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1 Úvod 

 

Cestovní ruch je jedním ze společenských fenoménů konce 20. století. Stále více 

patří k neodmyslitelné součásti našeho života.  

Po politických a ekonomických změnách v roce 1989 se dočkal cestovní ruch 

v Československu, a od roku 1993 v České republice, obrovského růstu. Na jeho růst 

má i velký vliv dnešní moderní technologie, které šetří lidem čas, a tak se můžou více 

věnovat cestování, aktivní dovolené, zdravému životnímu stylu nebo poznávání nových 

kultur. 

Jednou z kultur, která už od nepaměti zasahuje do života lidí, je folklór. Ten má 

nezastupitelnou roli a tradici především na Česko – slovenském pomezí. Barevnost 

krojů, cimbálová muzika, lidové tradice a zvyky oslní nejednoho návštěvníka kulturních 

slavností.  

Česko – slovenské pomezí značí, že z jedné strany něco končí a z druhé začíná. Na 

obou stranách jsme na začátku i na konci zároveň. Obě strany se prolínají a není zde 

nic, co by patřilo jen do minulosti nebo pouze do budoucnosti.  

 

 Téma své bakalářské práce jsem si vybrala proto, že Bílé Karpaty, a i samotné 

kulturní slavnosti jsou mi velmi blízké. Od malička vyrůstám v malé obci v Bílých 

Karpatech, která je typická svým tradičním folklórem.  

 

Význam kulturních slavností má pro lidi pod Velkou Javořinou velký význam. Je to 

pro ně jakýsi symbol, že Češi a Slováci, mají i po rozdělení Československa hodně 

společného. Dávná minulost svého rodu, krása okolní přírody a hlavně láska k hudbě 

vyústila ve spolupráci při konání slavností, které se konají každoročně na Velké 

Javořině, ve Starém Hrozenkově a ve Velké nad Veličkou.  

  

V bakalářské práci se zabývám využitím kulturních slavností na československém 

pomezí v oblasti cestovního ruchu. Mým úkolem bylo zjistit, jaké mají slavnosti 

historii, jak to je s jejich organizováním a kdo je financuje. Bakalářskou práci jsem 

zpracovala jak z pohledu návštěvníka – formou dotazníku, tak i z pohledu organizátorů 

– rozhovorem s nimi. 
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2 Metodika zpracování a cíl bakalářské práce 

 

V teoretické části se zabývám jak obecnými informacemi o cestovním ruchu, tak 

také informacemi o Bílých Karpatech, popisem jednotlivých slavností, jejich vznikem a 

organizací.   

 

V praktické části se věnuji analýze jak návštěvníků, tak organizátorů slavností. 

Zajímalo mě, jaký vliv mají na návštěvníky a jaký přínos mají pro organizátory. Pro 

získání potřebných údajů, jsem zvolila dotazníkové šetření. Jako konkrétní nástroje této 

metody jsem použila dotazník a rozhovory. Na základě získaných informací jsem 

pomocí tabulek a grafů zpracovala výsledky analýzy. V závěru praktické části se věnuji 

také financování slavností.  

 

Cílem bakalářské práce bylo podrobné seznámení s jednotlivými slavnostmi, jejich 

vznikem a historií, organizací, financováním, ale také využitím jak pro návštěvníky, tak 

pro organizátory.  

 

V hranatých závorkách jsou vždy uvedena čísla, která odkazují na literaturu, ze 

které jsem čerpala dané informace. Seznam čísel i seznam zkratek je uveden na konci 

bakalářské práce.  

 

Při zpracování této bakalářské práci byly použity informace z knižních i 

internetových zdrojů a vlastního řešení.  
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3 Teoretická východiska 

3.1 Teoretické vymezení pojmů 

3.1.1 Cestovní ruch  

Cestovní ruch je v dnešní společnosti jeho neodmyslitelnou součástí. Lidé 

každoročně na celém světě dočasně opouštějí svůj domov a zároveň místo svého 

trvalého bydliště, aby poznali nová místa, rekreovali, setkávali se s novými lidmi, a to 

většinou ve svém volném čase. [6] 

Motivem pro tento pohyb a pobyt je určitá změna prostředí. Ta pomáhá člověku 

uspokojit potřeby odpočinku, poznání, pohybu, klidu. Změna místa, kulturní zážitky, 

seberealizace a mnoho dalších, které není možné zažít v běžném prostředí, tedy v místě 

bydliště. Nebo také není tolik příležitostí a možností pro tu správnou kvalitu k 

jeho uspokojení. [6] 

Účastí na cestovním ruchu člověk vyjadřuje své zájmy, cíle, potřeby, úmysly a 

zároveň podmínky pro jeho realizaci. Účast na cestovním ruchu je jedním z měřítek 

životní úrovně, která je typická pro všechny vrstvy obyvatelstva ve vyspělých státech.  

Cestovní ruch je jak výraznou složkou spotřeby obyvatelstva, tak i stále častěji 

výrazným ekonomickým fenoménem. Aby mohla být uskutečněna účast na cestovním 

ruchu, musí být zajištěna široká škála ekonomických činností. Z toho vyplývá i 

skutečnost, že účast na cestovním ruchu je uskutečněna mimo trvalé bydliště. Lidé se 

tedy do míst cestovního ruchu musí dopravit a musí jim být vytvořeny podmínky pro 

jejich pobyt i pro volný čas, který je motivem účasti cestovního ruchu. Cestovní ruch se 

tak stává i důležitou součástí v oblasti podnikání, je faktorem pro rozvoj regionálních 

celků a národní i světové ekonomiky. [6] 

Cestovní ruch je složitým sociálně ekonomickým jevem, který spojuje celá řada 

ekonomických i mimoekonomických procesů společnosti. [6] 

K uplatnění různých přístupů pro jeho pojetí i zkoumání mu dávají možnost 

složitost, mnohotvárnost a průřezovost cestovního ruchu. V praxi i teorii je to nejčastěji 

hledisko:  

̵ Ekonomické – zkoumá ekonomické procesy, které jsou potřebné k zajištění lidí na 

cestovním ruchu, ale i z účinku cestovního ruchu v ekonomice regionů, státu i 

světové ekonomice,  

̵ ekologické – zkoumá a hodnotí potenciál území pro cestovní ruch a zároveň 

vzájemný vztah mezi cestovním ruchem a životním prostředím a jeho ochranou,  
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̵ geografické – zkoumá cestovní ruch z hlediska jeho vazby na geografické prostředí, 

jeho význam pro cestovní ruch, jako vztah mezi místem bydliště a místem 

cestovního ruchu, 

̵ sociologické a psychologické – zkoumá cestovní ruch a jeho vztah k člověku, 

potřebám a motivům účasti na cestovním ruchu. Všímá si také vzájemných vztahů 

mezi účastníky cestovního ruchu a obyvatelstvem z míst cestovního ruchu. [6] 

 

Cestovní ruch má mimo ekonomie, geografie, ekologie, sociologie a psychologie 

vztah i k mnoha dalším vědním disciplínám, jako je hydrologie, hygiena, demografie, 

epidemiologie, klimatologie. Také k celé řadě úsekových ekonomik, jako je ekonomika 

obchodu, kultury, dopravy, stavebnictví a k mnoha dalším. Cestovní ruch je tedy nutno 

chápat z hlediska širokého pojetí jeho společenských souvislostí. [6] 

 

3.1.2 Kulturní cestovní ruch 

Kulturní cestovní ruch je taková forma cestovního ruchu, která umožňuje 

uspokojení duchovní potřeby lidí, kteří jsou motivováni poznáváním kulturního 

dědictví, kultury a všedního života rezidentů navštívených v cílových místech, které 

spojí se zábavou a rozptýlením. [2] 

Kulturní CR má mnoho podob a stupňů intenzity. Jednou z podob kulturního CR, 

se kterou se běžně setkáváme, je návštěva muzea, galerie nebo divadla, ale i filmového 

festivalu, společenských a náboženských akcí. Velmi oblíbenou formou jsou i letní 

univerzitní kurzy, studium v zahraničí nebo odborné stáže. [2] 

Kulturní CR zároveň představuje účelné trávení volného času a vzdělávání. Jeho 

účastníci jsou seznámení nejen s historií a kulturou jiných národů, ale i ekonomickou 

situací poznávaného místa. Zároveň se podílí na růstu kulturní, společenské, ale i 

odborné úrovni lidí. Z toho důvodu se často kombinuje s jinými druhy cestovního 

ruchu, především s rekreačním, zdravotním, lázeňským a kongresovým cestovním 

ruchem. [2] 

 

3.1.3 Základní rysy cestovního ruchu 

Základní rysy cestovního ruchu: 

̵ Dočasná změna místa trvalého bydliště a dočasnost pobytu mimo něj,  

̵ nevýdělečnost cesty a pobytu, 

̵ vztah mezi lidmi, kteří vyvolávají cestovní ruchu. [6] 
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3.1.4 Subjekt cestovního ruchu 

Subjekt cestovního ruchu představuje účastník cestního ruchu. Z ekonomického 

hlediska sem zahrnujeme každého, kdo uspokojuje potřeby spotřebou statků v době, kdy 

cestuje. To vykonává většinou ve svém volném čase a mimo místo svého trvalého 

bydliště. Zároveň se stává spotřebitelem produktu cestovního ruchu.  

Účastníky cestovního ruchu můžeme rozdělit do několika skupin – návštěvník, 

turista nebo výletník. Své místo zde má i stálý obyvatel, který se bere jako 

potencionální účastník domácího nebo zahraničního cestovního ruchu. [2] 

 

Stálý obyvatel (rezident) – v domácím cestovním ruchu je to osoba, která pobývá 

minimálně šest po sobě jdoucích měsíců v jiném místě před příchodem do druhého 

místa, a to na kratší dobu než je šest měsíců. V zahraničním cestovním ruchu se to týká 

osob, které žijí v dané zemi alespoň jeden rok před příchodem do jiné země na kratší 

dobu než jeden rok. [2] 

 

Návštěvník (visitor) – za návštěvníka je považován ten, kdo v domácím cestovním 

ruchu cestuje na jiné místo v zemi, kde má své trvalé bydliště. A to na dobu kratší než 

šest měsíců. V zahraničním cestovním ruchu je to taková osoba, která cestuje do jiné 

země maximálně na dobu jednoho rok. Podmínkou je, že ani v jednom případě nesmí 

být účelem cesty výdělečná činnost. [2] 

 

Turista (tourist) – je někdo, kdo v domácím, ale i v zahraničním cestovním ruchu 

splňuje kritéria pro návštěvníka. Jeho účast na cestovním ruchu je spojena alespoň 

s jedním přenocováním. Podle délky pobytu se pak rozděluje turista na:  

̵ Turista na dovolené (holiday maker) – takový turista, který pobývá v domácím 

cestovním ruchu na určitém místě více než 2 – 3 noci,  

̵ krátkodobě pobývající turista (short – term tourist) – osoba, jehož cesta zahrnuje 

pobyt minimálně s jedním přenocováním. [2] 

 

Výletník (excursionist) – výletníkem je návštěvník, který necestuje na dobu kratší 

než 24 hodin, a zároveň přenocuje v navštíveném místě. [2] 
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3.2 Bílé Karpaty  

Pohoří, které se rozprostírá na hranici dvou republik, a to České a Slovenské. 

Chráněnou krajinnou oblastí byly Bílé Karpaty vyhlášeny v roce 1979 na Slovensku, 

s názvem Chráněná krajinná oblast Biele Karpaty a o rok později v České republice. Od 

roku 1980 nese název Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty a celková rozloha je 715 

km2. V roce 1996 byly Bílé Karpaty vyhlášeny biosferickou rezervací UNESCO. [5] 

Bílé Karpaty představují výjimečnou oblast velkoplošných chráněných území u nás 

hlavně proto, že jsou nejvyšším pohořím jihozápadního okraje vlastního karpatského 

horského systému. Po staletí byla celá oblast kultivována člověkem, především její jižní 

část. I proto se zde zachovaly mimořádně cenné přírodní hodnoty a o mnohých místech 

se dá hovořit jako o harmonické krajině. [5] 

 

3.2.1 Poloha Bílých Karpat  

Leží v jihovýchodní části České republiky na pomezí Česko – slovenské hranice. 

Česká část Bílých Karpat se rozkládá od Strážnice až po Valašské Klobouky na území 

tří okresů, a to Hodonína, Uherského Hradiště a Zlína. Slovenská část se rozkládá 

v okresech Považská Bystrica, Trenčín a Senica. Na jihu začíná u Sudoměřic a končí na 

severu u Lysého průsmyku. [5] 

Obr. 3. 1 - Mapa Bílých Karpat 

 

Zdroj: [9] 
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3.2.2 Charakteristika Bílých Karpat  

Oblast Bílých Karpat na Hodonínsku je charakteristická rozlehlými květnatými 

loukami se zelení připomínající anglický park. Mezi největší můžeme zařadit Čertoryje 

s Vojšickými loukami u Radějova a Přední louky východně u obce Suchov, které se 

rozkládají na ploše více jak 1000ha. [5] 

Na Uherskohradišťsku je to rozsáhlé území obce Starý Hrozenkov, které se nazývá 

Moravské Kopanice. Najdeme zde i nejvyšší horu Bílých Karpat Velkou Javořinu 

vysokou 970 m. n. m. Krajina, která vznikla ve středověku valašskou kolonizací, je 

obklopena políčky, loukami, sady a pastvinami s neopakovatelnou atmosférou. [5] 

Okolí Valašských Klobouk a Brumova – Bylnice připomíná Moravskoslezské 

Beskydy. A to proto, že navazují na Bílé Karpaty. Polopřirozené bučiny, které se 

vyskytují v okolí Vlárského průsmyku, patří mezi nejlépe zachované lesní porosty 

v České republice. [5] 

Součástí chráněné krajinné oblasti je také Vizovická vrchovina, ve které najdeme 

známé lázeňské město – Luhačovice. [5] 

 

3.3 Místa konání významných kulturních akcí 

3.3.1 Starý Hrozenkov  

Leží v hlubokém údolí Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty jihovýchodně od 

Uherského Brodu. Obec je jedním z nejvýznamnějších hraničních přechodů mezi 

Českou a Slovenskou republikou. Rozloha obce je 1084 ha a žije v ní kolem 870 

obyvatel. [8] 

Starý Hrozenkov je známa svou zajímavou historií a kulturou.  K prvnímu 

organizovanému osídlování za vzniku moravsko – uherské hranice dochází již v 11. 

století, narozdíl od zbylých oblastí Kopanic. Šlo o nerovnoměrné osídlení po celém 

území obce, kde se předtím zařazovaly i katastry dnešních obcí Vápenice, Vyškovec a 

Žítková. Společně tvořili jednu obec, která se rozpadla v roce 1919, a obce se 

osamostatnily. K obci patřila i velká část okolních moravských a slovenských obcí. 

Toto svobodné pohraničí se dříve nazývalo „Hrozné Pusty“, „Pusty Hrozinkow“ nebo 

„Rozinkov“. [8] 

Za první písemnou zmínku o obci se považuje rok 1261, kdy obce patřily k majetku 

vizovického kláštera Smilheim, který založil Smil ze Střílek. Toho stejného roku 

věnoval tomuto klášteru železný a zlatý král Přemysl Otakar II. část území, zvané 

Vysoká Lhota u Potoka Hrozinkovského až po hranici vsi Drítomá. [8] 
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Pro obyvatele tohoto rozsáhlého území byl základním zdrojem obživy především 

chov dobytka, pěstování ječmene, ovsa, pohanky, žita, brambor, řepy a produkce 

z ovocných stromů. [8] 

V 18. století byl v obci vytvořen celní úřad. V 19. století tu pak stával úřad celní a 

třicátkový, pila, tři mlýny a dvě hospody. V roce 1841 byla přes Starý Hrozenkov 

vybudována silnice pro dostavníky. Ta vedla z Uherského Brodu do Trenčína 

s přepřáháním koní ve Starém Hrozenkově. Rekonstrukce této silnice probíhala v letech 

1936 – 1939 a dnes je to mezinárodní silnice E 50 z Brna do Trenčína. [8] 

 Koncem 20. let minulého století, se severně od obce v tratích Skalky a Šagátky 

začalo s průmyslovou těžbou kamene. Těžily se zde obrovské andezitové a čedičové 

balvany, které se používaly jako stavební kameny. Byla zde i vybudována pozemní 

lanovka a úzkokolejná dráha. Těžba byla ale v roce 1982 zastavena a nyní je 

hrozenkovský lom chráněnou krajinnou oblastí. [8] 

Mezi historickou dominantu obce patří farní kostel Narození Panny Marie 

postavený v pozdně barokním slohu v roce 1774, kaple pocházející ze 17. století, která 

stojí u rybníka a barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1830, která se nachází 

v dolní části obce. [8] 

V roce 1956 byla v obci vybudována nová budova základní školy, kterou dnes 

navštěvují všechny děti z okolních obcí Kopanic, kde v 80. letech minulého století školy 

zanikly. [8] 

V současnosti je v obci vybudován plynovod, elektrifikace, vodovod a kanalizace. 

Najdeme zde i poštu, policii, zdravotní středisko nebo autodopravu. Mezi 

nejvýznamnější filmy patři Zemědělské družstvo Starý Hrozenkov, které se zabývá 

zemědělskou produkcí a Motorest Starý Hrozenkov, který zajišťuje ubytování a 

stravování. V obci se nachází také rekreační středisko „Kordárna“, které slouží jak 

k odpočinku, tak k pořádání různých společenských akcí a oslav. [8] 

Místní lidé se velmi dlouho drželi svých tradic, čímž si obec zachovala národopisný 

svéráz vyjádřený nářečím, krojem, písněmi, výšinkami, stavbami a různými zvyky. 

V polovině června probíhá v obci každoročně festival dechových hudeb, jak s 

moravskou, tak slovenskou účastí. A v polovině července se zde konají tradiční 

Kopaničárské slavnosti, kde vystupují folklorní soubory z obou stran moravsko – 

slovenského pomezí. Začátek září patří hodům spojenými s dožínkami, kdy obcí 

prochází krojový průvod, při kterém jsou představeny různé hospodářské nářadí a stroje, 

které se používaly v minulých staletích při zemědělských pracích. Na hodech bývají 
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prezentovány i produkty zdejších ekologických zemědělců a tradičních kopaničárských 

výrobků. [8] 

 

3.3.2 Velká nad Veličkou  

Obec, která leží na úpatí Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, jihovýchodně od 

Veselí nad Moravou na březích Veličky a v blízkosti státní hranice se Slovenskou 

republikou. V současnosti je největší obcí horňácké oblasti Moravské Slovácko. 

Rozkládá se na 1318 ha a žije v ní přes tři tisíce obyvatel. Obci dominují komíny, 

tovární haly a paneláky. [11] 

První zmínka o obci, která pochází z roku 1228, uvádí Velkou už jako městys s 

tržním právem. To je výsledek dlouhého předchozího vývoje, který sahal až do raného 

středověku. V příštích staletích patřila do majetku různých šlechticů – pánu 

z Rýznburku, z Kravař a od roku 1492 byla součástí strážnického panství. V roce 1628, 

po bitvě na Bílé hoře, se stal držitelem císařský plukovník František de Magno. Obec 

byla i několikrát vypálena a vyrabována Tatary, a to v  17. století. Až za Marie Terezie 

a Josefa II., kdy byl vydán toleranční patent, nastala klidnější doba. Památkou na zlé 

časy je hradební zeď kolem kostela, na které jsou různé horňácké písně a balady. [11] 

Mezi hlavní zdroj obživy místních obyvatel patřilo hlavně zemědělství a chov 

dobytka. V 19. století byla v obci cihelna, lihovar i pila. Nyní je velká část místních 

obyvatel zaměstnána v Kordárně a.s., která je jedním z největších světových výrobců 

textilních tkanin pro dopravní pásy a pneumatiky. [11] 

Obec má svůj vlastní plynovod i vodovod. Je zde mateřská i základní škola, také 

obecní knihovna, pošta i Policie České republiky. Široké využití zaujímá nově 

vybudovaná sportovní hala s tělocvičnou a lezeckou stěnou, která je přístupná jak pro 

školu, tak veřejnost. V obci je také pohostinství a restaurace. Ubytování musíme ale 

hledat v nedalekém Filipově údolí a v okolní rekreační oblasti Vápenky. Obec je 

celoročně dostupná, jak automobilem, tak pravidelnou autobusovou nebo železniční 

dopravou. [9] 

Mezi nejvýznamnější kulturně historické památky obce patří kostel sv. Máří 

Magdalény, který byl postaven ve 14. století. V roce 1756 k němu byla přistavěna 

barokní loď a v roce 1951 byl kostel rozšířen. Další památkou je barokní socha sv. Jana 

Nepomuckého z roku 1747 a několik staveb památkově chráněných lidových hliněných 

domů, které pochází z 19. století. Během středověku také obec proslavilo tkalcovství, 

soukenictví a později výšivkářství. [11] 
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Kulturní tradice, která se v obci zachovala, je bezesporu místní folklór. Velký 

význam na rozvoji kulturního dění ve Velké měla Národopisná výstava v roce 1894. Ta 

se stala generálkou Národopisné výstavy československé, která se konala v roce 1895 

v Praze. Tím vzrostl zájem jak o Velkou, tak celé Horňácko, hlavně u hudebních 

skladatelů, malířů, sochařů a spisovatelů. Další velkou kulturní tradicí je pro obec 

konání Horňáckých slavností. Ty se konají každoročně v červenci, již od roku 1957 

v areálu pod Strážnou hůrkou. Můžeme zde poznat tradiční horňácký folklór, který je 

provázený jarmarkem s tradičními řemesly. Mezi další akce patří v únoru fašanková 

obchůzka nebo festival Ozvěny Horňácka, který se koná v srpnu. [11] 

 

3.3.3 Velká Javořina  

Velká Javořina je nejvyšším vrcholem Bílých Karpat s nadmořskou výškou 970 m. 

n. m. Zároveň je také nejstarším chráněným územím v Bílých Karpatech, kterým také 

prochází Česko – slovenská státní hranice. [12] 

Už Lichtenštejnové, původní majitelé, vyhlásili v roce 1909 ochranný režim 

podobný tomu dnešnímu. V roce 1951 byla vyhlášena rezervace na výměře skoro 80 ha. 

A v roce 1993 v návaznosti na Národní přírodní rezervaci Javořina, byla vyhlášena 

Přírodní rezervace Javořina na dalších 28 ha. Ze slovenské strany je taky Státní přírodní 

rezervace Velká Javořina – Štátna prírodná rezervácia Veľká Javorina, a to o výměře 83 

ha. 191 ha, to je tedy celková výměra chráněného území. [12] 

Rozprostírají se zde horské louky, květnaté bučiny ze severní strany a suťové 

porosty na prudších svazích. Mezi nejčastěji rostoucí stromy patří jasan ztepilý, buk 

lesní a javor klen. Jen co roztaje sníh, jsou lesy plné sněženek podsněžníku. Hlavními 

zástupci flóry v Bílých Karpatech je měsíčnice vytrvalá, zvonek širolistý nebo mléčivec 

alpský. Také několik druhů kapradin, které se zde vyskytují, vytváří typickou atmosféru 

pralesa. Faunu zastupuje mlok skvrnitý, se kterým se můžeme setkat hlavně po dešti 

nebo s plžem, modrankou karpatskou. Z ptactva zde hnízdí kos horský, rejsek bělokrký 

nebo strakapoud bělohřbetý. Na loukách roste především nízká tráva, ale najdeme tady i 

zvonky rozkladité nebo kopretiny. [12] 

V 70. letech byly hnojením zničeny některé druhy orchidejí, které se zde 

vyskytovaly. V současnosti se moravská strana pravidelně kosí a jejich stav se 

vylepšuje. Lesní úsek je ponechán přirozenému vývoji. V severní až severozápadní části 

přecházejí zachovalé bučiny na svazích Velké Javořiny do rozlehlých komplexů luk na 

vrcholu Lesné nebo na Porážkách. Ty se staly rezervací v roce 1987. Je zde pestrá jak 
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flora, tak fauna. Ve velkém množství zde rostou vstavačovité – plané orchideje. Mezi 

nejčastější druhy patří vstavač mužský, prstnatec bezový nebo všivec statný, který se 

objevuje jen v jediné lokalitě v České republice. [12] 

Od poloviny 19. století se zde scházející lidé z obou zemí – jak z České republiky, 

tak ze Slovenské republiky. Poprvé se tu sešli už v roce 1845 při příležitosti prvního 

vydání Slovanských listů. V dalších letech se zde konala různá setkání církevní, světská 

i politické manifestace. V roce 1945 se pod vrcholem Velké Javořiny, na Holubyho 

chatě, konal první sjezd česko – slovenské vzájemnosti. Tato tradice je udržovaná 

dodnes v podobě Javořinských slavnosti, které se konají pravidelně poslední týden 

v červenci. Na Silvestra se zapaluje každoročně vatra přátelství a na Nový rok se 

podnikají výstupy z Květné k Vavruškově mohyle. Od 60. let je orientačním bodem i 

dominantou Bílých Karpat vysílač Javořina. [5] 

 

3.4 Významné akce obcí v Bílých Karpatech  

3.4.1 Kopaničárské slavnosti  

Kopaničárské slavnosti, které se konají každoročně ve Starém Hrozenkově, patří 

mezi nejznámější a nejvýznamnější akce v regionu.  První Kopaničárské slavnosti se 

konali 25. – 26. srpna roku 1956. Tradice, kdy se na moravsko – slovenském pohraničí 

scházeli občané, je ale o mnohem delší. [1] 

 

3.4.1.1 Vznik slavností  

Jakousi upomínkou na začátek scházení obyvatel na moravsko – slovenském 

pomezí je lípa, kterou vysadili obyvatelé pohraničních obcí přímo na pomezí už ve 

dvacátých letech minulého století. Lípa měla být živý symbol družby a společné práce 

pro rozvoj společné vlasti Čechů a Slováků. Zároveň se stala symbolem 

Kopaničárských slavností i spolupráce obcí a občanů na moravsko – slovenském 

pohraničí. Vysazení lípy si občané pohraničních obcí každoročně připomínali jako 

Slavnost sázení „Lípy bratrství“. První se konala 30. dubna 1922. Kvůli nepříznivému 

počasí, že ale nesešlo tolik lidí, kolik se očekávalo. [1] 

Slavnosti probíhali tak, že se sešli občané z obou stran hranice, sbratřili se, přes 

hraniční kámen se sklonily k sobě sokolské prapory – Trenčínský a Uherskobrodský a 

vyvrcholilo to podáním rukou Slováka a Češky. U toho jich hrály národní hymny a 

starostové promluvili o slavnosti „Lípy bratrství“ a československém bratrství. Pak 
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následoval koncert vojenské hudby, při kterém se lidé seznamovali a radovali až do té 

doby, než se rozloučili. [1] 

Velký podíl na slavnostech nesl Sokol Starohrozenkovský a učitelé z Vápenic a 

Žítkové. I finanční tíhu slavností nesl téměř sám Hrozenskovký Sokol. Jako slavnosti 

samotné byli ovšem veliké, protože se o nich psalo v časopisech, ale i ve velkých 

denních listech. [1] 

 

3.4.1.2 Kopaničárské slavnosti 1956 – 1966  

Kopaničárské slavnosti si v průběhu minulých ročníků získaly tisíce návštěvníků, 

kteří se sem vracejí nejen kvůli krásné a malebné přírodě Bílých Karpat, ale i kvůli 

radostnému potěšení z kulturního programu a nezapomenutelným zážitkům se svými 

přáteli. Každoročně se vracejí na místo konání slavností, a to do Starého Hrozenkova. 

Významný obrat nastal v roce 1956, kdy byla zvolaná pracovní porada zástupců okresů 

Trenčín, Trnava, Piešťany, Uherský Brod a Valašské Klobouky. Mezi nejstěžejnější 

otázky této porady patřila potřeba kulturně – společenského povznesení pro lidi z 

Kopanic na obou stranách Česko – slovenského pohraničí. Zástupci okresů Uherský 

Brod a Trenčín chtěli tuto otázku co nejdřív zrealizovat. A tak po návštěvě inspektorátu 

kultury v květnu roku 1956 se rozhodlo o uspořádání Kopaničárských slavností ve 

Starém Hrozenkově. [1] 

 Začátkem června byl zvolen v hrozenkovské škole přípravný výbor 

Kopaničárských slavností. Zvolený přípravný výbor vybral vhodné místo pro přírodní 

amfiteátr a sestavil programovou a organizační koncepci slavností. [1] 

Jako každé začátky, tak ani začátky Kopaničárských slastností nebyly jednoduché. 

Organizátorům chyběly zkušenosti pro pořádání tak velké akce. Do pomoci se zapojili i 

brigádnici z Trenčína, Bojkovic a Uherského Brodu, vojsko z Trenčína a také občané 

Starého Hrozenkova. S jejich pomocí se 25. srpna 1956 rozzářily vatry nad amfiteátrem 

a na podiu se roztančily soubory z obou okresů. A i přes nepříznivé počasí, přišlo první 

ročník Kopaničárských slavností zahájit přes tři tisíce diváků. [1] 

 

3.4.1.3 Program Kopaničárských slavností 1956 – 1966  

První ročník byl zahájen otevřením nové osmileté střední školy. Do kulturního 

programu byl zařazen pěvecký sbor Dvořák z Uherského Brodu, dechová hudba a 

domácí soubory. Večer probíhal zbojnický večer (TS Merina Trenčín a Kopaničár Starý 

Hrozenkov), lidová veselice a ohňostroj. V neděli bylo na programu vystoupení 
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dětských souborů z Nového Mesta nad Váhom, Dolnej Suče, Biskupic a Starého 

Hrozenkova a po koncertu dechové hudby Merina Trenčín následoval slavnostní průvod 

krojovaných a vystoupení souborů písní a tanců (Trenčín, PTŠ z Nového Mesta nad 

Váhom, Veličan, Světlovan z Bojkovic, soubor z Vápenic a Kopaničár). Slavnosti byly 

ukončené lidovou veselicí. [1] 

Druhý ročník, který se konal 10. srpna 1957, byl zahájen otevřením rybníka JZD 

Starý Hrozenkov a pořadem Večer u vatry bratrství a míru, kde vystupovali CM Viléma 

Zahradníka z Uherského Hradiště, Družba z Trenčína, Jánošík z Nového Mesta nad 

Váhom, Světlovan z Bojkovic a lidoví vypravěči. Neděli začala přehrávkami dechových 

hudeb a vystoupením dětských souborů. Následoval průvod krojovaných skupin a 

hlavní program Kopaničárských slavností, kde měl možnost vystoupit soubor ze Strání, 

CM Světlovan, Kubran, Olšava z Uherského Brodu, soubor z Vápenic, Merina 

z Trenčína, vojenský soubor Valach ze Znojma, Kopaničár Starý Hrozenkov a lidoví 

vypravěči. [1] 

Třetí ročník, 2. – 3. srpna 1968, byl zahájen večerem u vatry družby a míru. Mezi 

vystupující soubory jste mohli najít Merinu z Trenčína, Javorinu ze Strání, Zálesí 

Luhačovice, Janošík z Brna, Valach ze Znojma a lidoví vypravěči. V sobotním 

programu nechyběl ohňostroj ani lidová veselice. Nedělní program se podobal 

předešlým ročníkům. Nechyběl budíček, koncert dechové hudby ani vystoupení 

dětských souborů. Odpoledne obcí prošel slavnostní průvod krojovaných skupin a 

následoval hlavním program, ve kterém vystoupil domácí Kopaničár, pěvecký soubor 

z Trenčína, Družba Trenčín, Soubor písní a tanců Německo, Trenčan, Janošík Brno, 

Valach Znojmo a lidové vypravěči. A stejně jako každým rokem, byly slavnosti 

ukončeny lidovou veselicí. [1] 

Program slavností, který tvořily soubory z obou stran hranice, si zachoval svou 

podobu i v dalších letech. Kladně byly hodnoceny i průvody, které značily bohatou 

kulturní tradici regionu. [1] 

 

3.4.1.4 Kopaničárské slavnosti 1967 – 1990  

Kopaničárské slavnosti si získaly význačné postavení mezi kulturními akcemi. O 

akci měli zájem i tehdejší státní a stranické orgány, které na slavnosti posílaly své 

delegace. V roce 1968, po srpnové invazi se pořadatelé snažili vtisknout akci politický a 

ideový charakter. V osmdesátých letech se pořadatelem slavností stal Výbor 

Kopaničárských slavností, který tvořili zástupci obcí Starý Hrozenkov a Drietoma, 
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Okresních národních výborů a okresních kulturních zařízení v Uherském Hradišti a 

Trenčíně. Výbor měl sídlo ve Starém Hrozenkově. [1] 

Kopaničárské slavnosti probíhaly až do konce sedmdesátých let každoročně 

v červenci, a to druhý nebo třetí týden. V osmdesátých letech se začaly střídat se 

Slavnostmi bratrství Čechů a Slováků, které se konali na Javořině. Když se konali 

Slavnosti na Javořině, probíhali ve Starém Hrozenkově, tzn. malé Kopaničárské 

slavnosti, které neměli tak bohatý program jako vždy. V roce 1972 byla na moravsko – 

slovenské hranici vysazena druhá lípa, a to k 50. výročí zasazení Lípy bratrství. [1] 

Program slavností měl svou ustálenou podobu po dlouhá léta. Oficiální zahájení 

slavností postupem času patřilo k prezentaci stranických a okresních delegací, 

ústředních i krajských orgánů. Stávalo se, že slavnosti byly jakýmsi způsobem 

věnovány politické události roku. Mezi takové události patřilo např. Osvobození, 

založení KSČ, Mezinárodní rok míru apod. I přes vyzdvihování politických událostí 

byly Kopaničárské slavností pořád lidovou a kulturní slavností s bohatým hudebním 

programem. [1] 

 

3.4.1.5 Kopaničárské slavnosti 1990 – 2010  

Kopaničárské slavnosti byly v posledních dvaceti letech ve znamení velkých změn, 

a to jak v organizaci, tak v samotném zaměření akce. Zachovala se folklórní tradice 

obou národů. Zavrhnutá byla ovšem jakákoliv politická spojitost, i když se slavností 

účastnily významné polické osobnosti.  Jednalo se však jen o návštěvu a podporu 

slavnosti bez různých politických projevů. [1] 

Pořadatelství slavností měli v těchto letech na starost obce Starý Hrozenkov, 

Drietoma, Klub Kultury Uherské Hradiště a Trenčianské osvetové stredisko Trenčín. 

Klub Kultury Uherské Hradiště má především zásluhu na přípravě programů a 

propagaci akce. [1] 

Od roku 2000 se slavnosti konají pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a předsedy 

Trenčianského samosprávného kraje. [1] 

V posledních letech byla velká pozornost věnována rekonstrukci přírodního areálu, 

kde se Kopaničárské slavnosti konají. Mezi malými úpravami proběhla i jedna velká, a 

to přestavba areálu v letech 2004 - 2005, která stála 6 milionů Kč a přispělo na i 

Ministerstvo financí České republiky. Další přestavba areálu vyšla 9,5 milionů Kč a 

bude dokončena k 50. výročí slavností. Je financována Evropskou unií, z programu 

„Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013“.  
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Z obou přestaveb bylo zastřešeno jeviště, rozšířilo se hlediště a vyměnili nové lavice, 

pro zvukaře vznikl nový zastřešený prostor, vybudovaly se šatny pro účinkující, vznikly 

dva objekty  - informační budova a zázemí pro hosty, zkvalitnilo také sociální zázemí a 

za velmi důležité se považuje vznik zastřešeného prostoru pro 1000 lidí, v případě 

nepříznivého počasí na slavnostech. [1] 

V těchto letech se také ustálil program slavností. Páteční program začíná setkáním 

občanů u Lípy Bratrství a pak následuje kulturní program v Kulturním době ve Starém 

Hrozenkově. Během sobotního programu, který začíná v odpoledních hodinách 

v přírodním amfiteátru, se v programu vystřídá koncert dechové hudby i vystoupení 

folklórních souborů. Na své si přijdou i milovníci lidových bavičů a vypravěčů. Sobotní 

večer vyvrcholí tradičním ohňostrojem. Nedělní program začíná slavnostní mši svatou a 

pokračuje koncertem dechové hudby na náměstí ve Starém Hrozenkově. Po obědě, se 

program přesunuje do přírodního amfiteátru a začíná koncertem dětské dechové hudby, 

pokračuje folklórním vystoupením souborů jak z české, tak slovenské republiky, ale 

taky ze zahraničí. Třídenní slavnosti jsou pak zakončeny lidovou veselicí. Během 

třídenního konání slavností můžeme v přírodním amfiteátru narazit na stánkaře 

s různými dobrotami, ale i na jarmark s lidovými tradicemi. [1] 

     

3.4.2 Horňácké slavnosti  

Přehlídka folklóru z celého Horňácka, která je provázená Horňáckým jarmarkem 

tradičních řemesel. Během třídenního folklórního svátku se zde vystřídají cimbálové 

muziky, soubory, skupinky i sólisté z devíti obcí Horňácka – Velká nad Veličkou, 

Hrubá Vrbka, Malá Vrbka, Kuželov, Javorník, Suchov, Nová Lhota, Louka a Lipov. [3] 

 

3.4.2.1 Historie slavností  

Horňácké slavnosti se ve Velké nad Veličkou konají každoročně vždy při svátku sv. 

Máří Magdalény již od roku 1957 s výjimkou několika let (1959, 1963, 1965, 1968, 

1971, 1973 a 1975). Velký vliv na vznik konání Horňáckých slavností měla 

Národopisná výstava ve Velké nad Veličkou v roce 1894, tradiční scházení se Čechů a 

Slováků ve Filipově údolí, horňácké krojované skupiny a určitý vliv měli i slavnosti ve 

Strážnici. [10] 

Příznivci horňáckého folklóru, zpěváci a hudci se příležitostné odpoledne scházeli 

v ateliéru velického malíře Karla Supa na Strážné hůrce. Pořádání této akce navázalo na 

tradiční Horňácké slavnosti, které se konají v přírodním amfiteátru na Strážné hůrce již 
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každoročně. Další vystoupení se konají v centru Velké, od roku 1994 v Kuželově u 

větrného mlýna a od roku 1997 i v evangelickém kostele v Javorníku. I v historii měli 

Horňácké slavnosti různé doprovodné akce. Třeba ve Staré Myjavě v roce 1959, jako 

„Horniacke slávnosti“ nebo ve Filipově údolí v roce 1984. [10] 

Horňácké slavnosti se dříve konaly jednodenní až třídenní a účastnily se jich jak 

jednotlivci, tak skupiny z horňáckých obcí, ale taky různí hosté ze Slovenska. Jednotlivé 

večery byly věnovány hudebním a pěveckým pořadům s tématikou horňáckých muzik a 

písní, ale také generacím zpěváků pocházející z okolí Velké. Ukázkou byli horňácké 

tance sedlácká, starosvětská, verbuňk, odzemek, obřadní tance nebo hry starého původu. 

Při muzice přecházelo vystoupení ve volnou zábavu. Nedělní odpoledne bylo zasvěceno 

tzv. klenotnicím – pořady s tradičním folklórem, ale také k předvádění tradičním zvyků, 

na kterých se podílely mnohdy děti. Tento program se ale neustále vyvíjel. Nedělní 

klenotnicové a dětské pořady byly v roce 1985 zrušeny a hlavnímu sobotnímu programu 

předcházel menší a volněji koncipovaný pořad. Dalším pokrokem byl rok 1978, kdy se 

začal konat jarmark lidových výrobků. [10] 

Na slavnostech můžeme narazit také na výstavy umělců, kteří se buď na Horňácku 

narodili, nebo tady tvořili. Ale i na výstavy národopisného rázu, které nám připomínají 

významnou událost. V některých ročnících bylo také zvykem si promítat národopisné 

filmy z Horňácka – Mizející svět od V. Úlehly nebo Věcná píseň od K. Plicky. [10] 

Od počátku 70. let se v programu Horňáckých slavností objevuje vliv souborové 

činnosti (Velička, Lipovjan) a klade se větší důraz na dramaturgii, režii, dokonalejší 

techniku nebo stylovou interpretaci. [10] 

 

3.4.2.2 Organizace slavností  

Hlavní zásluhou na přípravě a realizaci Horňáckých slavností mají zejména 

instituce, jako je Obecní úřad Velká nad Veličkou, Kulturní dům odborů a Kordárna 

Velká nad Veličkou, tak i jednotlivci. Organizaci řídí programová rada s M. Pavlicovou, 

která je od roku 1996 v jejím čele. [10] 

Při této příležitosti jsou vydávány pestré publikace v různé podobě – sborník, 

propagační letáky. Horňácké slavnosti z roku 1996 vyšly dokonce na CD. [10] 
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3.4.3 Javořinské slavnosti – Slavnosti bratrství Čechů a Slováků 

Symbol společné historie, kultury a prezentace nadstandardního soužití, která je 

založená na dlouholetém přátelství je vyvrcholením česko – slovenské vzájemnosti.  To 

jsou Javořinské slavnosti. [13] 

 

3.4.3.1 Historie slavností  

Češi a Slováci se na Velké Javořině začali scházet už od poloviny 19. století. 

V srpnu roku 1845 se zde sešli „Nitrianski Slováci“ s přáteli z Moravy na počest oslav 

k prvnímu vydání Slovenských národních novin. Při dalším setkání v roce 1847 vítali 

slovenští a čeští studenti zařazení kulturně – politické přílohy do těchto novin, který měl 

název „Orol Tatránski“. V následujícím roce složili na Javořině přísahu slovenští 

dobrovolníci v čele s J. M. Hurbanem. Československé kontakty se obnovily v roce 

1860 ve slavnostním duchu a za dva roky uspořádali slovenští národovci velkolepý 

výlet na Velkou Javořinu a J. M. Hurban popsal tuto akci slovy: „Na horách je pocit 

volnosti i v dobách nesvobody.“. V době Rakouska – Uherska byly setkání na Javořině 

zakázány. Účastníkům, kteří tento zákaz porušili, hrozily velké tresty. Jednu dobu se 

lidé scházeli ve Filipově údolí nebo na Kopanicích. [13] 

Po vzniku Československé republiky, v roce 1922 vybízeli Dr. P. Blaho se 

sochařem Fr. Úprkou veřejnost, aby se účastnili na „Sněmu drobných pracovníků“. 

„Staří, mladí chlapci – nahoru na Javořinu. Obnovme ty staré významné výlety“. Výlety 

na Javořinu byly obnoveny a důkazem tomu bylo položení základního kamene v roce 

1923 k chatě, která byla následující rok slavnostně otevřena a pojmenovaná po 

významném botanikovi Dr. J. Ľ. Holubym. Poslední setkání na dlouhou dobu se zde 

konalo před II. světovou válkou, 25. 7. 1933. V období války byla Javořina významným 

územím protifašistického odboje. Po osvobození, 1. 9. 1945, se konal na Javořině 1. 

Národní sjezd československé vzájemnosti, který nesl heslo: „Tu bratia vždy stretať sa 

budú, tu vernosť prisahať si budú“. V tento den se zde sešlo neuvěřitelných 25 000 

Čechů a Slováků. Ještě větší účast byla na 2. Národním sjezdu v roce1947, a to 30 000! 

[13] 

V roce 1990 získalo setkání na Javořině novou podobu, ale s původním názvem 

Slávnosti bratrstva Čechov a Slovákov. 7. 6. 1990, v den prvních svobodných voleb, byl 

na Javořině osazený Památník česko – moravsko – slovenské vzájemnosti, který má 

symbolizovat blízký vztah Čechů se Slováky. Po rozdělení Československa v roce 1993 

se slavnosti na Javořině stali kulturně – společenským zážitkem. [13] 
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V posledních letech se slavnosti konají pravidelně poslední červencovou neděli. 

Celodenní slavnost provází bohatá nabídka tanečních, hudebních a pěveckých skupin 

z obou stran hranice. Na své si sem přijdou jak malí, tak velcí. Pro děti je zde 

připravený tvz. Dětský den, různé hry a soutěže. K zhlédnutí je také přehlídka 

tradičních lidových řemesel a možnost nakoupení suvenýrů. [13] 

Návštěvníci se každoročně můžou těšit z návštěvy různých známých osobností – 

většinou z kultury nebo politiky. [13] 

 

3.4.3.2 Organizace slavností  

Hlavním organizátorem slavností je neformální sdružení obcí a měst z obou stran 

hranice, jak z České, tak Slovenské republiky. Každým rokem se na zasedání 

představitelů určí přípravný výbor, který se skládá ze 14 členů – 7 za Českou republiku 

a 7 za Slovenskou republiku, z kterých se pak volí předseda a dva místopředsedové, 

jeden pro každou stranu. Slavnosti jsou většinou financovány z dobrovolných příspěvků 

měst a obcí. [13] 

Pro všestrannou pohodu a spokojenost návštěvníků jsou zde zajišťovány i nezbytné 

technické a hygienické služby. [13] 
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4 Výsledky analýzy 

 

V praktické části bakalářské práce jsem chtěla zjistit, jaké využití a vliv mají 

kulturní slavnosti na československém pomezí jak pro organizátory, tak pro 

návštěvníky. 

Organizátory jsem oslovila osobně, a to formou rozhovoru. Pro návštěvníky jsem si 

připravila dotazník s otázkami, na které respondenti odpovídali. Plné znění dotazníku 

viz Příloha 4.1. 

 

4.1 Dotazníkové šetření  

V dotazníkovém šetření bylo dotázáno celkem 67 respondentů, z toho 28 mužů – 42 

% a 39 žen – 58 %, kteří se pohybovali ve věkové kategorii od 15 do 72 let. 

Respondenti na dotazník odpovídali v měsících únor a březen roku 2011 na různých 

místech Slovácka a Horňácka. V Horním Němčí bylo rozdáno 5 dotazníků ve 

folklórním souboru, ve Slavkově bylo rozdáno dotazníků 20 v místní knihovně, ale 

vrátilo se mi jich vyplněných 19. Ve Strání byly dotazníky k dispozici v Informačním 

centru, dalších 15 dotazníků bylo rozdáno v knihovně ve Velké nad Veličkou a zbylých 

8 dotazníků vyplnili návštěvníci Informačního centra v Uherském Brodě.  

Výsledky jednotlivých dotazovaných otázek jsou okomentovány a doplněny 

grafickým znázorněním.  

Příloha 4. 1 – Dotazník – Kulturní slavnosti.  

 

Tab. 4. 1 – Sběr dotazníků 

Obce Počet dotazníků Počet dotazníků v % 

Horní Němčí 5 7,4 % 

Slavkov 19 28,3 % 

Strání 20 30 % 

Uherský Brod 8 12 % 

Velká nad Veličkou 15 22,3 % 

Celkem 67 100 % 

  Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření.  
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4.1.1 Výsledky dotazníkového šetření 

Výsledky analýzy jsem zpracovala dle jednotlivých otázek. Ke každé otázce je 

připojena tabulka, graf a stručný popis.  

 

Otázka č. 1 – Zúčastnili jste se některých ze tří slavností?  

 

Tab. 4. 2 - Účast na slavnostech 

Odpověď Počet respondentů Počet respondentů v % 

Ano 62 93 % 

Ne 5 7 % 

Celkem 67 100 % 

               Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření.  

 

Graf 4. 1 - Účast na slavnostech 

Účast na slavnostech 

93%

7%

Ano Ne

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z tabulky 4. 2. 

 

Graf 4. 1 ukazuje, že z 67 dotazovaných respondentů, se jen pouhých 7 % 

nezúčastnilo ani na jedněch z vybraných slavností. Zbylých 93 % se alespoň jednou na 

slavnostech objevilo. 7 respondentů se dokonce zúčastnilo na všech třech slavnostech a 

15 dotazovaných na dvou ze tří slavností. Zbylých 40 dotazovaných navštívilo jen jedny 

z vybraných slavností.  
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Tab. 4. 3 - Účast na jednotlivých slavnostech 

Odpověď Počet respondentů Počet respondentů v % 

Kopaničárské slavnosti 19 21 % 

Horňácké slavnosti 28 31 % 

Javořinské slavnosti 44 48 % 

Celkem 91          100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření.  

 

Graf 4. 2 - Účast na jednotlivých slavnostech 

Účast na jednotlivých slavnostech 

21%

31%

48%

Kopaničárské slavnosti Horňácké slavnosti Javořinské slavnosti

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z tabulky 4. 3. 

 

Graf 4. 2 ukazuje, že největší účast dotazovaných respondentů, a to 48 %, byla na 

Javořinských slavnostech, naopak nejméně dotazovaných lidí, a to 21 % se zúčastnilo 

Kopaničárských slavností. Zbylých 31 % navštívilo Horňácké slavnosti ve Velké nad 

Veličkou. 

Celkový počet respondentů odpovídá celkovému počtu odpovědí, protože 

dotazovaní mohli odpovídat na otázku více odpověďmi.  
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Otázka 2 – Jak často se účastníte slavností? 

 

Tab. 4. 4 - Účast na slavnostech 

Odpověď Počet respondentů Počet respondentů v % 

Poprvé 6 10 % 

Každoročně 17 27 % 

Příležitostně 39 63 % 

Celkem 62 100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření.  

 

Graf 4. 3 - Účast na slavnostech 

Účast na slavnostech

10%

27%

63%

Poprvé Každoročně Příležitostně

 Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z tabulky 4. 4. 

 

Graf 4. 3 ukazuje, že 27 % dotazovaných respondentů se slavností účastí 

každoročně, nejmenší počet respondentů, a to 10 %, se na slavnostech objevilo poprvé. 

Zbylých 63 % respondentů se slavností účastní příležitostně. Příležitostnou návštěvu na 

slavnostech ovlivňuje především počasí, které návštěvníky odradí, zvláště u 

Javořinských slavností, kde se celý program odehrává pod širým nebem. V případě 

Kopaničárských slavností a Horňáckých slavností jsou na nepříznivé počasí připraveni, 

to se pak ale podepíše na celkové návštěvnosti. 
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Otázka č. 3 – Využíváte při účasti na slavnostech služeb ubytovacího zařízení 

v některé z pohraničních obcí?  

 

Tab. 4. 5 - Ubytování na slavnostech 

Odpověď Počet respondentů Počet respondentů v % 

Ano 3 5 % 

Ne 59 95 % 

Celkem 62 100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření.  

 

Graf 4. 4 - Ubytování na slavnostech 

Ubytování na slavnostech

5%

95% Ano Ne

 Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z tabulky 4. 5.  

 

Graf 4. 4 ukazuje, že jen pouhých 5 % dotazovaných využilo při účasti na 

slavnostech ubytování, a to většinou u svých přátel nebo rodiny. Zbylých 95 % 

dotazovaných přijede na slavnosti a pak zase odjede, bez toho aniž by využily 

ubytovacích služeb.  
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Otázka č. 4 – Z kterého kraje pocházíte? 

 

Tab. 4. 6 – Kraj, ze kterého pochází respondenti 

Odpověď Počet respondentů Počet respondentů v % 

Zlínský 43 69 % 

Jihomoravský 19 31 % 

Celkem 62 100 % 

               Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření.  

 

Graf 4. 5 - Kraj 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z tabulky 4. 6. 

 

Graf 4. 5 ukazuje, že nejvíce dotazovaných respondentů – 69 %, pochází ze 

Zlínského kraje, zbylých 31 % pochází z kraje Jihomoravského. Všechny dotazníky 

byly rozdány na území Zlínského nebo Jihomoravského kraje.  
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Otázka č. 5 – Přinesli jste si ze slavností nějaký suvenýr? 

 

Tab. 4. 7 - Suvenýry 

Odpověď Počet respondentů Počet respondentů v % 

Ano 46 74 % 

Ne 16 26 % 

Celkem 62 100 % 

               Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření. 

  

Graf 4. 6 - Suvenýry 
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 Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z tabulky 4. 7. 

 

Graf 4. 6 ukazuje, že většina z dotazovaných respondentů si ze slavností přinesla 

suvenýr – 74 %, zbylých 26 % odešla bez suvenýru. Mezi nejčastější suvenýry patří 

zakoupené lidové výrobky, CD vystupujících souborů nebo také turistické známky a 

pohlednice.  
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Otázka č. 6 – Kolik jste ochotni utratit peněz na slavnostech za jeden den? (Např. 

za suvenýry, atrakce, jídlo) 

 

Tab. 4. 8 - Výdaje účastníků na slavnostech 

Odpověď Počet respondentů Počet respondentů v % 

0 – 250 Kč 27 44 % 

251 – 500 Kč 22 35 % 

500 a více Kč 13 21 % 

Celkem 62 100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření.  

 

Graf 4. 7 - Výdaje účastníků na slavnostech 

Výdaje účastníků na slavnostech
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z tabulky 4. 8. 

 

Graf 4. 7 ukazuje, kolik jsou lidi schopni utratit peněz na slavnostech za jeden den. 

Nejvíce utratili respondenti částku pohybující se v rozmezí od 0 do 251,- Kč – a to 44 % 

respondentů. To si můžeme vysvětlit např. tím, že lidé si přinesou svačiny z domu, a tak 

nemusí utrácet tolik peněz za jídlo. Naopak nejméně lidí je ochotna na slavnostech 

utratit částku větší jak 500,- Kč – 21 % dotazovaných. Zbylých 35 % dotazovaných 

utratí na slavnostech 251,- Kč až 500,- Kč. Nejčastěji lidé utrácí za občerstvení, 

suvenýry nebo za atrakce, jako je třeba jízda na poníkovi pro děti. V případě 

Javořinských slavností musí lidé počítat s útratou v eurech, protože samotná Velká 

Javořina leží na území Slovenské republiky.  
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Otázka č. 7 – Co Vás na slavnostech nejvíce láká?  

 

Tab. 4. 9 – Důvod návštěvy 

Odpověď Počet respondentů Počet respondentů v % 

Vystoupení souborů 45 33 % 

CHKO Bílé Karpaty 18 13 % 

Setkání s přáteli 28 20 % 

Atrakce 10 7 % 

Lidové tradice 37 27 % 

Celkem 138 100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření.  

 

Graf 4. 8 – Důvod návštěvy 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z tabulky 4. 9.  

 

Graf 4. 8 ukazuje, co láká lidi na slavnostech nejvíc. Dotazující si mohli vybrat z 

více odpovědí, a mezi nejčastější důvody patří vystoupení souborů - 33 %, setkání 

s přáteli – 20 %, ale lákají je i lidové tradice - 27 %. Ostatní z možností, které byly 

CHKO Bílé Karpaty - 13 % a atrakce - 7 % nejsou pro lidi tak zajímavé, jako 

vystoupení souborů nebo posezení s přáteli.  
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Celkový počet respondentů odpovídá celkovému počtu odpovědí, protože 

dotazovaní mohli odpovídat na otázku více odpověďmi.  

 

Otázka č. 8 – Jaký dopravní prostředek jste využili při návštěvě slavností? 

 

Tab. 4. 10 - Dopravní prostředek 

Odpověď Počet respondentů Počet respondentů v % 

Autobus 9 12 % 

Auto 36 49 % 

Kolo 8 11 % 

Pěšky 21 28 % 

Celkem 74 100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření.  

 

Graf 4. 9 - Dopravní prostředek 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z tabulky č. 4. 10. 

 

Graf 4. 9 ukazuje, že mezi nejčastější dopravní prostředek, kterým se lidé dopravují 

na slavnosti, patří auto - 49 %. Dalších 28 % respondentů se na slavnosti vydalo pěšky. 

Zbylých 12 % respondentů využilo jako dopravní prostředek autobus, a nejméně 

dotazovaných využilo jako dopravní prostředek kolo, a to 11 %.  
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Jako nejčastější dopravní prostředek je využíváno auto. Na Javořinských 

slavnostech mají návštěvníci možnost parkovaní až u samotného vrcholu Bílých Karpat, 

kam vede ze slovenské strany asfaltová cesta.  To samé platí i u Kopaničárských a 

Horňáckých slavností, kde jsou pro návštěvníky připravena parkoviště. Auto je 

z pohledu respondentů nejpohodlnější už jen proto, že na slavnosti přijedou a odjedou, 

kdy chtějí, a nejsou omezeni např. autobusem, který je odveze jen v určitou hodinu.  

Celkem mě překvapilo, že jako druhý nejméně využívaný dopravní prostředek byl 

zvolen autobus, především u Javořinských slavností. Zvlášť proto, že lidé z okolních 

obcí mají možnost odvozu na Velkou Javořinu zdarma. Autobusy odjíždějí z Uherského 

Hradiště, Uherského Brodu i Luhačovic přes všechny obce, aby měl každý možnost 

slavnosti navštívit. 

Celkový počet respondentů odpovídá celkovému počtu odpovědí, protože 

dotazovaní mohli odpovídat na otázku více odpověďmi.  

 

Otázka č. 9 – S kým jste slavnosti navštívili?  

 

Tab. 4. 11 - Spolucestující 

Odpověď Počet respondentů Počet respondentů v % 

Rodina 39 54 % 

Přátelé 30 42 % 

Sám 3 4 % 

Celkem 72 100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření.  
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Graf 4. 10 - Spolucestující 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z tabulky 4. 11. 

 

Graf č. 4. 10 ukazuje, s kým se dotazovaní vypraví na slavnosti. Nejčastěji sebou 

berou svou rodinu – 54 % nebo přátele – 42 %. Zbylých 4 % patří lidem, kteří se na 

slavnosti vypravili sami. Mezi lidi, kteří se na slavnosti vypraví sami, patří většinou 

cyklisté, kteří si svou trasu na kole zpříjemní návštěvou těchto kulturních slavností.  

Celkový počet respondentů odpovídá celkovému počtu odpovědí, protože 

dotazovaní mohli odpovídat na otázku více odpověďmi.  

  

Otázka č. 10 – Byli jste spokojení s kulturním vystoupením a soubory?  

 

Tab. 4. 12 - Spokojenost 

Odpověď Počet respondentů Počet respondentů v % 

Ano 60 97 % 

Ne 2 3 % 

Celkem 62 100 % 

               Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření.  
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Graf 4. 11 - Spokojenost 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z tabulky 4. 12. 

 

Graf č. 4. 11 ukazuje, jak jsou lidi spokojeni s vystupujícími soubory. Většina 

dotazovaných, až na 2 respondenty – 3 %, byli s vystupujícími soubory spokojeni. Na 

otázku co vede k jejich spokojenosti, je krásně strávený, jak už víkend, v případě 

Kopaničárských a Horňáckých slavností nebo nedělní den na Javořinských slavnostech, 

poslech krásné hudby, lidé přijdou na jiné myšlenky a zároveň je to pro ně příjemný 

relax a odreagování, kde potkají své přátele a známé. Návštěvníci také obdivují 

vystupující soubory, jejich krásně připravená vystoupení a především kroje, které jsou 

pestré svou barevností a zároveň typické pro svůj rodný kraj. Programy jednotlivých 

slavností jsou uvedeny v přílohách.  

 

Otázka č. 11 – Jste muž nebo žena?  

 

Tab. 4. 13 - Pohlaví 

Odpověď Počet respondentů Počet respondentů v % 

Muž 28 42 % 

Žena 39 58 % 

Celkem 67 100 % 

                 Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření.  
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Graf 4. 12 - Pohlaví 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z tabulky 4. 13.  

 

Graf 4. 12 porovnává poměr dotazovaných mužů a žen, kteří se účastnili slavností. 

Více se slavností účastnilo žen – 39 (58 %) a zbylých 28 (42 %) tvořili muži.  

 

4.1.2 Profil návštěvníka 

Dotazníkové šetření probíhalo na území Slovácka a Horňácka v měsících březen a 

duben 2011. Dotázáno bylo 67 respondentů z řad návštěvníků informačních center a 

knihoven. Mezi častěji dotazované patřili ženy – 58 %, které pocházeli ze Zlínského 

kraje (69 %). Při dotazu, které slavnosti nejčastěji navštívili, patřili Javořinské slavnosti 

(48 %) na Velké Javořině. Přitom jen pouhých 5 % dotazovaných respondentů při 

návštěvě slavností využilo možnosti ubytování.  

Největší část (54 %) respondentů se vydala na výlet se svojí rodinou, a jako 

dopravní prostředek využili auto (49 %). 

Více než polovina (63 %) respondentů uvedla, že slavnosti navštěvuje příležitostně. 

V tomto případě je návštěva slavností ovlivněna hlavně počasím.  

Nejčastějším důvodem návštěvy slavností bylo vystoupení souborů (33 %) a 

zhlédnutí lidových výrobků a řemesel (27 %). 44 % respondentů utratí za jeden 0 až 250 

Kč. A 75 % návštěvníků slavností odchází domů se zakoupeným suvenýrem.  

Na otázku, jak byli respondenti spokojeni s průběhem slavností, vystoupením a 

organizací odpověděli téměř všichni, že ano (97 %), jen pouhé 3 % dotazovaných nebyli 

spokojeni.  
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4.2 Rozhovor s organizátory slavností 

Během měsíce března jsem se rozhodla navštívit organizátory jednotlivých 

slavností. Do Starého Hrozenkova jsem se vydala za starostou Milanem Vaculíkem, do 

Velké na Veličkou opět za panem starostou, Jiřím Pšurným a ve Strání jsem navštívila 

dlouholetého člena přípravného výboru Javořinských slavností. Získala jsem od nich 

důležité informace týkající se průběhu slavností, vystupujících souborů, zajímavosti, 

s kterými se setkali během pořádání slavností nebo také na informace o počtu 

návštěvníku na slavnostech.  

 

4.2.1 Kopaničárské slavnosti – Milan Vaculík, starosta Starého Hrozenkova  

 

1. Po kolikáté už se tento rok budou konat Kopaničárské slavnosti?  

Po 51.  

 

2. Bude tento ročník něčím výjimečný a zajímavý?  

Každý ročník je zajímavý. Kopaničárské slavnosti jsou specifické tím, že prezentují 

folklór, tak jako všechny jiné slavnosti. Ale po deváté hodině večerní už máme volný 

žánr, ne jenom folklór. Minulý rok jsme oslavili 50. výročí Kopaničárských slavností, 

tak tady byl Kryštof. Hlavním důvodem bylo, abychom na Kopaničárské slavnosti 

přilákali i mladší generace a taky se to podařilo. Přišlo o tisíc návštěvníků více než jako 

obvykle. Tento rok tady bude Čechomor.  

 

3. S jakou zajímavostí jste se na slavnostech setkali? Např. lidé z největší 

vzdálenosti, jiné národnosti?  

Byli tady vystupující z Tchaj-wanu a několikrát jsme tady měli účinkující ze 

Španělska, z jedné družební obce. Pozvali jsme je přes Sdružení folklórních obcí České 

republiky. Oni se nahlásí, že vystupují někde v České republice, u nás se zrovna konali 

Kopaničárské slavnosti, tak přijeli vystoupit i do Starého Hrozenkova.  

 

4. Jaké ubytování nabízíte lidem a kolik lidí Vás každoročně o něj požádá při 

návštěvě Kopaničárských slavností?  

Obec Starý Hrozenkov disponuje asi s 230 lůžky. Na tak malou obec je to docela 

hodně. Je to vytvořené zejména ke studentům, kteří studují ve Starém Hrozenkově na 

Univerzitě Jana Ámose Komenského. Je tady rekreační středisko, dva kempy a ještě 80 
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lůžek máme na bývalé celnici. Během konání Kopaničárských slavností se to všechno 

naplní. Ubytováváme účinkující, návštěvníky Starého Hrozenkova, ale i hosty, které 

máme pozvané. Na Kopaničárské slavnosti jezdí lidi z celé České republiky. Ti se 

ubytovávají nejen u nás, ale i v okolí, jako je Motorest Rasová, hotel Kopanice v 

Žítkové a okolní penziony, které konání Kopaničárských slavností poznají hlavně 

z hlediska obsazenosti hotelu.  

 

5. Kolik lidí se každoročně zúčastní Kopaničárských slavností? 

Zhruba 10 000 ročně za všechny tři dny. Vrcholem návštěvnosti je sobota, kolem 

7000 – 8000 návštěvníků. Neděle se v posledních letech zvyšuje, dříve byla návštěvnost 

kolem 1500, teď už je to tak 2500 – 3000 návštěvníků. Pátek je z celých 

Kopaničárských slavností nejslabší, to je zahajovací den, ale minulý rok jsme měli 

kolem 1000 návštěvníků.  

 

6. Kolik souborů každoročně vystupuje na Kopaničárských slavnostech?  

Na Kopaničárských slavnostech vystupuje každoročně v průměru 30 až 35 souborů 

jak z České republiky, Slovenska, Polska tak i okolních států. 

 

7. Jak se změní obec a jaké opatření jsou potřeba v době konání Kopaničárských 

slavností?  

Během konání Kopaničárských slavností se musí změnit všechno včetně režimu 

dopravy, protože všechno se odehrává v blízkosti E50. Jsou to malé manévry a kvůli 

bezpečnosti je tady i dost policistů. A musíme mít také minimálně 40 pořadatelů.  

 

8. Jaký největší přínos mají Kopaničárské slavnosti pro Starý Hrozenkov?  

Věhlas. Je to tradice a jméno. A už to má jakýsi zvuk, nejen u nás, ale i na 

Slovensku. Navštěvují je letité generace lidí, kteří to velmi vnímají. 

 

9. A mají i nějaké zápory? 

Hlavním záporem je samozřejmě když nám zaprší a Kopaničárské slavnosti jsou 

prodělečné. V dnešní době je všechno zamluvené dopředu, ceny taky a nikoho 

nezajímá, že prší. Kvůli tomu jsme udělali i zastřešení, takže teď se Kopaničárské 

slavnosti konají, i když prší. Je to mokrá varianta, na kterou se může dívat i tisíc lidí.  

(Rozhovor prošel stylistickou úpravou.) 
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4.2.2 Horňácké slavnosti – Ing. Jiří Pšurný, starosta Velké nad Veličkou 

 

1. Po kolikáté už se tento rok budou konat Horňácké slavnosti?  

Horňácké slavnosti se dříve nekonali každý rok, takže nemají své pořadí, ale první 

oficiální Horňácké slavnosti se konali v roce 1957. V roce 2007 se pak konalo 50. 

výročí od prvních Horňáckých slavností. Dříve se některé ročníky nekonaly, proto 

Horňácké slavnosti nemají své pořadí, na rozdíl třeba od Strážnických slavností.  

 

2. Bude tento ročník něčím výjimečný a zajímavý?  

Každý ročník je něčím výjimečný. Výjimečnost je i to, že tak úzce regionálních 

slavností, kde vystupují účinkující z tak malého regionu jako je Horňácko, je v České 

republice minimum. Možná i jediné, které jsou tak velké a významné. Horňácké 

slavnosti jsou specifické v tom, že už od počátku se udržuje tradice v reprezentování 

horňáckého folklóru z devíti obcí Horňácka.  

 

3. S jakou zajímavostí jste se na slavnostech setkali? Např. lidé z největší 

vzdálenosti, jiné národnosti?  

My to nějak nezkoumáme. Horňácké slavnosti jsou v podvědomí mnoha lidí, kteří 

je mají zažité a účast na nich je pro ně jakýmsi kulturním vrcholem. My neděláme ani 

nějakou velkou propagaci, média nám ji dělají sami. Lidi přijedou, i když třeba některý 

rok zrovna prší. Ani nezjišťujeme odkud, kdo přijel. Horňácké slavnosti neděláme pro 

zahraniční návštěvníky, protože folklór je o jedné muzice. Muzice rozumí každý, takže 

třeba i nějaký cizinec. Folklór je hlavně ale o textech a ty jsou pro cizince neznámé a 

těžce srozumitelné. Jinak tady byla celá řada politických představitelů, to bych za 

zajímavost nepovažoval. Více bych jako zajímavost bral to, že existují komunity 

příznivců Horňácka. Vím o městech Litvínov, Praha, ale i Most. Na Horňácké slavnosti 

jezdí opakovaně a berou to jako společenskou nutnost. Horňácké slavnosti si za ty roky 

získali své jméno a tradici. Jsou specifické horňáckým folklórem a lidé na slavnosti 

jezdí opakovaně.  

 

4. Jaké ubytování nabízíte lidem a kolik lidí Vás každoročně o něj požádá při 

návštěvě Horňáckých slavností?  

My ubytování nezajišťujeme. Jediné co pro návštěvníky Horňáckých slavností 

zajišťujeme je kemp s parkovištěm. Ubytování je problém samozřejmě. V blízkosti je 
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ubytování třeba ve Filipově, ale už z minulých let víme, že lidé na Horňácké slavnosti 

přijedou auty a pak v noci zase odjedou. Ti co jezdí opakovaně, tak mají ubytovaní 

nějakým způsobem zajištěné. Daří se nám ale ve spolupráci s Českými dráhami 

vypravovat v jednu hodinu po půlnoci vlak do Veselí nad Moravou, který je i v jízdním 

řádu.  

 

5. Kolik lidí se každoročně zúčastní Horňáckých slavností? 

Máme to vedené v přehledu, který je od roku 2000 do posledních Horňáckých 

slavností v roce 2010. Počítáme to podle toho, kolik lidí zaplatí vstupné na vystoupení 

souborů, na jarmarku. Záleží taky, jestli je sobota nebo neděle. Máme rozdělené i to, 

jestli se jedná dospělé nebo děti. Někdy je tam návštěvnost i kolem 4000.  

 

6. Kolik souborů každoročně vystupuje na Horňáckých slavnostech?  

Horňácké slavnosti jsou specifické tím, že na nich vystupují soubory z devíti obcí 

Horňácka, takže nemáme žádné profesionální soubory. Jsou tady soubory např. 

Lipovan, Velička, starší Velička, dětské soubory Veličánek, Lipovánek. Snažíme se, 

aby na slavnostech vystupoval z každé obce někdo a reprezentoval její folklór. Některé 

obce mají jen soubory, některé naopak jen nějakou taneční složku. Horňácké slavnosti 

nejsou založeny jen na souborech. Je celá řada účinkujících, kteří vystupují jen na 

Horňáckých slanostech a už nikde jinde. I samotný program se tvoří velmi těžce. Máme 

totiž omezený okruh účinkujících a Programová ráda Horňáckých slavností ho 

připravuje už od září předcházejícího roku. Každý program je jakási originalita a my se 

snažíme, aby mezi účinkujícími byli zástupci všech devíti obcí Horňácka.  

 

7. Jak se změní obec a jaké opatření jsou potřeba v době konání Horňáckých 

slavností?  

V obci je potřeba zajistit parkoviště, omezený pohyb pro místní obyvatele v době 

konání Horňáckých slavností, dále musíme zajistit celou řadu organizačních záležitostí. 

Za velmi pozitivní považuji to, že místní lidé už s tím počítají a tolerují to. Uzavírá se 

také celé náměstí, musíme zajistit, aby lidé neparkovali na nepovolených místech. 

Celkově se to musí být zabezpečeno z personálního hlediska, mít dostatek pořadatelů, 

jak už třeba na parkovištích, tak na Horňáckém stadionu. Samotný Horňácký stadion 

musí být zajištěný, aby tam vše mohlo fungovat jak má. To znamená, že tam musíme 

natáhnout vodu, zajistit sociální zařízení, občerstvení. Všechny tyto potřebné věci tam 
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chybí, protože jsou to jinak soukromé pozemky, které se využívají jen při konání 

Horňáckých slavností.  

 

8. Jaký největší přínos mají Horňácké slavnosti pro Velkou nad Veličkou?  

Určitě propagace Velké nad Veličkou. Všechno je ale ovlivněno počasím. Když 

počasí vyjde, dojde nám hodně pochvalných ohlasů a lidé se rádi vracejí. Samozřejmě 

když počasí nevyjde, jako teď dvakrát po sobě (Pozn. V roce 2009 a 2010) a celý 

program se musí konat v Kulturním domě, tak dojdou zase ne moc hezké ohlasy. Ale 

bohužel, to je něco, co nemůžeme ovlivnit. Když vyjde počasí a celý program se může 

konat v areálu Horňáckého stadion, tak jsou lidi spokojeni.  

 

9. A mají i nějaké zápory? 

Občas se stane, že dojde k nějakým menším kriminálním deliktům, kdy někdo 

někoho okrade. Je to ale celkem okrajové při takovém množství lidí. Lidé jezdí slušní, 

kteří jedou za folklórem a zábavou. Ne nějaké podvratné živly, aby na Horňácké 

slavnosti jezdili jen proto, aby z toho nějakým způsobem profitovali. Záporné 

zkušenosti jsou samozřejmě z toho, když nevyjde počasí, to je problém. Po 

zkušenostech z minulých let, kdy v případě hezkého počasí se na Horňácký stadion 

vleze zhruba 4500 lidí a když zaprší, tak to Kulturního domu jen 300, což je rozdíl. 

Minulý rok jsme proto nachystali na fotbalový stadion, kde je krytá tribuna, projekci, na 

kterou se přenášelo z kulturního domu a program Horňáckých slavností mohlo sledovat 

dalších zhruba 400 lidí. Pak nám za ten nápad i poděkovali a lidé byli nadšení. A kryté 

stany nepoužíváte? Používání krytých stanů je náročné, hlavně v tom, že se musí zajistit 

dopředu a my nevíme, jaké bude v době konání Horňáckých slavností počasí. Když 

nevyjde počasí, tak se to pozná i po finanční stránce, protože přijde o několik tisíc lidí 

méně. To je takový problém, který se snažíme nějakým způsobem řešit. Našim cílem je 

spokojený návštěvník, ale když to počasí nevyjde, tak ta návštěvnost samozřejmě 

taková není. Je rozdíl mít kolem 500 návštěvníku v Kulturním domě nebo přes 4000 

návštěvníku na Horňáckém stadionu.   

(Rozhovor prošel stylistickou úpravou.) 
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4.2.3 Javořinské slavnosti – Antonín Zámečník, člen Přípravného výboru  

 

1. Po kolikáté už se tento rok budou konat Javořinské slavnosti?  

Javořinské slavnosti se nijak nedatují, tam se víceméně navazuje na tradici 

setkávání Čechů a Slováků. Bylo tam nějaké přerušení, ale datuje se, že už bude pomalu 

160 let, co došlo k prvnímu setkání. Dříve byla tato setkání v politickém podtextu 

v různých formách. 

 

2. Bude tento ročník něčím výjimečný a zajímavý?  

Nebude. My jsme měli zajímavý ročník v roce 2008, kdy bylo 90. Výročí od vzniku 

Československého státu. Měli jsme pozvané i prezidenty, ale zúčastnil se jen tehdejší 

slovenský prezident Gašparovič, náš prezident (Pozn. Václav Klaus) měl v té době po 

operaci, tak mu to lékaři nedoporučovali. Teď to bude prostě běžný ročník, jak bývá 

každý rok.  

 

3. S jakou zajímavostí jste se na slavnostech setkali? Např. lidé z největší 

vzdálenosti, jiné národnosti?  

Určitě si považuje účast tehdejšího slovenského prezidenta Gašparoviče v roce 

2008. Prezidenti jsou pozváni každoročně, ale zatím pozvání přijali jen v tomto roce.   

 

4. Jaké ubytování nabízíte lidem a kolik lidí Vás každoročně o něj požádá při 

návštěvě Javořinských slavností?  

My neubytováváme nikoho, ani soubory, ani návštěvníky. Akce je to jednodenní, 

takže ráno se přijede a po skončení zase všichni odjedou.  

 

5. Kolik lidí se každoročně zúčastní Javořinských slavností? 

Vždycky rozhodně počasí, je to odlehlá lokalita. Všichni lidi se tam dopravují 

autobusy, a to zdarma. To je velká výhoda. Ten průměr je sedm osm tisíc, ale bylo 

období, kdy bylo třeba jen tisíc návštěvníků, protože zapršelo a lidé se báli přijet. 

Pamatuji, že jsme to jednou zrušili úplně. V neděli ráno na sedm jsme se sešli a 

soubory, které šli odvolat, tak jsme ještě odvolali. A minulý rok (Pozn. 2010) pršelo tak 

moc, že jsme slavnosti pouze zahájili a nějaké malé vystoupení bylo pak jen na malém 

podiu. Jinak je to všechno na holé pláni, pod širým nebem, a to je právě ten problém, že 

lidé se nemají ani kam schovat, když začne pršet. A kryté stany používáme jen pro 
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soubory, aby se měli kde převléct. Když je krásné počasí, tak je to paráda, třeba v roce 

2008 to bylo krásně. Tam to bylo narvané, možná i deset tisíc lidí. Navíc je tam 

libovolné vstupné, takže nikdo nic platit nemusí, jinak by tam ti lidi ani nedošli. 

Vždycky se slavnosti pořádají z příspěvků obcí, kdy se založí výbor, který má vždy tak 

osm, devět zástupců, těch vybraných obcí. Je to jak který ročník, a vždy je stejný počet 

obcí z české i slovenské strany. Samozřejmě plus kulturní dům Uherský Brod a Uherské 

Hradiště a na Slovensku je to Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. Počet lidí se určuje 

odhadem, podle počtu zaparkovaných aut a autobusů, kolik odvezou lidí. Z české strany 

bývá tak sedm autobusů. Je to takový všeobecný odhad. Mezi nejčastějšími návštěvníky 

samozřejmě převažují obyvatelé čtyř krajů pod Javořinou – a to ze Slovenska 

Trenčanský a Trnavský kraj a z České republiky, Jihomoravský a Zlínský.  

 

6. Kolik souborů každoročně vystupuje na Javořinských slavnostech?  

Záleží na náročnosti a kvalitě souboru. Vždycky jsme se snažili sehnat jeden takový 

známější soubor, jednou tam byl Svatý Pluk, podruhé Jarmila Šuláková, aby přilákali 

více návštěvníků. Jinak obyčejně vystoupení trvá dvacet až čtyřicet minut jedno 

vystoupení. Takže takových devět deset souborů na jedny slavnosti. My se snažíme i co 

nejvíce souborů shánět z okolí, aby byla zachována tradice a význam. Takže z okresů 

Trenčín, Trnava, Brněnska a tady z okolí.  

 

7. Jak se změní okolí Velké Javořiny a jaké opatření jsou potřeba v době konání 

Javořinských slavností?  

Je nutné povolat policii, převážně Slovenské republiky, sice je to na hranici 

československé, ale samotný akt probíhá na území Slovenska. A pomáhá tomu i 

Mestská polícia Stará Turá a Nové Mesto nad Váhom. Zajišťují pořádek, organizují 

parkování a kontrolují prodejce a návštěvníky, aby nedošlo k nějakým výtržnostem. 

Bývá tam většinou kolem šesti policejních příslušníků. Ráno a odpoledne, kdy je 

největší nápor lidí, nám pomáhá i dopravní policie. Jinak členové výrobu vystupují i 

jako pořadatelé, to je zhruba dvacet lidí. Staráme se o průběh samotných slavností, 

někdo má na starost podium, další zase usměrňuje ty soubory, aby se připravili na 

vystoupení. Další pořadatelé zajišťují honoráře a občerstvení. Další takovou naší náplní 

je, že máme vždy pozvané hosty z českého i slovenského senátu nebo nějaké významné 

osobnosti, tak se jim musíme věnovat.  
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8. Jaký největší přínos mají Javořinské slavnosti pro pohraniční obce?  

Hlavním principem je to, že dříve jsme byli jeden stát a snažili jsme se o udržení 

československé vzájemnosti. To je vlastně celý princip udržování těchto vztahů.  

 

9. A mají i nějaké zápory? 

Poslední dva roky jsme měli problémy s majitelem Holubyho chaty, který 

zajišťoval občerstvení souborů a podobné věci. Proto jsme se rozhodli, že si pořídíme 

vlastní stan, natáhneme svoji elektřinu, abychom na něm nebyli závislý. To bylo takové 

záporné, že se nenašla ta společná cesta, protože na té chatě byla jiná atmosféra než pod 

stanem. Pak bylo určitě rozhodující počasí. Mezi další nedostatky bych zařadil, ale to ze 

strany návštěvníků, že se platilo převážně eury. To někteří lidi nemohli pochopit. To 

samé platilo s českými prodejci. Ti tam mohli prodávat jen za podmínek, že si vyřídili 

předpisy slovenské republiky – hygienické a finanční.  

(Rozhovor prošel stylistickou úpravou.) 

 

4.3 Financování slavností 

4.3.1 Kopaničárské slavnosti 2010 

 

Tab. 4. 14 - Kopaničárské slavnosti 2010 - Příjmy 

Kopaničárské slavnosti 2010 - Příjmy 

Vstupné 352 127,- Kč 87 % 

Poplatek z místa 53 550,- Kč 13 % 

Celkem 405 677,- Kč 100 % 

  Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních údajů obce Starý Hrozenkov.  

 

Tabulka 4.14 ukazuje, že příjmy z Kopaničárských slavností tvoří především 

vstupné a z poplatku z místa. Vstupné tvoří většinu příjmů – 352 127,- Kč, to je celých 

87 %. Zbylých 13 % tvoří poplatek z místa, který činil v roce 2010, 53 550,- Kč.  
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Graf 4. 13 - Kopaničárské slavnosti 2010 - Příjmy 

Kopaničárské slavnosti 2010 - Příjmy

87%
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Vstupné Poplatek z místa

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z tabulky 4. 14. 

 

Graf 4. 13 ukazuje pomě příjmů, kdy z 87 % tvoří poplatek z místa, zbylých 13 % 

tvoří vstupné, které se vybralo během tří dní konání Kopaničárských slavností.  

 

Tab. 4. 15 - Kopaničárské slavnosti 2010 - Výdaje 

Kopaničárské slavnosti 2010 - Výdaje 

Materiál 205 058,69 Kč 20 % 

Služby 578 528,- Kč 56 % 

Doprava 35 528,- Kč 3% 

Soubory, kapely 113 600,- Kč 11 % 

Ohňostroj 60 000,- Kč 5,84 % 

Kryštof, Ulrychovi 272 800,- Kč 26,5 % 

Ozvučení 99 000,- Kč 9,6 % 

Výlep Plakátů 600,- Kč 0,06 % 

Brožury 33 480,- Kč 3 % 

Občerstvení 120 000,- Kč 12 % 

Mzdy 90 500,- Kč 9 % 

Celkem 1 027 566,69 Kč 100 % 

    Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních údajů obce Starý Hrozenkov. 
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Tab. 4. 15 ukazuje všechny výdaje, které jsou potřeba při organizaci 

Kopaničárských slavností. Největší výdaje – 578 528,- Kč je potřeba na služby, do 

kterých je zahrnuta doprava, peníze pro vystupující soubory a kapely, také ohňostroj, 

který byl v roce 2010 uspořádán právě k 50. Výročí Kopaničárských slavností, řadí se 

sem také náklady za ozvučení a výlet plakátů. Největší část, a to 272 800,- Kč, ze služeb 

byla vynaložena na vystoupení kapely Kryštof a manželů Hanu a Petra Ulrichových. 

Další výdaje je potřeba vynaložit na materiál, do kterého se zařazují různé pozvánky, 

medaile, trička nebo vlaječky na reprezentaci. Další z potřebných výdajů jsou výdaje za 

občerstvení, to tvoří z celkových výdajů 12 % - 120 000,- Kč. Je potřeba zaplatit 

občerstvení pro vystupující soubory, účinkující, organizátory, ale také pro pozvané 

hosty, které je většinou ve formě rautů.  

 

Graf 4. 14 - Kopaničárské slavnosti 2010 - Výdaje 

Kopaničárské slavnosti 2010 - Výdaje 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z tabulky 4. 15. 

 

Graf 4. 14 ukazuje grafické zhodnocení výdajů Kopaničárských slavností v roce 

2010. Z grafu jde vidět, že největší výdaje, které byly potřeba při organizování 

Kopaničárských slavností, byly vynaloženy na služby – a to celých 56 %. Naopak 

nejmenší výdaje, které tvoří 3%, je potřeba vynaložit na brožury. Ty jsou každoročně 

tisknuty pro návštěvníky Kopaničárských slavností, kde najdou zajímavosti o 

vystupujících souborech nebo program slavností. Dalších 20 % je potřeba na materiál 
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(trička, vlajky, medaile, pozvánky a ostatní materiál), 9 % na mzdy organizátorům a 

posledních 12 % na občerstvení pro vystupující soubory a pozvané hosty.  

Z celkových příjmů a výdajů můžeme vidět, že jen vstupné a poplatky z místa 

celkové náklady nepokryjí. Jelikož Starý Hrozenkov organizuje Kopaničárské slavnosti 

společně se slovenskou obcí Drietoma, tak i samotné financování je společné. Každá 

z pořádajících obcí si zaplatí své vystupující soubory a účinkující. Starý Hrozenkov 

soubory z České republiky a Drietoma soubory ze Slovenské republiky. Větší část 

výdajů ale připadá na Starém Hrozenkově, proto obec už při schvalování rozpočtu obce 

počítá i s rozdělením peněz pro pořádání Kopaničárských slavností.   

 

4.3.2 Horňácké slavnosti 2010  

 

Tab. 4. 16 - Horňácké slavnosti 2010 - Příjmy (Vstupné) 

Horňácké slavnosti 2010 - Příjmy (Vstupné) 

Jednotlivé dny Počet osob Kč Celkem 

Pátek večer 

Děti 893 50 44 650 Kč 

Dospělí 1 413 100 141 300 Kč 

Celkem 2 306 - 185 950 Kč 

Sobota večer Celkem 231 120 27 720 Kč 

Sobota jarmark Celkem 4 062 10 40 620 Kč 

Neděle jarmark Celkem 1 284 10 12 840 Kč 

Výstava Celkem 648 20 12 960 Kč 

Celkem 8 531 - 280 090 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních údajů obce Velká nad Veličkou.  

 

Tab. 4. 16 ukazuje, že veškeré příjmy, které plynou z Horňáckých slavností v roce 

2010, jsou hlavně ze vstupného. Vstupné se vybírá všechny tři dny na různých místech, 

kde se Horňácké slavnosti konají – večerní i denní programy, výstava nebo jarmark. 

Z tabulky jde vidět, že nejvíce lidí navštívilo sobotní jarmak – 4 062 lidí, ale zároveň 

jde vidět, že nevydělalo nejvíce peněz, a to proto, že vstupné na sobotním jarmarku bylo 

pouhých 10,- Kč. Naopak páteční večerní program, který navštívilo 1 413 návštěvníků a 

vstupné bylo oproti jarmarku vyšší, a to 100,- Kč už se na výši příjmů z vstupného 

podepsalo, páteční program vydělal 141 300,- Kč. Tabulka také ukazuje, že nejmenší 



51 

zájem byl o sobotní večerní program, který přilákal oproti pátku, pouhých 231 

návštěvníků.  

 

Graf 4. 15 - Horňácké slavnosti 2010 - Příjmy (Vstupné) 

Horňácké slavnosti 2010 - Příjmy (Vstupné)
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 Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z tabulky 4. 16. 

 

Graf 4. 15 ukazuje grafické znázornění příjmů na Horňáckých slavnostech v roce 

2010. Veškeré příjmy jsou tvořeny ze vstupného, které se vybírá v pátek a sobotu večer, 

na sobotním a nedělním jarmarku, ale také na výstavě. Nejvíce lidé – 47 % navštívilo 

sobotní jarmark, který je věnovaný lidovým prodejcům a jejich výrobkům. Na jarmarku 

mohou návštěvníci Horňáckých slavností vidět výrobu ruční výrobu malovaného skla, 

vyřezávaných výrobků, vyšívání, keramiku nebo hračky ze dřeva.  

 

 

Tab. 4. 17 - Horňácké slavnosti 2010 - Výdaje 

Horňácké slavnosti 2010 - Výdaje 

Náklady  700 000 100 % 

Celkem 700 000 100 % 

   Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních údajů obce Velká nad Veličkou.  

 

Tab. 4. 17 ukazuje, že všechny náklady, které byly využity na přípravu Horňáckých 

slavností 2010, se vešly do částky 700 000, - Kč.  
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Z celkových příjmů a výdajů jde vidět, že příjmy, které obec získá v podobě 

vstupného za všechny tři dny, nepokryjí potřebné výdaje na organizaci a konání 

Horňáckých slavností. Dofinancování schodku Horňáckých slavností se financuje 

z rozpočtu obce Velká nad Veličkou. Při schvalování rozpočtu obec počítá se ztrátou, 

takže s dofinancováním Horňáckých slavností nemá problém. 

 

4.3.3 Javořinské slavnosti  - Slavnosti bratrství Čechů a Slováků 2009 

 

Tab. 4. 18 - Javořinské slavnosti 2009 - Výnosy 

Javořinské slavnosti 2009 - Výnosy 

Město UH 15 000 Kč 5 % 

Dotace JMK 40 000 Kč 13 % 

Dotace ZK – Javořina 120 000 Kč 39 % 

Dotace město Uh.Brod 10 000 Kč 3 % 

Zedníček, a.s. Kunovice 3 000 Kč 1 % 

Reklama Kredit 3 000 Kč 1 % 

Reklama ČSAD UH 16 000 Kč       5 % 

Příspěvky obcí  69 500 Kč 23 % 

Zůstatek z roku 2008 29 510 Kč 10 % 

Celkem 306 010 Kč 100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních údajů obce Strání, člena Přípravného 

výboru Javořinských slavností Antonína Zámečníka.   
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Graf 4. 16 - Javořinské slavnosti 2009 - Výnosy 

Javořinské slavnosti 2009 - Výnosy

5%
13%

1%
5%

10%

23%

1% 3% 39%

Město UH Dotace JMK Dotace ZK

Dotace Uh. Brod Zedníček, a.s. Kredit

ČSAD UH Příspěvky obcí Zůstatek 2008
 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z tabulky 4. 18. 

 

Tab. 4. 18 ukazuje, že největší příspěvky, které byly darovány na organizaci 

Javořinských slavností, pochází z dotací Zlínského a Jihomoravského kraje. Zlínský 

kraj přispěl na organizaci Javořinských slavností 120 000,- Kč, což činí více jak 39 % z 

celkových příspěvků. Zároveň se jedná o největší přispěnou částku. Jihomoravský kraj 

přispěl dotacemi v hodnotě 40 000,- Kč, které činí 13 %. Naopak nejmenší příspěvek 

obcí činil 500,- Kč. A to z obcí Břestek, Buchlovice, Moravský Písek a Syrovín. K 

nejčastějším částkámi, která sdružení obcí pod Bílými Karpaty přispívala, jsou částky 

3000,- Kč a 1000,- Kč, které přispělo sedm obcí u každé částky.  

Seznam obcí, které se v roce 2009 podíleli na financování Javořinských slavností: 

Bánov, Bílovice, Bojkovice, Boršice u Blatnice, Břestek, Bzenec, Buchlovice, Dolní 

Němčí, Hluk, Hodonín, Horní Němčí, Moravský Písek, Nivnice, Nová Lhota, Korytná, 

Kyjov, Lipov, Prakšice, Kunovice, Slavkov, Strání, Staré Město, Strážnice, Syrovín, 

Šumice, Velká nad Veličkou, Veselí nad Moravou, Vlčnov a Zlechov.  
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Tab. 4. 19 - Javořinské slavnosti 2009 - Výdaje 

Javořinské slavnosti 2009 - Výdaje  

Poplatky OSA 1 467 Kč 0,6778 % 

Cestovné – zaměstnanci 5 799 Kč 2,6793 % 

Občerstvení 256 Kč 0,1182 % 

Reprezentace 3 590 Kč 1,6587 % 

Agenturní pořady 38 356 Kč 17,722 % 

Poštovné 2 180 Kč 1,0072 % 

Nájemné 20 079 Kč 9,277 % 

Tisky 41 696 Kč 19,2652 % 

Dopravné 47 736 Kč 22,0559 % 

Propagace 12 613 Kč 5,827 % 

Ostatní služby 27 484 Kč 12,698 % 

Mzdové náklady 15 175 Kč 7,0114 % 

Celkem 216 431 Kč 100 %  

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních údajů obce Strání, člena Přípravného 

výboru Javorinských slavností Antonína Zámečníka.   

 

Graf 4. 17 - Javořinské slavnosti 2009 - Výdaje 

Javořinské slavnosti 2009 - Výdaje
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 Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z tabulky 4. 19. 
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Z grafu 4. 17 můžeme vyčíst výdaje, které bylo potřeba vynaložit při organizaci 

Javořinských slavností. Mezi největší výdaje určitě patří výdaje na dopravu, které činí 

47 736,- Kč, což je z celkových výdajů 22 %. Největší výdaje na dopravu jsou z důvodu 

zaplacení autobusů, které každoročně dopravují návštěvníky na Velkou Javořinu, a to 

zcela zdarma. Každoročně je placeno celkem sedm autobusů, které jezdí z různých částí 

Uherskobrodska a Uherskohradišťska.  

Z celkového porovnání nákladů vyplívá, že výnosy, ve formě příspěvků měst a obcí 

a dotací ze Zlínského a Jihomoravského kraje, jsou schopny pokrýt celkové náklady na 

konání Javořinských slavností. Zbylé peníze jsou pak využity na Silvestrovské setkání 

Čechů a Slováků na Velké Javořině, které se zde koná každoročně v podobě zapálení 

vatry přátelství a na oslavy 28. Října, kdy si zastupitelé krajů z obou stran hranic 

připomínají vznik samostatného Československého státu.  

U Javořinských slavností byly údaje použity z roku 2009, z důvodu nekompletních 

údajů za rok 2010, v době zpracování bakalářské práce. Nicméně se údaje liší 

minimálně. 
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5 Závěr a doporučení 

 

Cílem mé práce bylo seznámení se s jednotlivými slavnostmi, jejich vznikem, 

historií, organizací a financováním. Zároveň jsem se snažila získat informace jak o 

návštěvnících, kteří slavnosti navštěvují, tak o organizátorech, kteří je pořádají. Na 

základě těchto informací jsem pak sestavila profil návštěvníka slavností.  

Prostřednictvím dotazníkové šetření jsem získala informace od 67 respondentů a 

zároveň jsem oslovila tři zástupce jednotlivých slavností, se kterými jsem udělala 

rozhovor.  

Z výsledků provedené analýzy vyplívá, že nejvíce návštěvníků slavností pochází ze 

Zlínského kraje, a tvoří je z větší části ženy, které slavnosti navštěvují nejčastěji se svou 

rodinou. Z vybraných slavností byly z pohledu respondentů nejvíce navštěvovány 

Javořinské slavnosti na Velké Javořině, nejméně naopak Kopaničárské slavnosti. Přitom 

jen minimum návštěvníků využilo služeb ubytovacího zařízení. A to většinou jen u 

svých známých. Z pohledu organizátorů je využíváno ubytovacích služeb především u 

Horňáckých a Kopaničárských slavností, které na rozdíl od Javořinských slavností trvají 

tři dny. V tomto případě patří k ubytovaným hlavně účinkující, vystupující nebo 

pozvaní hosté.  Hlavním důvodem návštěvy dotazovaných respondentů je vystoupení 

folklórních souborů, cimbálových a dechových muzik, ale i ukázka lidových výrobků a 

řemesel.  

Folklór a cimbál má na Slovácku a Horňácku silné zastoupení, a hlavně tradici už 

od pradávna. Zároveň jsou jedním z produktů rozvoje cestovního ruchu. Při tvorbě 

produktu cestovního ruchu založených na folklóru je třeba zachovat princip trvalé 

udržitelnosti a dodržovat stávající tradici v podobě konání kulturních slavností, které 

zajišťují pořádajícím obcím věhlas, jméno, propagaci a udržují vzájemné vztahy.  

 

Při čerpání informací pro zpracování mé práce jsem získala mnoho poznatků, které 

byly nejen zajímavé, ale i k zamyšlení. Práci jsem vypracovávala s nadšením, neboť je 

to téma, které je mi blízké.  

 

Pracovat na bakalářské práci pro mě bylo přínosem, jak už po stránce teoretické – 

co se týká nabytých vědomostí, tak praktické – v souvislosti se získáváním informací o 

jednotlivých slavnostech u organizátorů. 
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Jednotlivé přílohy 

 

Příloha 4. 1 – Dotazník – Kulturní slavnosti 

 

1. Zúčastnili jste se některých ze tří slavností?  

Ano,   Javořinské slavnosti na Velké Javořině 

  Kopaničárské slavnosti ve Starém Hrozenkově 

  Horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou 

  Ne (Pokud odpovíte ne, nepokračujte prosím dále v dotazníku.)  

 

2. Jak často se účastníte slavností? 

  Poprvé    Každoročně   Příležitostně 

 

3. Využíváte při účasti na slavnostech služeb ubytovacího zařízení v některé 

z pohraničních obcí?  

  Ne    Ano. Kde? ……………………………. 

 

4. Z kterého kraje pocházíte? 

  Zlínský    Jihomoravský 

 

5. Přinesli jste si ze slavností nějaký suvenýr? 

  Ano    Ne 

 

6. Kolik jste ochotni utratit peněz na slavnostech za jeden den? (Např. za 

suvenýry, atrakce, jídlo) 

  0 – 250 Kč    251 Kč – 500 Kč   Více jak 500 Kč 

 

7. Co Vás na slavnostech nejvíce láká? (Můžete zakřížkovat více odpovědí) 

 Vystoupení souborů  CHKO Bílé Karpaty a její příroda   Atrakce 

 Setkání s přáteli  Lidové tradice a tradiční řemesla  

 

8. Jaký dopravní prostředek jste využili při návštěvě slavností? 

  Autobus              Auto                         Kolo           Pěšky 



 

9. S kým jste slavnosti navštívili? (Můžete zakřížkovat více odpovědí) 

  Rodina    Přátelé    Sám 

 

10. Byli jste spokojení s kulturním vystoupením a soubory?  

  Ano    Ne 

Proč?........................................................................................... 

 

Jsem:  Muž   Žena (Označte prosím křížkem) 

Věk: …….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 4. 2 - Program Kopaničárské slavnosti 2010 

 

Pátek 16. červenec 2010 

18.00  Setkání u Lípy bratrství  

18.45 Slavnostní otevření a požehnání rekonstruovaného areálu 

Kopaničárských slavností, vystoupí soubor Kopaničár a 

ženský soubor Čečera ze Starého Hrozenkova 

21.00  Kulturní dům: Setkání gajdošů a Vašek Kovařík, uvádí 

Marcela Vandrová [1] 

Sobota 17. červenec 2010 

14.30  Setkání gajdošů, Zpěvácká skupina Chotár Horná Súča, 

Podšable Komňa, FSk Kýčer Turá Lúka, Slovácký soubor 

Kyjov, FSk Večernica, Kopaničár Starý Hrozenkov, 

slavnostní zahájení 50. KS, Olšava Uherský Brod, FS 

Vršatec Dubnica nad Váhom 

20.30   Robo Kaiser a Peter Meluš, Josef Náhlovský 

21.45   Richard Krajčo a skupina Kryštof 

23.00  Slavnostní ohňostroj a lidové veselice (DH Drietomanka a 

Vracovjáci, CM Strýci, skupiny Pell Mell, Next Page, 

Sory a Generace) [1] 

Neděle 18. červenec 2010 

10.30  Slavnostní mše svatá – celebruje Mons. Jan Graubner 

11.30   Koncert DH Hrozenčané na náměstí [1] 

13.00  Vystoupení DDH Dolná Súca, DFs Čajka Horná Súca, 

DFs Kopaničiárik Myjava, DFS Kopaničárek Starý 

Hrozenkov, DFs Nezábudky Drietoma, FS Pentla Boršice, 

FSk Latovec Dolná Súča, FS Nadeje Paříž (Francie), FS 

Světlovan Bojkovice, FS Váh Půchov, FS Velká nad 

Veličkou, HCM Martina Hrbáča 

17.30   Hana a Petr Ulrychovi a skupina Javory 

19.00   Lidová veselice (DH Bodovačka a VSP Band) [1] 

 

Obecní síň  Tradice Kopaničárských slavností (výstava fotografií 

(stará škola č.p. 111) výtvarných děl a dokumentu) [1] 



 

Příloha 4. 3 - Program Horňácké slavnosti 2010 

 

Čtvrtek 22. červenec 2010 

17.00 Budova nového obecního úřadu – vernisáž výstav: 

Oznamuj se láskám Vašim …  - výstava věnována 

stavebním zvykům na Horňácku, Výšivky Evy Minksové 

a fotografie Antonína Vrby [4] 

 

Pátek 23. červenec 2010 

17.00 Válcový mlýn Antonína Nováka ve Velké – vernisáž 

výstavy Horňácké múzy 

19.30 Horňácký stadion – Velikonoce – velikonoční zvyky na 

Suchově a Nové Lhotě 

20.30 Horňácký stadion - „Juro, vypal to…“ aneb Horňácká 

pálenica, jak ju eště neznáte [4] 

 

Sobota 24. červenec 2010 

9.00 Velické náměstí – tradiční jarmark. V rámci jarmarku se 

uskuteční výstava drobného zvířectva. 

13.00  Zpívání pod hradbama – Lásko, Bože lásko  

14.30 Dům č.p. 166 – Fňukalovo – Nebudem dobrý, nebudem – 

putování s Jarkem Miškeříkem 

16.00 Velické náměstí – Svaďbové obrázky – Slavnostní 

krojovaný průvod 

19.00 Horňácký stadion – Hody, milé hody – dětský pořad 

věnovaný Zdence Jelínkové 

20.30 Horňácký stadion – Rabudeň, rabudeň – pořad věnovaný 

osmdesátinám Luboše Holého. Po skončení pořadu bude 

následovat Noc s hudci [4] 

 

Neděle 25. červenec 2010 

9.00  Velické náměstí - Tradiční jarmark 

10.30  Kostel Svaté Máří Magdaleny 

  Slavná mše svatá Patrocinium 



 

11.30  Velické náměstí – Koncert dechové hudby Veličinka 

14.00 Kuželovský větrný mlýn – Horňácko ve zpěvu, hudbě a 

tanci – pořad inspirovaný pohledem Ladislava Rutteho na 

Horňácko, soubory, cimbálové muziky, skupiny i solisté 

z Horňácka a Ľudová hudba Miroslava Dudíka [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 4. 4 -  Slavnosti bratrství Čechů a Slováků 2010 

 

Neděle 25. červenec 2010 

Položení kytic u památníku na Česko – slovenské hranici 

Přírodní amfiteátr 

  DH Dubovanka 

10.40  Bačovské trio (Martin) 

11.15  FS Buchlovice + CM Rubáš (Buchlovice) 

11.50  FSK Kýčer (Myjava) 

12.20  Mažoretky Emča (Vlčnov) 

12.40  TS Korzo Dance Trenčín 

13.05  FS Radošov + CM (Veselí nad Mroavou) 

13.40  FS Slnečnica (Piešťany) 

14.15  CM Hradišťan s Jiřím Pavlicou (Uherské Hradiště) 

14.55  Mužský pěvecký sbor (Kunovice) 

15.15  Společný závěr – „Keď zme prechazali“ [14] 

 

Malé pódium od 11.30  

  Lidová hudba Borovienka (Lančár) 

  Country skupina E-M-I (Piešťany) 

  Country skupina Telegraf (Uherské Hradiště) 

  Country skupina Western (Hluk) [14] 

 


