do Slavkova u Brna a z něj po 

silnici č. 54, která prochází celým Kyjovskem od západu k východu. Další spojnice 

z E 50 jsou silnice č. 431, 429, 432, 422, 427.

Autem od jihu z D2 sjet v Břeclavi po silnici č. 55 do Hodonína a odtud pak po 

komunikacích č. 380, 431, 432 nebo po silnici č. 55 do Strážnice a odtud dále po 

426 do Bzence, Vracova až Kyjova.

Vlakem z Brna přímo trať č. 340 (stanice Kyjov, Bzenec) nebo z Břeclavi a 

Přerova  po  trati  č.  330  (stanice  Bzenec  –  Přívoz),  po  místních  tratích  č.  255 

(Zaječí – Hodonín) a č. 257 (Mutěnice – Kyjov).

Autobusem vede přímé spojení do Kyjova z Brna,  Hodonína a Veselí  nad 

Moravou.

Na kole cyklotrasy 412, 473, 5010, 5095, 5096, cyklostezky Moravská vinná a 

na ni navazující Kyjovská, Bzenecká a Mutěnická vinařská stezka. Nově zavedený 

certifikační  systém  „Cyklisté  vítáni“  označuje  ubytovací,  stravovací  zařízení  i 

prohlídkové objekty, které jsou připraveny na návštěvu cyklistů a kde není problém 

kolo bezpečně odložit (i - centrum Kyjov).
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7.2 Ubytování a stravování

Penzion u Zachů 

Penzion se nachází přímo ve středu městečka Vracova. V jeho těsné blízkosti 

naleznete hned několik restaurací a obchodů. Přímo v přízemí penzionu můžete 

navštívit  Vinotéku  u  sv. Vavřinca  s  nekuřáckou  restaurací  a  výbornou  kuchyní. 

Penzion nabízí ubytování ve dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích, ale také v 

apartmánech rodinného typu. Uzavřený dvůr penzionu je ideální jednak pro rodiny 

s dětmi, ale také pro pořádání různých oslav, svateb či večírků. Všechny pokoje 

penzionu jsou vybaveny sociálním zařízením, kabelovou televizí a možností Wi-fi 

připojení. Součástí penzionu je také vybavená kuchyňka, která je klientům plně k 

dispozici.  Cena za jednu osobu a noc činí 450 Kč, za dvě a více osob na jednu 

osobu a noc 350 Kč. Snídaně 100 Kč/os (web č. 7). 

Hotel Bukovanský mlýn

Hotel  ***  kategorie  v  Bukovanech u  Kyjova je  vystavěný v  tradičním stylu 

moravského Slovácka se stylovými rustikálními interiéry. Bukovanský mlýn nabízí 

ubytování  v  „mlynářském  stavení“  a  čtyřech  samostatných  „slováckých 

chalupách“,  stylovou  nekuřáckou  restauraci  nabízející  krajovou  kuchyni,  vinný 

sklep s posezením a vinotékou Rotunda, mlýn s možností návštěvy expozice (Obr. 

12),  stylové  prodejní  domky  pro  lidové  řemeslníky,  venkovní  posezení,  malé 

pódium  a  taneční  parket.  Areál  je  doplněn  dětským  hřištěm,  víceúčelovým 

travnatým hřištěm a táborovým ohništěm, které hosté ocení nejen při trávení své 

letní  dovolené. Hotelovým hostům je k dospozici  také půjčovna kol  a v letních 
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měsících venkovní bazén. Cena dvoulůžkového pokoje se snídaní je 1 490 Kč 

(web č. 1).

Obr. 12 Bukovanský mlýn (originál, 2008)

Restaurace a penzion Slovácká chalupa

Restaurace  s  penzionem  ve  Svatobořicích  –  Mistříně  nabízí  možnost 

degustace a posezení v domácím sklípku  s krbem, tradiční slováckou kuchyni i 

různé speciální časově omezené akce (Zvěřinové hody, Kachní, atd..). Kapacita 

ubytování je 15 osob. Součástí Slovácké Chalupy je historický sklípek, kde byla 

natočena část  známého seriálu  „Slovácko sa sůdí  aj  nesůdí“.  Sklípek slouží  k 

uskladnění a archivaci vín a je možnost si jej prohlédnout (web č. 5).
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8. Závěr

Tak jako se mění charakter jednotlivých akcí v závislosti na ročním období a 

s tím spojenými zvyky, tak i jednotliví turisté si vybírají akce podle toho, čemu sami 

dávají  přednost.  Během  celého  roku  mají  možnost  navštívit  objekty  lidové 

architektury, výstavy lidových malířů a řezbářů, zvykoslovná pásma, nebo jenom 

posedět ve sklípku při víně a lidové muzice. Velké množství turistů však zajíždí 

pravidelně a jsou vděčnými konzumenty všeho, co jim tyto regiony nabízejí a co se 

jinde nedochovalo. 

Vysoká úroveň lidových zvyků, tradiční architektura i výborné víno zároveň 

s pohostinností  místních lidí  by si  zasloužily  více pozornosti  a  lepší  propagaci 

široké  veřejnosti.  Ve  srovnání  s  regionem  Horňácko,  které  propagují  některé 

známé  osobnosti  kulturního  života,  jsou  tyto  mnou  zmiňované  regiony  méně 

prezentované. Lidé si své zážitky sdělují pouze osobně. Myslím si, že je to škoda. 

Jelikož z této oblasti pocházím a řadu míst a událostí jsem osobně navštívila, vím, 

že je co nabídnout. Byla bych spokojená, kdybych svou prací vzbudila zájem o 

poznání  našich končin  alespoň u někoho,  kdo doposud zdejší  kraj  nenavštívil. 

Najdete zde příkladné skloubení nového se starým. Komfortní služby zaměřené na 

požadavky současných turistů nabízejí všestranné umělecké, folklorní i sportovní 

vyžití spolu s pohostinnými lidmi s úctou dodržujícími tradice minulých pokolení.
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