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1. Úvod 

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek Uherské Hradiště jsou výjimečnou 

regionální slavností. Návštěvníkům se nabízí pohled na stovky krojovaných oděných do 

různých krojů pestrých barev, mnoho regionálních specialit a vín, velká škála 

cimbálových muzik či návštěva historických památek královského města Uherské 

Hradiště. 

Slováckých slavností vína a otevřených památek se každoročně účastní tyto 

mikroregiony a města: Mikroregion Bílé Karpaty, Mikroregion Buchlov, Mikroregion 

Dolní Poolšaví, Mikroregion Ostrožsko, Mikroregion Staroměstsko, Mikroregion 

Východní Slovácko, Mikroregion Za Moravú, Město Uherský Brod a Město Uherské 

Hradiště, 

Mikroregion Bílé Karpaty, jak již napovídá sám název, se rozprostírá v pohoří 

Bílých Karpat a je tvořen devíti obcemi. Mikroregion vznikl v roce 2007 a jeho hlavní 

náplní je společné pořádání kulturních akcí a podpora rozvoje cestovního ruchu na 

zdejším území.  

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma Ekonomické zhodnocení účasti 

Mikroregionu Bílé Karpaty na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek. 

Slovácké slavnosti vína jsem si zvolila z důvodu toho, že se jakožto členka 

Folklorního souboru Horněmčí těchto slavností od roku 2009 účastním. 

Jelikož bydlím v obci Horní Němčí, jež patří pod Mikroregion Bílé Karpaty 

a jsem členkou místního folklorního souboru, rozhodla jsem se provést ekonomické 

zhodnocení zmíněného Mikroregionu Bílé Karpaty a jeho obcí. 
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2. Metodika zpracování a cíl bakalářské práce 

2.1 Metodika zpracování 

Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část mé 

bakalářské práce nese název Teoretická východiska a praktická část je složena z částí 

Ekonomické šetření a Zhodnocení výsledků práce. 

Teoretickou část jsem vytvořila především z knižních publikací a internetových 

zdrojů. V této části jsem pomocí daných zdrojů uvedla odborné definice pojmů 

z cestovního ruchu, které se v mé práci nachází a popsala Slovácké slavnosti vína 

a otevřených památek Uherské Hradiště, Mikroregion Bílé Karpaty a obce 

mikroregionu, na které je má práce zaměřena. 

K vytvoření praktické části jsem využila knižní publikaci, jež posloužila jako 

zdroj k charakteristice krojů v obcích, dále jsem čerpala z internetových stránek obcí, na 

kterých jsem zjišťovala, jaký je folklorní život v obcích a nakonec jsem vedla řízené 

rozhovory s vedoucími folklorních souborů, se starosty nebo popřípadě matrikářkami 

obcí a s ekonomkou Mikroregionu Bílé Karpaty, paní Světlanou Moravčíkovou. 

Vedoucí folklorních souborů, starostové a paní Moravčíková mi sdělili ekonomické 

údaje týkající se souborů, obcí a mikroregionu. 

 

2.2 Cíl bakalářské práce 

Cílem mé bakalářské práce je ekonomicky zhodnotit účast Mikroregionu Bílé 

Karpaty na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek. Abych mohla toto 

zhodnocení provést, je třeba  znát příjmy a výdaje mikroregionu, obcí i souborů jenž 

souvisí s účastí na slavnostech. Velmi důležitá je i prezentace mikroregionu jež spočívá 

v místních gastronomických specialitách, vystoupení folklorních souborů a v krojích 

každé obce. 
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3. Teoretická východiska 

3.1 Základní pojmy 

3.1.1 Cestovní ruch 

Cestovní ruch je podle Hesková a kol. (2006, str. 11 ) „činnost osoby cestující na 

přechodnou dobu do místa ležícího mimo její běžné prostředí (místo bydliště), a to na 

dobu kratší než je stanovená, přičemž hlavní účel cesty je jiný než výkon výdělečné 

činnosti v navštíveném místě.“   

 

3.1.2 Subjekt cestovního ruchu  

Subjekt cestovního ruchu podle Hesková a kol. (2006, str. 13 - 14 ) „reprezentuje 

účastník cestovního ruchu. Z ekonomického hlediska je jím každý, kdo uspokojuje 

svoje potřeby spotřebou statků cestovního ruchu v době cestování a pobytu mimo místo 

trvalého bydliště a obvykle ve volném čase. Je nositelem poptávky a spotřebitelem 

produktu cestovního ruchu. Z hlediska statistiky je účastníkem cestovního ruchu 

cestující označený jako návštěvník, turista nebo výletník. 

a) Návštěvník je osoba, která v domácím cestovním ruchu cestuje na jiné místo 

v zemi svého trvalého bydliště na kratší dobu než šest měsíců. V zahraničním 

cestovním tuchu cestuje do jiné země na dobu nepřesahující jeden rok s tím, že 

hlavní účel cesty je v obou případech jiný než výkon výdělečné činnosti. 

b) Turista je osoba, která v domácím, resp. v zahraničním cestovním ruchu splňuje 

kritéria návštěvníka. Účast turisty na cestovním ruchu je spojena minimálně 

s jedním přenocováním. Z hlediska délky pobytu se přitom rozlišuje 

- turista na dovolené, který pobývá na daném místě více než určený počet 

nocí nebo dní (např. v ČR 2 – 3 noci, ve Francii 7 – 8 nocí), 

- krátkodobě pobývající turista, který cestuje na dobu nepřekračující určený 

počet nocí nebo dní, ale zahrnuje pobyt alespoň s jedním přenocováním. 

c) Výletník je návštěvník, který necestuje na kratší dobu než 24 hodin s tím, že 

přenocuje v navštíveném místě.“ 

 

3.1.3 Objektem cestovního ruchu  

Objektem cestovního ruchu je podle Hesková a kol. (2006, str. 15) „všechno, co 

se může stát cílem změny místa pobytu účastníka cestovního ruchu. Jde o přírodu, 
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kulturu, hospodářství apod. Objekt cestovního ruchu je pak nositelem nabídky. Tvoří ho 

cílové místo, podniky a instituce cestovního ruchu. Subjekt cestovního ruchu cestuje do 

cílového místa jen tehdy, když existuje vhodný ekvivalent na uspokojování jeho potřeb. 

Jeho součástí jsou služby a zboží vyráběné podniky a institucemi cestovního ruchu 

v cílovém místě.“  

 

3.1.4 Region cestovního ruchu  

Region cestovního ruchu je podle Hesková a kol. (2006, str. 16) „přirozený celek, 

který má z hlediska podmínek rozvoje cestovního ruchu společné charakteristické 

vlastnosti, kterými se odlišuje od sousedních území. Zároveň musí splňovat tři 

předpoklady: 

a) primární nabídku musí mít v takovém množství a kvalitě, že je přitažlivá 

(atraktivní) a vyvolává návštěvnost, 

b) komunikační dostupnost, která umožňuje přístup do území a pohyb za 

atraktivitami cestovního ruchu, 

c) infrastrukturní vybavenost, která umožňuje pobyt v území a využívání jeho 

atraktivit.“  

 

3.1.5 Mikroregion  

Mikroregion představuje sdružení několika obcí za účelem dosažení společného 

cíle. Typické pro mikroregion je to, že vznikl z vlastní iniciativy obcí. [24] 

 

3.1.6 Město  

Městem je dle §3 zákona č. 128/2000 Sb. „obec, která má alespoň 3 000 obyvatel 

a pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.“ 

 

3.1.7 Obec  

Obec je dle §1 zákona č. 128/2000 Sb. „základním územním samosprávným 

společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.“ 

 

3.1.8 Kulturní cestovní ruch  

Kulturní cestovní ruch podle Hesková a kol. (2006, str. 24) „umožňuje 

uspokojování duchovních potřeb lidí, kteří jsou motivování možností poznávání 
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kulturního dědictví, kultury a způsobu života rezidentů navštívených cílových míst, 

možnostmi zábavy a rozptýlení apod.  Má mnoho forem a stupňů intenzity.“   

 

3.2 Slovácké slavnosti vína a otevřených památek  

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek jsou nejvýznamnější akcí svého 

druhu, kdy se prezentuje bohatost a rozmanitost tradiční lidové kultury Slovácka. 

Odehrávají se v prostředí otevřených historických památek královského města Uherské 

Hradiště, které je nazýváno slováckou metropolí. Prostřednictvím této akce se zároveň 

uskutečňuje nekomerční přehlídka kulturního dědictví regionu Slovácka. Tato 

ceremonie není však jen o slováckém folkloru, ale také o nepřehlédnutelné kráse 

historických památek jak města Uherské Hradiště, tak i celého regionu Slovácko. Dle 

této charakteristiky spadají Slovácké slavnosti vína a otevřených památek do kulturního 

cestovního ruchu. [1] [21] 

Garantem této akce je Klub kultury Uherské Hradiště a spolupořadatelé jsou 

mikroregiony Staroměstsko, Ostrožsko, Východní Slovácko, Dolní Poolšaví, 

Za Moravú a Buchlov. Do Programu se tak zapojuje více než 50 měst a obcí z okolí 

Uherského Hradiště, ke kterým se každoročně připojují partnerská města Uherský Brod, 

Skalica a Trenčín. [1] [21] 

Idea pořádat vinařské slavnosti vznikla začátkem roku 2003. Účelem bylo 

navázání na významný Slovácký rok 1922 v Uherském Hradišti, což byla 

uherskohradišťská tradice velkých národopisných výstav. Město Uherské Hradiště se 

prostřednictvím Klubu kultury chopilo přípravy akce, která vyvolala pozitivní ohlas 

v mnoha vinařských obcích a městech v širokém okolí. Do slovácké metropole se tak po 

letech vrátila skutečná národopisná slavnost, která přispívá k udržování a rozvíjení 

tradiční lidové kultury. Tímto se od roku 2003, pravidelně druhý zářijový víkend, 

Uherské Hradiště stává jedním velkým pódiem, na kterém se představují desítky 

folklorních souborů, cimbálových muzik i dechových kapel, aby společně 

s ochutnávkou vín, burčáku a regionálních specialit vytvořili nezapomenutelný zážitek 

pro desetitisíce návštěvníků. [1] [21] 

Program slavností je rozdělen do 2, respektive do 3 dnů. [1] 

V pátek se koná slavnostní zahájení pro pozvané hosty. Hlavním cílem pátečního 

setkání představitelů všech zúčastněných obcí a měst, zástupců mikroregionů, zástupců 

podporovatelů i sponzorů a představitelů veřejného, politického i podnikatelského 



 
 

12 

sektoru je poděkovat za vynaložené úsilí a připít na zdar a úspěch Slováckých slavností 

vína a otevřených památek. Do roku 2010 se tato komorní akce odehrávala v hlavním 

sále Reduty. Od roku 2010 získala páteční ceremonie novou, výrazně atraktivnější 

podobu. Celé dění se přesunulo do Vinohradské ulice v Mařaticích, kde si hosté mohou 

vychutnat nejen folklorní program, ale i neopakovatelnou atmosféru této lokality 

s desítkami historických vinných sklepů. Program večera bude vždy prezentovat to 

nejlepší z jednotlivých mikroregionů, které se slavností účastní. V roce 2010 se jako 

první představily folklorní soubory, muziky a sbory z Uherského Hradiště. [1] 

V sobotu se odehrává hlavní část slavností vína – slavnostní průvod. Tento průvod 

vychází z Vinohradské ulice a pokračuje na Masarykovo náměstí, odkud se pak zástupci 

mikroregionů odebírají na svá stanoviště, na kterých představují svou folklorní tvorbu. 

Do tohoto průvodu se krojovaní řadí podle příslušnosti k domovské obci a následně pak 

podle příslušnosti dané obce k mikroregionu. Do sobotního programu je dále zařazena 

Slovácká křídlovka – přehlídka regionálních dechových hudeb, velký jarmark lidových 

řemesel, plavba po Baťově kanále či Moravě na dvou tzv. muzikantských lodích, na 

jejichž palubě hraje jazz, country a folk, pro děti je připraveno mnoho atrakcí, o které se 

starají skupiny historického šermu. Večer je pak završen besedami u cimbálu. [1] 

Neděle je věnována Dnům evropského dědictví. Návštěvníkům se v tento den 

otevírají brány většiny historických památek Uherského Hradiště i širokého okolí. 

V Uherském Hradišti se jedná o tyto památky: dům č. p. 238 na Palackého náměstí, 

Dům knihy Portal, dům se sklepem č. p. 73, farní budova, Františkánský klášter 

s kostelem, Galerie Slováckého muzea, Gymnázium, Hotel a Pasáž Slunce, Hotel 

Koníček, Justiční palác – věznice a UMPRUM, Kaple sv. Alžběty, Kaple 

sv. Šebastiána, Klášterní vinárna, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, kostel 

Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích, kostel Narození Panny Marie, kostel 

sv. Františka Xaverského, lékárna U Zlaté koruny, Mařatické vinohrady, Nová radnice, 

Reduta, Restaurace U Dvořáků, Sklep u Juráků, Slovácké muzeum, Vinný sklep 

U Včelky, Vinný sklep 1740, Vinný sklep č. p. 381, Vinný sklep U lisu. V okolí města 

se pak návštěvníkům nabízí  k prohlídce tyto objekty: hrad Buchlov, zámek Buchlovice, 

bazilika na Velehradě, Archeoskanzen Modrá, zámek Uherský Ostroh, Vlčnovské búdy, 

tvrz v Hluku a památkový areál ve Veselí Moravou. V těch nejvýznamnějších objektech 

pak pořadatelé připravují komorní a doplňkový kulturní program, který má podtrhnout 

význam a charakter historické stavby. Například v obou hlavních kostelech zní varhanní 

koncerty nebo malé formy vážné hudby. Největší pozornost je však věnována Redutě, 
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ve které je každoročně připravena exkluzivní výstava vína. Na jednom místě tak 

návštěvníci můžou ochutnat několik stovek vzorků vín od všech vinařů zúčastněných 

mikroregionů. Od roku 2009 je součástí výstavy vína také výběrová přehlídka vín. 

Hodnotitelská komise tak vyhlašuje titul Šampión šampiónů – vítěz mezi vítěznými 

víny. V rámci výstavy vín zasedá také hodnotitelská komise, která na základě posouzení 

kvality, rozsahu i atraktivity prezentace na slavnostech vína, ale také s přihlédnutím 

k celoročním aktivitám v oblasti péče o folklor a vinařskou kulturu, vyhlašuje nositele 

titulu Vinařská obec roku. Od roku 2003 do roku 2009 získalo tento titul již 19 obcí. [1] 

I přes krátkou dobu své existence si slavnosti vysloužily prestižní a uznávané 

postavení mezi akcemi svého druhu. [1] 

 

3.3 Slovácko 

Region se rozkládá na pomezí Moravy a Slovenska. Leží na území 

Jihomoravského a Zlínského kraje a jeho přirozenou osou je řeka Morava. [2] 

Oblast byla osídlena již od pravěku a v 9. století se zde na území Starého města 

a Mikulčic nacházela důležitá centra Velkomoravské říše, zatímco po jejím zániku se 

Slovácko ocitlo na okraji nově vznikajícího feudálního státu. Významnou událostí pro 

celý kraj bylo založení cisterciáckého kláštera na Velehradě, jehož řeholníci usilovali 

o další kolonizaci území. V polovině 13. století založil Přemysl Otakar II. Při brodu přes 

řeku Moravu pevnost, která měla chránit hranice státu a později se rozrostla na dnešní 

město Uherské Hradiště. Ve 14. a 15. století Slovácko trpělo nájezdy z Uher 

a husitskými válkami, naopak v 16. století se zde rozvíjel obchod, řemesla 

i zemědělství. V té době se také značná část obyvatel přiklonila k protestantismu. 

Úspěšný rozvoj se zastavil v 17. století, kdy kraj postihly nájezdy bočkajovců, Švédů, 

Turků a kuruců. Po třicetileté válce počet obyvatel klesl na polovinu a ze Slovácka 

odešlo do zahraničí množství protestantů. Po zrušení nevolnictví roku 1781 část 

obyvatel odešla za prací do Rakouska a i v dalším období zůstalo Slovácko převážně 

zemědělským krajem. Teprve na přelomu 19. a 20. století se zde rozvinul drobnější 

průmysl zaměřený na zpracování zemědělských produktů, větší průmyslové podniky tu 

vznikly až v 2. polovině 20. století. [2] 

Slovácko je vinařským krajem, neboť zdejší mírné podnebí přeje pěstování vinné 

révy. Jeho počátky spadají již do 3. a 4. století, více se však rozvinulo až po rozšíření 

křesťanství a založení kláštera na Velehradě. Vlhký atlantský vzduch proudící 
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ze severozápadu zpomaluje zrání hroznů a přispívá k větší tvorbě aromatických látek, 

zatímco teplý kontinentální vzduch spolu s velkým počtem hodin slunečního svitu 

naopak zrání urychluje. Různá nadmořská výška, různorodost půd, orientace viničních 

svahů a odlišná mikroklimata jsou faktory, které se podílely na vzniku několika 

slováckých vinařských oblastí. Na území Zlínského kraje je to především 

Uherskohradišťská vinařská oblast, kde se pěstuje především odrůda Müller-Thurgau, 

známým vinařským střediskem jsou i Polešovice. [2] 

Slovácko je také významným národopisným regionem, v němž je doposud 

k vidění živý folklór, lidové písně a tance jak v přirozené podobě, tak i na různých 

národopisných slavnostech a folklórních festivalech. V řadě obcí se zachovala původní 

lidová architektura, pro kterou je typická bílá fasáda s modrou podrovnávkou 

a lidovými malůvkami s květinovými motivy. Na Slovácku je také velmi rozšířena 

lidová tvorba velikonočních kraslic, keramických výrobků, dřevěných hraček, figurek 

z kukuřičného listí a výšivek. Na slavnostech nebo ve sváteční dny jsou místní 

obyvatelé oblečení do bohatých zdobených lidových krojů, které se výrazně odlišují 

podle jednotlivých oblastí. Na Slovácku také nalezneme mnoho tradičních cimbálových 

muzik. Lidé zde jsou velmi pohostinní. [2] 

Slovácko má každému, kdo chce tento kraj poznat, co nabídnout. Jsou to krásy 

Pálavy, Chřibů, Bílých Karpat, zámky v Lednici, Mikulově, Miloticích, Buchlovicích 

nebo Bojkovicích. Na území Slovácka se také nachází pevnost hradu Buchlova, 

velkomoravská hradiska Starého Města, Mikulčic a Pohanska i poutní místa Velehrad, 

Žarošice nebo Svatý kopeček u Mikulova. S tímto regionem jsou spojeny osobnosti jako 

Jan Ámos Komenský nebo Tomáš Garrigue Masaryk. Neodmyslitelně k tomuto kraji 

patří jízdy králů, Slovácké hody s právem, folklórní festivaly nebo košty vín. Vinařské 

obce Petrov, Pavlov, Vlčnov nebo Mařatice jsou proslulé malebnými sklepními 

uličkami lidově zvanými „búdy“. [21] 

Slovácko je krajem vinic a vína. Téměř u každé obce nalezneme vinice a vinné 

sklepy, všude probíhají košty a vinařské slavnosti. Z deseti moravských vinařských 

oblastí se na Slovácku nachází osm (chybí tu pouze Znojemská a Brněnská). [21] 

 

3.4 Město Uherské Hradiště 

Město leží na řece Moravě v Dolnomoravském úvalu v nadmořské výšce 179 m. 

n. m. Je obklopeno Bílými Karpaty a Chřiby. Žije zde zhruba 27 tisíc obyvatel. [2] 
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Bylo založeno Přemyslem Otakarem II. v roce 1257. Nejdříve neslo název Nový 

Velehrad, od konce 13. století Hradiště a teprve až od 2. poloviny 16. století bylo 

nazýváno Uherským Hradištěm. Skrze obě náměstí, která v tehdejší době plnila funkci 

tržišť, vedla obchodní cesta do Uher. Díky své poloze poblíž zemské hranice čelilo 

město mnohým vpádům a útokům, při nichž vznikaly velké požáry a epidemie. Uherské 

Hradiště bylo dobyto pouze jednou, a to v roce 1742 pruskými vojsky. Hradiště bylo 

přeměněno na pevnost, která byla zanedlouho zrušena, neboť brzdila hospodářský 

rozvoj a v oblasti vojenství neplnila svou funkci. V 19. století bylo postaveno mnoho 

významných městských budov a začátkem 20. století začaly vznikat první průmyslové 

podniky. Tento hospodářský rozvoj zastavila 1. světová válka. Mezi válkami bylo město 

především správním centrem oblasti. Další průmyslové podniky vznikly až po 

2. světové válce. [2] 

Historický střed města je tvořen Masarykovým a Mariánským náměstím spolu 

s jeho okolím. Nejvýznamnější stavbou na Masarykově náměstí je kostel sv. Františka 

Xaverského s komplexem jezuitských staveb pocházející z let 1670 – 1685. K tomuto 

komplexu také patří budova Reduty, která původně sloužila jako jezuitské gymnázium 

a divadelní sál. Dalšími významnými stavbami na zmíněném náměstí jsou nová radnice, 

postavená v letech 1891 - 1893, kašna s plastikou delfínů a piniovou šiškou od 

olomouckého sochaře Václava Tendra, barokní lékárna U Zlaté koruny z konce 

17. století se sgrafitovou výzdobou, jediná renesanční stavba ve městě hotel Slunce, 

původně sloužící jako městské skladiště soli. Za komplexem jezuitských budov se 

nachází park s Matyášovou bránou vybudovanou ve 14. století spolu s opevněním 

města. Blízko Masarykova náměstí se nachází Palackého náměstí s kaplí sv. Šebestiána, 

se třemi měšťanskými domy a justičním palácem v novorenesančním stylu. Nedaleko 

Palackého náměstí se rozkládají Smetanovy sady v nichž se nachází budova Slováckého 

muzea a Slovácká búda. Masarykovo a Mariánské náměstí je spojeno 

nejfrekventovanější ulicí historického jádra města, která nese název Prostřední ulice. 

V této ulici byla vybudována stará radnice. Na Mariánském náměstí se nachází sloup 

Panny Marie, sloup se sochou sv. Floriána a mnoho barokních staveb. V těsné blízkosti 

náměstí je Galerie Slováckého muzea, u které jsou zachovány zbytky městského 

opevnění, kaple sv. Alžběty, areál bývalého františkánského kláštera, kostel Zvěstování 

Panny Marie. Nedaleko kláštera stojí bývalá synagoga, dnes známá jako knihovna 

Bedřicha Beneše Buchlovana a gymnázium se sgrafity znázorňující významné vědce 

19. století. Opodál stojí budova Slováckého divadla. 
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Známou částí Uherského Hradiště je také místní část Mařatice, která se proslavila 

svými vinohrady a vinnými sklepy. Kousek od Mařatic se tyčí na vrchu Rovina 

rozhledna vysoká 50 metrů, ze které je krásný rozhled na město i jeho okolí. [2] 

V současné době nabízí město Uherské Hradiště bohatý kulturní program po celý 

rok všem věkovým kategoriím. [2] 

 

3.5 Mikroregiony 

Slováckých slavností vín a otevřených památek se účastní sedm mikroregionů 

a dvě města Slovácka. Jedná se o: Mikroregion Bílé Karpaty, Mikroregion Buchlov, 

Mikroregion Dolní Poolšaví, Mikroregion Ostrožsko, Mikroregion Staroměstsko, Město 

Uherský Brod, Město Uherské Hradiště, Mikroregion Východní Slovácko, Mikroregion 

Za Moravú. [1] 

Tyto mikroregiony tak dohromady tvoří 76 měst, obcí a městských částí. 

Roku 2009 se slavností zúčastnilo 72 měst, obcí a městských částí. 

V roce 2010 se na slavnostech vína prezentovalo 66 měst, obcí a městských částí. 

[1] 

 

3.6 Mikroregion Bílé Karpaty 

Mikroregion se rozkládá v jihovýchodní části České republiky a tvoří hraniční 

pohoří se Slovenskem. Vznikl v roce 2007 a jeho členy jsou obce Březová, Dolní 

Němčí, Horní Němčí, Lopeník, Slavkov, Starý Hrozenkov, Strání-Květná, Vápenice, 

Vyškovec. Hlavním cílem vzniku je spolupráce a sjednocení v oblastech kulturního, 

hospodářského a sportovního rozvoje. Hlavním zaměřením regionu je především 

pořádání společných kulturních i sportovních akcí a společná propagace regionu 

v oblasti cestovního ruchu. [8] 

Obce mikroregionu se snaží udržovat výroční obyčeje, jakými jsou např. 

v zimním období masopustní obchůzky. Největší festival masopustních tradic u nás se 

koná v obci Strání. V jarním období je to tradice stavění májek a k nejvýznamnějším 

patří hody a poutě – v obci Dolní Němčí jsou to hody s právem a v obci Březová je to 

známá pouť Cyrílie. Během roku můžeme v tomto mikroregionu zavítat na konkrétní 

zaměřené akce, jako jsou košty slivovice a vína, pečení chleba nebo vaření trnek 

v Dolním Němčí, dechovkové festivaly ve Strání i ve Starém Hrozenkově, Folklorní 
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den ve Slavkově, Setkání pěveckých sborů u Štrbákovca ve Strání, akce pro děti jako 

Lucerničkový průvod nebo Pochod rodičů s dětmi ve Strání. [1] 

Nezapomíná se ani na sport. Ve Strání se koná řada tenisových utkání, na Březové 

je to mezinárodní turnaj v nohejbale, Dolní Němčí se pyšní týmem stolního tenisu aj. 

Významným festivalem jsou Kopaničárské slavnosti ve starém Hrozenkově a Slavnosti 

bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině. Živě se udržují také církevní slavnosti 

a svátky, jako je Boží tělo, pobožnosti u kapliček, poutě a procesí. Jelikož se 

mikroregion nachází v těsném sousedství se Slovenskem, aktivně spolupracuje se 

sousedními regiony Bošáčka a Javorina. Pořádají společné kulturní i školní výměny, 

podporují se v rámci akcí a toto přátelství přináší spoustu potěšení i užitek. [1] 

Kraj láká návštěvníky více než dvousetletou sklářkou tradicí v Moravských 

sklárnách Květná, na 22 metrů vysokou rozhlednu na Velkém Lopeníku, do 

Javorinského pralesa i na Velkou Javořinu, která je symbolem přátelství Čechů 

a Slováků, na prohlídku lidové architektury Moravských Kopanic, na rozkvetlé louky 

s výskytem orchidejí – vstavačů, na hluboké bukové lesy, na kyselky a studánky v okolí 

Březové, na cyklistiku i pěší turistiku a další. Bílé Karpaty však nejsou jen Kopanice 

a hluboké lesy. Jsou to také vyspělé vesnice s množstvím aktivit a úspěšných projektů. 

[2] 

Zájem o oblast Bílých Karpat rok od roku roste. Ze statistiky návštěvnosti 

Infocentra Strání-Květná vyplývá, že tuto oblast plnou krásných hlubokých lesů, 

vzácných rostlin a živočichů, neporušené přírody, tradic, folkloru a zajímavostí 

navštívilo od začátku července 2010 do konce srpna 2010 přes 1250 turistů a výletníků. 

Započítaní jsou jen ti, kteří využili služeb zmíněného infocentra. V uvedeném počtu je 

zahrnuto také 20 zahraničních návštěvníků. Nejčetnější byli ze Slovenska, Nizozemí, 

Velké Británie, Francie. [4] 

V srpnu 2010 Mikroregion Bílé Karpaty podal žádost přes Program Cezhraničnej 

spolupráce SR-ČR, Fond mikroprojektů, s názvem „Cestovní ruch v Bílých a Bielych 

Karpatech“, společně se sousedním slovenským Regionem Javorina. Hlavním cílem 

předkládaného mikroprojektu je založit dlouhodobou spolupráci v oblasti cestovního 

ruchu, jejího dalšího rozvíjení, posilnění potenciálu cestovního ruchu v příhraniční 

oblasti. Cílem je také vytvoření společného území, kde budou realizovány společné 

postupy řešení a přístupy vhodné pro cestovní ruch. Realizace mikroprojektu přispěje ke 

zvýšení atraktivity příhraniční oblasti. Také se vytvoří jednotný informační systém 

v obcích i směrové cedule k turistickým cílům a atraktivitám. [4] 
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3.7 Bílé Karpaty 

Pohoří se chlubí neporušenou přírodou, malebnou krajinou, množstvím 

historických památek, dochovaných lidových obyčejů a především spoustou možností 

pro podnikání zajímavých výletů. [2] 

Od roku 1980 patří mezi Chráněné krajinné oblasti s rozlohou téměř 747 km2 

a v roce 1996 bylo území zařazeno mezi biosférické rezervace UNESCO. Nejvyšším 

vrcholem je Velká Javořina (970 m n. m.) a druhým nejvyšším Chmelová (925 m n. 

m.), která leží na Slovensku. [2] 

Mezi přírodní zajímavosti patří půvabné horské louky, bukové pralesy, unikátní 

místa s výskytem vzácných orchidejí, jejichž druhová pestrost a početnost je největší 

ve střední Evropě. Krajinou prochází řada naučných stezek a nespočet značených 

turistických i cykloturistických tras různé náročnosti. [2] 

Nejznámějšími historickými památkami jsou novogotický zámek Nový Světlov 

v Bojkovicích, památky lidové architektury na Horňácku a Uherskobrodsku, stavby 

Dušana Jurkoviče v Luhačovicích či slovenské Brezové pod Bradlom, zřícenina 

románského hradu v Brumově a mnoho dalších. [2] 

Bílé Karpaty jsou hraniční hory rozdělující od sebe Českou Republiku 

a Slovensko. Avšak velmi blízko Mikroregionu Bílé Karpaty se nachází turistické cíle 

Slovenska jako Trenčín a jeho královský hrad, Čachtický hrad, zříceniny hradů Beckov, 

Sršatec a Lednica. Dále je to soustava skalnatých vrcholů Sršatec – Lednica – Červený 

Kameň, Park miniatur v obci Podolie a mnoho dalších. [2] 

 

3.8 Obce mikroregionu Bílé Karpaty 

Pod Mikroregion Bílé Karpaty spadá těchto 9 obcí: Březová, Dolní Němčí, Horní 

Němčí, Lopeník, Slavkov, Starý Hrozenkov, Strání-Květná, Vápenice, Vyškovec. 

 

3.8.1 Obec Březová 

Obec se nachází v kotlině mezi Velkým Lopeníkem a Studeným vrchem na 

hranici se Slovenskem. Název obce Březová je odvozen od množství březových hájů, 

které byly dříve pro tento kraj typické. Osada Březová byla založena pravděpodobně ve 

14. století a první zmínky o obci pochází z roku 1492. Našly se zmínky o cestě vedoucí 

z Uher přes Brzezowů. Od té doby se název této osady měnil z Brzezowé přes Bržezovú 

až k dnešní Březové. [3] [20] 
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Dominantou obce je chrám sv. Cyrila a Metoděje, který je chráněnou památkou. 

Vesnice si zachovala svůj svéráz také krojem, který si udržel charakteristický název 

březovský kroj. Obec je obklopena krásnou přírodou a protkaná turistickými stezkami. 

[3] [20] 

Březová leží v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v jejím katastru se 

nachází několik chráněných lokalit, např. přírodní památky Cestiska, Dubiny 

a Kalábová, která je známá výskytem vzácných vstavačů a orchidejí. Jedná se o bývalé 

pastviny na okraji obce Březová, které jsou významné svým geologickým, zoologickým 

a především botanickým složením. Všechna tato území spadají pod Správu Chráněné 

krajinné oblasti Bílých Karpat. Mezi významné botanické druhy v těchto lokalitách 

patří např. vstavač vojenský, hořec křížatý, vzácné druhy orchidejí, ostřice ptačí nožka, 

atd. Ze zoologického hlediska zde žijí významné druhy teplomilného hmyzu, motýlů, 

jako např. perleťovec kopřivný, žluťásek barvoměnný, atd. [3] [20] 

Vesnice je známá dvěma prameny železnosirnaté a alkalico-muriastické kyselky, 

které se nacházejí v lese Dolní Lazy jihozápadně od Březové. První zmínka o nich 

pochází z roku 1576. Prameny využívá mnoho lidí z širokého okolí. [3] [20] 

Hody, pod názvem Cyrilometodějská pouť neboli Cyrílie, se v této obci konají 

první týden v červenci. Tuto událost významným dílem spoluvytváří místní spolky, 

např. dechová hudba Březovjané, folklorní soubor Dúbrava či dívčí sbor Spjevulenky. 

[3] [20] 

 

3.8.2 Obec Dolní Němčí 

Tato obec s téměř 3 000 obyvateli, ležící 17 km jihovýchodně od Uherského 

Hradiště a 9 km jižně od Uherského Brodu, vznikla v druhé polovině 13. století. Osídlil 

ji Boreš z Rýzmburka německým obyvatelstvem. První písemná zmínka o Němčí 

pochází z roku 1358. Do roku 1925 byl užíván název Dolněmčí. [3] [6] 

Obci dominuje novogotický kostel sv. Filipa a Jakuba, postavený v letech 1870 – 

1873, který je ojedinělý svým pojetím a pro svou architektonickou a uměleckou 

hodnotu je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek republiky. 

V letech 1722 – 1740 byla postavena farní budova. Roku 1998 byla dokončena 

rekonstrukce starého mlýna z 18. století. Část této stavby slouží jako pivnice a část je 

vybavena původními dochovanými nástroji. Tato stavba patří do  souboru budov 

vodního mlýna na Oklukách, který je ukázkou typické lidové kultury zapsanou 

ve státním seznamu památek. Mezi další vzácné památky patří socha svatého Floriána 
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z roku 1777 a kaple sv. Anny z roku 1830, která dodnes slouží k duchovním účelům. [3] 

[6] 

V minulosti se zde úspěšně pěstoval česnek a pro výhodné klimatické podmínky 

byl do této lokality umístěn chov dostihových koní. Obec je také známá výrobou obuvi, 

která má dnes prestižního majitele – Tomáše Baťu. [3] [6] 

První květnovou neděli se každoročně konají tradiční hody. Roku 1874 byla 

založena dechová hudba Dolněmčanka, která dodnes doprovází všechny kulturní 

slavnosti v obci. Mnohaletou tradici má rovněž taneční folklorní soubor Dolněmčan. [3] 

[6] 

Příroda v okolí obce je podobně jako v ostatních obcích v podhůří Bílých Karpat 

vhodná na procházky a projížďky na kolech. [3] [6] 

 

3.8.3 Obec Horní Němčí 

Obec se nachází pod Velkou Javořinou v nadmořské výšce 340 m. Osada Němčí 

byla založena pravděpodobně v polovině 13. století, první písemný doklad o její 

existenci je z roku 1261. V současnosti má obec 850 obyvatel a nachází se v ní více než 

380 rodinných domů. Obec je typu řadové návesní vsi s uspořádanými domy tvořící 

souvislou frontu. Pohraniční kraj moravského Slovácka byl odedávna předmětem 

četných loupeživých nájezdů divokých nevzdělaných kmenů. Pestrá historie svědčí 

o nelehkém údělu lidu žijícího v drsném prostřední pohraniční podhorské vesnice. 

Obyvatelé obce se zabývali hlavně zemědělstvím, okrajově i vinohradnictvím. [3] [14] 

Samotnému centru obce vévodí kostel svatého Petra a Pavla, který společně 

s domy č. p. 236 a č. p. 48 jsou kulturní památkou obce. Kromě těchto zachovalých 

dobových staveb se v obci nachází i další zajímavé objekty či stavby např. budova 

základní školy, myslivna, vodní nádrž apod. Za zmínku také stojí mohyla "Hřádek", což 

je tvrziště, které se nachází těsně za zahradami domů ve střední části obce. Po tvrzi zbyl 

uměle navršený kopeček o průměru asi 17 m a vysoký 4 m, jehož původ je opředen 

dohady. [3] [14] 

Poslední týden v červnu se slaví hody, jež připadají na svátek patronů místního 

kostela Petra a Pavla. Při slavnostních příležitostech je možno obdivovat typický pestrý 

horněmčanský kroj, který v současné době prezentují především členové Folklorního 

souboru Horněmčí. Obec má také svou dechovou hudbu, která se jmenuje Horněmčanka 

a má v obci již stodvacetiletou historii. [3] [14] 
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Obec se nachází v krásném kraji s rozsáhlými lesy a květnatými loukami, které 

jsou vhodné pro pěší túry, houbaření, cykloturistiku a jízdu na koni. V katastru obce se 

rozkládá Přírodní rezervace Drahy a Přírodní památky Bahulské jamy, Uvezené 

a Za lesem, ve kterých je hojný výskyt chráněných rostlin a živočichů. [3] [14] 

 

3.8.4 Obec Lopeník 

Obec se nachází v biosférické oblasti Bílých Karpat. Nejvyšším bodem území je 

Velký Lopeník (911 m. n. m.). Průměrná nadmořská výška celé oblasti je 670 m. n. m. 

Malá kopaničářská obec Lopeník vznikla v roce 1791, před tímto rokem zde byla jen 

jednotlivá stavení, jejichž obyvatelé se zabývali klučením lesa. Lopeník patřil díky své 

odlehlosti po dlouhou dobu k nejzaostalejším obcím regionu. Obyvatelé se věnovali 

chovu dobytka, dřevorubectví a výrobě dřevěného nářadí. Část odcházela za prací do 

ciziny. V současnosti je k trvalému pobytu hlášeno 212 obyvatel. [3] [15] 

Dochovala se zde vzácná ukázka kopaničářské usedlosti - dům č. p. 141. Z dalších 

památek je to zvonice, kříž a památník obětem II. světové války. Jsou zde velmi dobré 

podmínky pro agroturistiku. [3] [15] 

Dominantou krajiny je Lopenické (Pavlovo) sedlo. Na tomto místě se setkává 

sedm cest. Leží mezi vrcholy Malý Lopeník a Mikulčin Vrch. Dalšími památkami jsou 

přírodní památka Grúň, tvořená středně vlhkými až mokřadními loukami a starým 

sadem s chráněnými orchidejemi, přírodní památka U zvonice nebo zachovalá pastvina 

Hrubý Mechnáč s výskytem srstnatce bezového. [3] [15] 

Dnes je oblast kolem Lopeníku vyhledávanou rekreační oblastí. Rekreační objekty 

jsou především na Mikulčině vrchu, kde byla postavena chatová osada a ubytovna a na 

Trojáku, kde jsou dobré lyžařské podmínky. [3] [15] 

Katastrem obce procházejí 3 značené turistické trasy, cyklistická stezka Klubu 

českých turistů a také naučná stezka. [3] [15] 

 

3.8.5 Obec Slavkov 

Obec leží 18 km od Uherské Hradiště a 15 km od Uherského Brodu. První zmínka 

pochází z roku 1261. Jedná se o listinu vymezující hranice vizovického kláštera. [3] 

[16] 

Převážná část katastru Slavkova se nachází v CHKO Bílé Karpaty. Krajina obce 

a celého okolí je velmi rozmanitá. Je tvořena směsí luk, polí, hájů a hlubokých lesů. 
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Příroda kolem Slavkova nabízí turistům možnost procházek,  turistických túr po lesích 

či lukách. Ze Slavkova vede na Velkou Javořinu vinařská cyklistická stezka. [3] [16] 

Mezi historické památky patří kaplička z roku 1729 a řada křížů v obci a jejím 

blízkém okolí. V roce 2000 byla postavena Smuteční síň a kaple svaté Zdislavy. [3] [16] 

Na katastru obce se nachází několik cenných přírodních lokalit. Jsou to národní 

přírodní rezervace Porážky, přírodní rezervace Dolnoněmčanské louky a přírodní 

památka Sviní hnízdo. [3] [16] 

 

3.8.6 Obec Starý Hrozenkov 

Obec patří mezi nejvýznamnější hraniční přechody mezi Českou a Slovenskou 

republikou a je součástí CHKO Bílé Karpaty. Na rozdíl od ostatních oblastí Kopanic 

dochází k prvnímu organizovanému osídlení za vzniku moravsko-uherské hranice již 

v 11. století. Šlo o nerovnoměrné osídlení po celém území obce, která dříve zahrnovala 

katastry nynějších obcí Vápenice, Vyškovec a Žítková. Dnes zde žije 886 obyvatel. [2] 

[3] [17] 

První písemná zmínka o existenci vesnice pochází z roku 1261, kdy Přemysl 

Otakar II. věnoval část území zvané Vysoká Lhota u Potoka Hrozinkovského 

vizovickému klášteru. Tehdejší obyvatelé si zajišťovali obživu chovem hovězího 

dobytka, zemědělstvím, těžbou čedičového a andezitového balvanu, který se používal 

jako stavební kámen. [1] [3] [17] 

V 18. století vznikl ve Starém Hrozenkově celní úřad. V 19. století tu stával celní 

a třicátkový úřad, tři mlýny, pila a dvě hospody. [1] [3] [17] 

Historickou dominantou obce je farní kostel Narození Panny Marie, který pochází 

z roku 1774, kaple ze 17. století stojící u rybníka Na Rovních, socha sv. Jana 

Nepomuckého z roku 1830. [1] [3] [17] 

Starý Hrozenkov má zachovaný národopisný svéráz, vyjádřený písněmi, nářečím, 

krojem, výšivkami, stavbami i zvyky. Každý rok v půlce června probíhá v obci festival 

dechových hudeb, v polovině července Kopaničářské slavnosti a začátkem září se 

pořádají hody, spojené s dožínkami a prezentací produkce ekologických zemědělců. 

Bývá také vystrojován krojovaný průvod vesnicí, kdy se představují hospodářské stroje 

a nářadí, které se používaly v minulých staletích. [1] [3] [17] 

V obci působí folklorní soubor Kopaničár, dětský soubor Kopaničárek, ženský 

sbor Čečera, rodinná muzika Gajdoši z Kopanic a dechová hudba Hrozenčané. [1] [3] 

[17] 
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3.8.7 Obec Strání – Květná 

Obec je příhraniční obcí, její katastr přímo sousedí se slovenskými obcemi – např. 

Moravské Lieskové. Rozkládá se v údolí, které je z velké části ohraničeno horami 

a kopci. Má více než 3 800 obyvatel. Obec je rozdělena na dvě části – Strání a Květnou, 

které však tvoří jeden celek. Dříve se zde lidé živili zemědělstvím, chovem dobytka 

a těžbou dřeva. [3] [23] 

První písemné zmínky o Strání pochází z počátku 14. století, ale v různých 

písemnostech se uvádí, že tudy vedla v 11. až 12. století důležitá obchodní cesta do 

Uher. [3] [23] 

Název obec napovídá o krásné okolní krajině, příkrých stráních, kde na loukách 

kvete množství orchidejí a nad nimi se vypínají hluboké listnaté lesy. Přírodní 

dominantou je Velká Javořina s pralesní rezervací. V katastru obce se nachází čtyři 

luční maloplošné rezervace, rybník Žabka a 7 km dlouhá naučná stezka. [3] [23] 

Mezi historické památky obce patří kostel Povýšení sv. Kříže, Zámeček, domy 

lidové architektury, socha Jana Křtitele, stodoly bývalých hospodářů. Nejvýznamnější 

stavbou je areál Moravské sklárny Květná, kde se ručně vyrábí a zdobí užitkové sklo. 

[3] [23] 

Strání je bohaté na kulturní tradice a zvyky. K těm neodmyslitelným patří na 

přelomu února a března fašankové slavnosti, poslední víkend v červenci Javořinské 

slavnosti, v polovině září straňanské hody, silvestrovský přechod Bílých Karpat 

zakončený zapálením Vatry přátelství na náměstí obce. [3] [23] 

Působí zde několik dechových hudeb a kapel, tři cimbálové muziky – Strýci, 

Husličky, rodinná dětská muzička Mladí Bruštíci, folklorní soubory Javorina, Javorinka, 

Straňánek a divadelní soubor Karla Högera. [3] [23] 

 

3.8.8 Obec Vápenice 

Obec vznikla v 18. století jako "kopaničárská osada", která náležela ke Starému 

Hrozenkovu. Původní obyvatelé se živili pálením vápna v jednodnových pecích. Jméno 

Vápenice je odvozeno právě od těchto pecí. Vypálené vápno rozváželi po okolních 

vsích a prodávali. Kromě toho se živili dřevorubectvím, pasením dobytka a pěstováním 

zemědělských plodin. Původní stavení bývala dřevěná, srubovitá, krytá slaměnými 

došky. Do konce 19. století bydlelo ve Vápenicích 369 obyvatel v 59 domech. 
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V současné době žije ve Vápenicích na rozloze necelých 1100 ha v 65 domech 194 

trvale hlášených obyvatel. Mimo to je zde 60 rekreačních chat a chalup. [18] 

V minulosti byla obec přidělována a poté znovu opět oddělována od Starého 

Hrozenkova. Poslední osamostatnění obce proběhlo v roce 1991. [18] 

Vápenice pro svou polohu byly a jsou vyhledávaným místem k odpočinku. Svou 

dovolenou zde pravidelně trávil spisovatel Jiří Mahen nebo básnířka Jarmila 

Urbánková. Žil zde i známý lidový vypravěč Josef Lebánek. [18] 

Na svazích Vápenic je v rekreační oblasti Mikulčin vrch několik sjezdovek 

s lyžařskými vleky, kde je možno provozovat zimní sporty. Nadmořská výška Vápenic 

je od 360 do 780 m. n. m. [18] 

Obec je známá hlavně ekologickým zemědělstvím a firmou Gorstring, která 

vyrábí struny na hudební nástroje.[18] 

 

3.8.9 Obec Vyškovec 

Vyškovec vznikl stejně jako Vápenice – v 18. století jako „kopaničárská osada“. 

Typické pro tuto obec je roztroušenost domů a chalup. Důvodem je vyhledávání 

nejvýhodnější polohy pozemků s vazbou na vodu, vyježděných cest a možnost obsluhy 

pozemků. Tato nejtypičtější kopaničárská osada dostala název podle kopce Vyškovce. 

Zdejší obyvatelé se živili dřevařstvím a podomním obchodem jako semenkáři. [3] [19] 

Mezi památky obce patří dochované ukázky lidového stavitelství Kopanic - domy 

č. p. 12, 40, 63 a zemědělská usedlost č. p. 44, horská kaple Panny Marie Královny, 

nově zbudovaná zvonička s hudbou a památník postavený americkým letcům. [3] [19] 

V obci se nachází také přírodní památky, např. mokřadní louky Chmelinec 

nacházející se v údolí potoka Drietomica, kde se vyskytují ohrožené druhy rostlin, 

květnaté louky a pastviny v členitém svažitém terénu Pod Hrubovnou, pastviny 

s rozptýlenými lesíky Ve Vlčí, na kterých se vyskytuje řada ohrožených druhů rostlin 

a jeden ohrožený druh ptáků. V katastru obce je také pramen minerální vody. [3] [19] 

Funguje zde hraniční přechod, který je však přístupný pouze osobním 

automobilům, autobusům a nákladním automobilům do hmotnosti 3,5 tuny. [3] [19] 
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4. Ekonomické šetření 

Ekonomické šetření jsem prováděla formou osobní konzultace s ekonomy či 

ekonomkami obcí a s vedoucími spolků. Nejprve jsem si zjistila ústřední ekonomické 

informace u ekonomky Mikroregionu Bílé Karpaty a poté jsem uskutečňovala 

konzultace na jednotlivých obecních úřadech a ve spolcích. 

Jelikož první účast Mikroregionu Bílé Karpaty na slavnostech vína byla až v roce 

2008, snažila jsem se o získání informací za roky 2008 – 2010. Požadovala jsem počet 

zúčastněných krojovaných ve slavnostním průvodu, příjmy a výdaje mikroregionu 

spojené s touto činností. Také jsem zjišťovala, jak krojovaní naložili s finančním 

ohodnocením za účast v průvodu. 

 

4.1 Folklorní fond 

Folklorní fond byl založen v roce 2008 podnikatelem Ivem Valentou. Jedná se 

o prostředek systematické podpory péče o tradiční lidovou kulturu u účastníků 

Slováckých slavností vína a otevřených památek. Fond je realizován skrze Nadaci Děti-

kultura-sport, jejímž zakladatelem je taktéž pan Ivo Valenta. [9] 

Příspěvek z tohoto fondu je vyplácen mikroregionům, které se prostřednictvím 

sdružených obcí a jejich krojovaných zapojí do slavnostního průvodu. Kromě 

mikroregionů mají právo se o příspěvek z Folklorního fondu ucházet také samostatná 

města a obce, která nejsou členy žádného z mikroregionů a zároveň jsou oficiálními 

a registrovanými účastníky slavnostního průvodu. [9] 

Rozpočet Folklorního fondu bývá dotován částkou 5 000 000,- Kč na každý 

ročník slavností. [9] 

Pro stanovení výše celkového příspěvku z fondu určeného konkrétnímu 

mikroregionu, resp. městu či obci, je rozhodující počet krojovaných, kteří se za tento 

mikroregion, resp. město či obec, zúčastní slavnostního průvodu. Na základě tohoto 

celkového počtu krojovaných a s ohledem na celkový rozpočet Folklorního fondu 

stanoví Nadace Děti-kultura-sport jednotkový příspěvek za každého krojovaného. 

Mikroregion, město či obec pak získá částku, která se rovná součinu jednotkového 

příspěvku a počtu krojovaných reprezentujících daný mikroregion, město či obec. [9] 

Aby mohl mikroregion, město či obec zažádat o příspěvek z Folklorního fondu, 

musí nejdříve doručit Nadaci Děti-kultura-sport kvalifikovaný odhad počtu 
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krojovaných, kteří se daný rok zúčastní Slováckých slavností a poté podat žádost 

o příspěvek společně se jmenným seznamem krojovaných, kteří v ten daný rok 

reprezentovali daný mikroregion, město či obec. Na základě této žádosti, její formální 

a faktické kontroly, bude uzavřena darovací smlouva mezi Nadací Děti-kultura-sport 

a daným mikroregionem, městem či obcí. Kvalifikovaný odhad se obvykle zasílá do 

konce měsíce srpna a žádost o příspěvek do týdne po konání slavností. [9] 

Za krojovaného považuje Nadace Děti-kultura-sport toho, kdo se v daný den 

konání Slováckých slavností vína a otevřených památek zúčastní slavnostního průvodu 

těchto slavností v lidovém kroji a to bez ohledu na věk. Podmínkou je, že musí 

reprezentovat daný mikroregion, město či obec, který je oficiálním a registrovaným 

účastníkem Slováckých slavností vína. Za kroj se pro tyto účely považuje tradiční 

lidový oděv, to znamená dosud dochované všední, slavnostní a obřadní oblečení, které 

bylo typické především pro venkovský lid v minulém a předminulém století. Za kroj se 

pro tyto účely považuje také stylizované oblečení členů folklorních a obdobných 

souborů, které vychází z tradičního lidového kroje (tedy z krojové stylizace). [9] 

Po splnění všech výše uvedených náležitostí poukáže Nadace Děti-Kultura-sport 

příspěvek z Folklorního fondu na bankovní účet mikroregionu, města či obce nejpozději 

do stanoveného data. Obvykle jím bývá 31. říjen. [9] 

 

4.2 Slavnostní průvod Slováckých slavností vín a otevřených památek 

V roce 2008 se slavnostní průvod konal 14. září. Toho roku se průvodu zúčastnilo 

4 153 krojovaných mužů, žen a dětí. Tento počet krojovaných se tak stal kolektivním 

rekordem, který byl zapsán do České knihy rekordů. [10] 

Další průvod se uskutečnil 13. 9. 2009. V daném roce se pořadatelé rozhodli 

zdokumentovat krásu krojů, které každoročně prezentují folklorní nadšenci z více jak 

50 měst a obcí z okolí Uherského Hradiště. Za tímto účelem byl v době konání 

Slováckých slavností vína zřízen tzv. krojový ateliér, ve kterém byly pořizovány 

fotografie jednotlivých zástupců měst či obcí a jejich krojů. Tým etnografů pak odborně 

popsal charakteristické krojové znaky jednotlivých obcí. K popisu kroje byla přidána 

stručná informace o obci jako takové a v některých případech byla zmíněna i spolková 

činnost, jež je spojená s folklorem. A tak vznikla publikace nesoucí název Na paletě 

krojů, která má ohromný ohlas. [1] 
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Prozatím poslední - osmý - ročník se konal 12. září 2010. Do kroje se v ten den 

oblékl opět rekordní počet folklorních nadšenců, a to 4 735 obyvatel ze Slovácka. 

Z Folklorního fondu tak bylo mezi krojované rozděleno 4 995 425,- Kč. [10]  

 

4.3 Příjmy a výdaje Mikroregionu Bílé Karpaty spojené s účastí na 

Slováckých slavnostech vína a otevřených památek 

Rok 2008 

Za tento rok nemá mikroregion žádné statistické údaje, co se počtu krojovaných 

týče. Obce byly prezentovány jednotlivými krojovanými, kterým každá obec zařídila 

dopravu do Uherského Hradiště a zpět a také jim přispěla na stravu. Nadace Děti-

kultura-sport vyplácela příspěvek z Folklorního fondu přímo krojovaným na jejich 

bankovní účet. [Vlastní rozhovor s ekonomkou Mikroregionu Bílé Karpaty] 

Od Klubu Kultury Uherské Hradiště dostal mikroregion dotaci 40 500,- Kč. Tyto 

dotace byly použity na náklady spojené s prezentací Mikroregionu Bílé Karpaty na 

Slováckých slavnostech vína a otevřených památek. [Vlastní rozhovor s ekonomkou 

Mikroregionu Bílé Karpaty] 

 

Rok 2009 

V daném roce byl mikroregion reprezentován 227 krojovanými. Z Folklorního 

fondu bylo mikroregionu přiděleno 304 861,- Kč. Příjem jednoho krojovaného činil 

z výpočtu 304 861,-Kč děleno 227 krojovaných 1 343,- Kč. Tuto částku upravil 

mikroregion na 1 000,- Kč pro jednoho krojovaného. Krojovaným bylo tedy vyplaceno 

227 000,- Kč a částku 77 861,- Kč (343,- Kč * 227 krojovaných) použil mikroregion na 

uhrazení nákladů spojených s účastní na slavnostech vína. Tyto náklady obnášejí 

pronájem stanů a pivních setů, zajištění dopravy, výdaje na regionální speciality a jiné 

služby týkající se slavností vína. [Vlastní rozhovor s ekonomkou Mikroregionu Bílé 

Karpaty] 

Mikroregion opět dostal dotaci 45 000,- Kč z Klubu Kultury Uherské Hradiště na 

úhradu nákladů spojených s prezentací na Slováckých slavnostech vína. Celkové 

příjmy, které byly použity na náklady spojené s prezentací na Slováckých slavnostech 

vína a otevřených památek Mikroregionu Bílé Karpaty činily 122 861,- Kč (77 681,- Kč 

dílčí část z Folklorního fondu + 45 000,- Kč dotace). [Vlastní rozhovor s ekonomkou 

Mikroregionu Bílé Karpaty] 
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Tabulka 4.1 Příjmy mikroregionu v roce 2009 
sloužící na úhradu nákladů spojených s účastí na 

Slováckých slavnostech vína 

Tabulka 4.2 Příjmy mikroregionu v roce 2010 
sloužící na úhradu nákladů spojených s účastí na 

Slováckých slavnostech vína 

 

 

 

 

Příjmy mikroregionu v roce 2009 sloužící na 
úhradu nákladů spojených s účastí na Slováckých 

slavnostech vína 

Dotace od KK UH 45 000,00 Kč 

Dílčí část z Folklorního fondu 77 861,00 Kč 

Celkem 122 861,00 Kč 

 

 

Rok 2010 

Prozatím posledního ročníku slavností vína se zúčastnilo ze všech 

obcí mikroregionu 317 krojovaných. Těmto krojovaným bylo z Folklorního fondu 

přiděleno 334 435,- Kč. Průběžný příděl pro jednoho krojovaného byl 1 055,- Kč 

(334 435,- Kč děleno 317 krojovaných). Tato částka, 1 055,- Kč, byla mikroregionem 

ponížena o 255,- Kč. Čistý příjem jednoho krojovaného tak činil 800,- Kč. Celkově 

mikroregion vyplatil krojovaným 253 600,- Kč. Částku 80 835,- Kč (255,- Kč * 317 

krojovaných) mikroregion opět použil na úhradu nákladů obnášející nájem stanů a jiné 

služby týkající se slavností vína. [Vlastní rozhovor s ekonomkou Mikroregionu Bílé 

Karpaty] 

I v roce 2010 získal mikroregion dotaci z Klubu Kultury Uherské Hradiště 

45 000,- Kč na náklady spojené s účastní na Slováckých slavnostech vína. Celkové 

příjmy mikroregionu tak byly 125 835,- Kč (80 835,- Kč dílčí část z Folklorního fondu 

+ 45 000,- Kč dotace). [Vlastní rozhovor s ekonomkou Mikroregionu Bílé Karpaty] 

 

 

 

 

Příjmy mikroregionu v roce 2010 sloužící na 
úhradu nákladů spojených s účastí na Slováckých 

slavnostech vína 

Dotace od KK UH 45 000,00 Kč 

Dílčí část z Folklorního fondu 80 835,00 Kč 

Celkem 125 835,00 Kč 
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4.4 Kroje v mikroregionu  

Obce mikroregionu jsou řazeny do 4 krojových okrsků, a to do nivnického, 

březovského, straňanského a kopaničářského. Do nivnického krojového okrsku patří 

obce Dolní Němčí, Horní Němčí a Slavkov (mimo mikroregion náleží do tohoto okrsku 

ještě obce Korytná a Nivnice), obce Březová a Lopeník spadají pod březovský krojový 

okrsek, obec Strání-Květná tvoří krojový okrsek straňanský a obce Starý Hrozenkov, 

Vápenice a Vyškovec tvoří krojový okrsek kopanířárský. V těchto okrscích nalezneme 

jak původní kroje horské, tak i novější kroje s řadou dolňáckých prvků. [1] 

V současné době se cena ženského kroje pohybuje od 20 000,- Kč do 25 000,- Kč. 

Cenové rozpětí mužského kroje je od 15 000,- Kč do 20 000,- Kč. [Vlastní zjišťování 

cen] 

 

4.5 Obec Březová 

4.5.1 Folklorní činnost 

Tato obec je velmi bohatá na folklorní život. Působí zde mnoho spolků, které 

spadají buď pod občanské sdružení Kopretina a nebo pod Občanské sdružení FS 

Dúbrava. Obec má svou dechovou hudbu, která se jmenuje Dechová hudba Březovjané, 

jenž se skládá z 17 muzikantů. [5] 

 

Občanské sdružení Kopretina 

Pod záštitou OS Kopretina působí pěvecký Folklorní soubor Spjevulenky Šibalce 

(8 žen ve věku nad 30 let), pěvecký Folklorní soubor Spjevulenky (6 dívek starších 

15 let), dětský Folklorní soubor Slivečky (cca 20 dětí ve věku 5 až 12 let) a Cimbálová 

muzika Roberta Provodovského Šimbolica (5 hudebníků). OS Kopretina tvoří asi 

40 folkloristů. [13] 

 

Občanské sdružení FS Dúbrava 

V tomto sdružení působí v současné době už jen Folklorní soubor Dúbrava, který 

navštěvuje 18 tanečníků a tanečnic. [12] 
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 [1, str. 289] 

Obrázek 4.1 Březovský ženský kroj všední 

4.5.2 Březovský kroj 

Obléká se v obcích Březová a Lopeník, náleží ke krojům podhorského typu. [1] 

V obci nosí ženy jak všední, tak i slavnostní kroj. Všední kroj oblékají na svá 

vystoupení a slavnostní jen při důležité události v obci jakou je např. Slavnost Těla 

a Krve Páně či Hodová Mše svatá. Muži mají kroj pouze slavnostní. [1] 

 

Březovský kroj všední 

Vyznačuje se střídmostí. Nejprve si ženy oblečou rubáč, který má nad pasem 

vetkaný široký červený pruh jenž má být při nošení dobře viditelný stejně jako dolní 

lem rubáče, který je delší než šorec a přední fěrtúška zástěra. Rukávce se nosí bez 

korduly, rukávy jsou stažené pod loket, na příramcích, stáncích a límečku jsou výšivky 

vyšité křížkovým stehem. Zakončení rukávů je velmi úzkou kadrlkou, která je zdobená 

pouze obsmykováním. Kolem krku se připíná černý pripinák. Sukně jsou nejčastěji 

batistové nebo kašmírové, lemované úzkou krajkou. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Březovský kroj slavnostní 

Muži nosí košile ze silně modřeného plátna. Košile má  dlouhý rukáv zřasený do 

manžety, jednoduchý límeček na přehnutí a přední díl do půli na propínání zdobený 

kolem našitou červenou stužkou. Na tuto košili si muži oblečou dlouhou kordulku 

zvanou pruclek z černého nebo tmavě modrého sukna, kde jsou oba přední díly stejně 

vyšité červenou, zelenou a žlutou barvou s jednoduchými stříbrnými knoflíky po celé 
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délce předních dílů. Na kapsičkách a zadním dílu prucleku jsou výšivky s typickým 

motivem tulipánu. V dolní části jsou oba konce kordulky staženy k sobě širokou pentlí 

rozpinkou. Svobodní nosí na levé části kordulky svazek barevných pentliček zvaný 

pérko, jejich část je přehozena přes rameno dozadu, a v kapsičce kordulky zastrčený 

vyšívaný kapesníček poskládaný do trojúhelníku. Kalhoty jsou z tmavomodrého sukna 

s modrým šňůrováním. Klobouk má kulatou nízkou stříšku s dokola obtočenými 

pentličkami, šmulky, húsenkami, svobodní v něm mají zapíchnuty 2 kosárky. [1] 

Ženy si oblékají rukávce z modřeného plátna s malými volně nařasenými rukávy. 

Rukávce jsou zdobeny barevnou křížkovou výšivkou, která je ve stejné formě na 

příramcích zvaných príramkoch a na přednicích, tzv. stánkoch. Tyto výšivky mají své 

názvy, které vycházejí z okolního prostředí. Výšivka růžiček na kadrlách už není 

stehem křížkovým, ale stehem plochým táhaným. Na rukávce se pak obléká do pasu 

sahající kordulka zvaná pruclek z černého nebo tmavě modrého sukna. Obě strany 

prucleku jsou zdobeny našitými stříbrnými knoflíky a barevnou výšivkou, která je i na 

zádech a má stejné motivy jako mužský. Pruclek se nezapíná, ale pouze stahuje bílou 

stuhou zavázanou na velkou mašli, která tvoří ústřední zdobný prvek březovského kroje. 

Na tuto kordulku se přidá límec pripinák s hustě nabíranou krajkou. Spodní část kroje 

tvoří černý šorec, který se uvazuje zezadu a přední sukně, zvaná zástěra, z různých 

materiálů, brokátu, červeného harasu u dolního okraje je lemována bílou krajkou. Na 

tuto přední sukni se vážou tráčky, což jsou čtyři vyšívané a zdobené mašle, sešité do 

pásku. Na ně se zapíná vyšívaný pás opasák. K prvnímu svatému přijímaní se děvčatům 

obléká bílá brokátová zástěra a bílá vrapená zadní sukně fertoch. Na hlavách se ženám 

uvazuje turecký šátek. Svobodným se zavazuje na lipač a vdaným na čepec či zaušnice. 

Boty k březovskému kroji jsou vysoké černé holínky. [1] 
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 [1, str. 291] 

Obrázek 4.2 Březovský kroj slavnostní 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3 Účast na Slováckých slavnostech vína 

Rok 2009 

V roce 2009 se Slavnostního průvodu zúčastnilo 44 krojovaných, z toho 16 mužů 

a 28 žen. Zúčastnili se krojovaní za folklorní soubory i jednotliví obyvatelé obce 

Březová. [Vlastní rozhovor s ekonomkou Mikroregionu Bílé Karpaty a vedoucími 

souborů] 

Krojovaným do Březové bylo daný rok vyplaceno 44 000,- Kč (44 krojovaných * 

1000,- Kč/1 krojovaný). Každý krojovaný si ponechal částku 1 000,- Kč a použil ji na 

opravu kroje či zakoupení krojových součástí. [Vlastní rozhovor s ekonomkou 

Mikroregionu Bílé Karpaty a vedoucími souborů] 

 

Rok 2010 

Roku 2010 se do Slavnostního průvodu zařadilo podstatně více krojovaných, 

jelikož v obci vzniklo několik nových souborů. Celkový počet nadšenců v kroji za obec 

Březová byl 72 v poměru 27 mužů a 45 žen. Krojovaní byli opět jak ze souborů, tak 

jednotlivci z obce Březová. [Vlastní rozhovor s ekonomkou Mikroregionu Bílé Karpaty 

a vedoucími souborů] 

Zúčastněným bylo vyplaceno 57 600,- Kč (72 krojovaných * 800,- Kč/1 

krojovaný). I v roce 2010 si vyplacenou částku ponechal každý krojovaný sám pro sebe 
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Tabulka 4.3 Přehled vyplacených příspěvků obci 
Březová v roce 2009 a 2010 

a použil ji k renovaci krojového oděvu. [Vlastní rozhovor s ekonomkou Mikroregionu 

Bílé Karpaty a vedoucími souborů] 

 

 

 

Rok 
Počet 

krojovaných 
Příspěvek na 

1 krojovaného 
Příspěvek celkem 

2009 44 1 000,00 Kč 44 000,00 Kč 

2010 72 800,00 Kč 57 600,00 Kč 

 

 

 

 

4.6 Obec Dolní Němčí 

4.6.1 Folklorní činnost 

V Dolním Němčí účinkuje Národopisný krúžek Dolněmčan, jenž se skládá z 24 

tanečníků a tanečnic, Dětský národopisný krúžek Dolněmčánek, který navštěvují děti ve 

věku 3 až 11 let a dva pěvecké sbory – Ženský pěvecký sbor Tetičky z Dolněmčí 

(složen z 16 žen) a Mužský pěvecký sbor (složen z 11 mužů). Dohromady tak kroužky 

mají 51 stálých členů. Počet dětí v Dolněmčánku se každoročně mění s tím, jak malé 

děti dorůstají a starší odcházejí. [11] 
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 [1, str. 297] 

Obrázek 4.3 Dolněmčanský kroj 

Dolní Němčí má také dvě dechové hudby – DH Dolněmčanka 

a DH Dolněmčanská pětka. [11] 

 

4.6.2 Dolněmčanský kroj 

Muži nosí košili s dlouhým rukávem staženým do manžety, dlouhou soukennou 

kordulu s typickou ozdobou v podobě růže na levém předním díle a tmavě modré 

soukenné kalhoty, které jsou zdobené modrým šňůrováním. Na hlavě nosí klobouk 

s vysokou stříškou jenž je lemovaná portami a šmuky. Svobodní mívají navíc voničku 

s kosárkem. [1] 

Ženský kroj má všechny základní charakteristiky nivnického kroje – modrou 

brokátovou kordulku s vyšitím na předních dílech, šorec s barevnou květinovou 

výšivkou, brokátový fěrtušek. Rukávce v Dolním Němčí jsou hustě navrapené, škrobené 

a vyztužené papírem. Límeček rukávců s tylovou krajkou je zvednutý ke tváři. Fěrtůšek 

je zdobený portou ze stříbrných patáčků a brokátový sváteční fěrtůšek je po ploše vyšitý 

květy růží. Na hlavu se uvazuje červený turecký šátek stylem na ocas s květinovou 

bordurou obtočenou kolem hlavy. Vzadu pod cípem šátku přesahuje pentlička, kterou si 

svobodné dříve vázaly na konec dlouhého copu. Konce uvázané mašle dosahovaly až 

k dolnímu okraji sukní a tento znak byl jednou z důležitých odlišností krojového 

ustrojení svobodných dívek. Vdané ženy nosily na hlavě bílý čepec. V minulosti nosily 

ženy ke kroji vysoké krabovačky, dnes nosí šněrovací boty do půl lýtek. [1] 
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4.6.3 Účast na Slováckých slavnostech vína 

Rok 2009 

Roku 2009 reprezentovalo Dolní Němčí 61 krojovaných. Počet byl u tvořen z 31 

mužů a 30 žen. Zúčastnili se téměř všichni tanečníci z NK Dolněmčan, dále Ženský 

pěvecký sbor Tetičky z Dolněmčí, Mužský pěvecký sbor a několik jednotlivců z obce 

Dolní Němčí. Národopisný krúžek Dolněmčan doprovodila Dechová hudba 

Dolněmčanka. [Vlastní rozhovor se starostou obce a vedoucími souborů] 

 

Krojovaným z Dolního Němčí bylo vyplaceno 61 000,- Kč (61 krojovaných * 

1 000,- Kč/1 krojovaný). Vyplacenou částku použil každý krojovaný sám na opravu 

a praní kroje. [Vlastní rozhovor se starostou obce a vedoucími souborů] 

 

Rok 2010 

V daném roce se do Slavnostního průvodu zařadilo za obec 93 krojovaných 

ve složení 48 mužů a 45 žen. Zúčastnili se opět členové NK Dolněmčan, Ženský 

pěvecký sbor Tetičky z Dolněmčí, Mužský pěvecký sbor a i jednotliví občané obce 

Dolní Němčí. Národopisný krúžek Dolněmčan opět doprovázela Dechová hudba 

Dolněmčanka. [Vlastní rozhovor se starostou obce a vedoucími souborů] 

Krojovaným do Dolního Němčí bylo přiděleno 74 400,- Kč (93 krojovaných * 

800,- Kč/1 krojovaný). Částku opět použil každý krojovaný sám na opravu nebo praní 

kroje. [Vlastní rozhovor se starostou obce a vedoucími souborů] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 
Počet 

krojovaných 
Příspěvek na 

1 krojovaného 
Příspěvek celkem 

2009 61 1 000,00 Kč 61 000,00 Kč 

2010 93 800,00 Kč 74 400,00 Kč 

Tabulka 4.4 Přehled vyplacených příspěvků 
obci Dolní Němčí v letech 2009 a 2010 
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4.7 Obec Horní Němčí 

4.7.1 Folklorní činnost 

V současné době působí v obci jeden spolek, který se věnuje folkloru, a to 

Folklorní soubor Horněmčí. Tento soubor byl založen, respektive obnoven, v únoru 

roku 2009 a má přes 70 členů. Toto číslo je pohyblivé, jelikož v průběhu času noví 

členové přicházejí nebo staří odcházejí. Mezi členy a občany je spíše zachován název či 

označení „hopsák“. Díky širokému rozpětí věkové hranice (4 – 40 let) je rozdělen do 

3 skupin: velký hopsák (31 účastníků starších 15ti let), střední hopsák (19 dětí ve věku 

10 – 15 let), hopsáček (27 dětí mající 4 až 10 let). [7] 

Obec má taktéž svou dechovou hudbu, která  nese název Horněmčanka. [14] 

 

4.7.2 Horněmčanský kroj 

Horněmčanský kroj má shodné znaky s krojem Dolněmčanským. Mužský kroj se 

skládá z košile s dlouhým rukávem, zvané dudovice s řasnatými rukávy ukončenými 

manžetou a nabíraným předním dílem, kordule, zvané lajbl, která je červeně vyšívaná, 

dlouhá, sahající až pod pás a na levé straně zdobená charakteristickou ozdobou (šátek 

lemovaný krajkou ve tvaru kruhu či srdce). Svobodní si do puntu nohavic zastrkují 

vyšívaný kapesník (dříve to byl dárek od jejich dívky). [1] 
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 [1, str. 299] 

Obrázek 4.4 Horněmčanský kroj 
 

Ženský kroj se skládá z hustě navrapených a vyztužených rukávců, modré 

brokátové kordulky jež je v přední části čtvercového výstřihu zdobená výšivkou 

s řadami kulatých kvítků lemovaných srdéčky. Dále z fěrtúšku na němž jsou zepředu 

uvázány bohatě vyšité tráčky zdobené stříbrnými či zlatými portami a po ploše našitými 

patáčky. [1] 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4.7.3 Účast na Slováckých slavnostech vína 

Rok 2009 

V únoru 2009 byl v obci obnoven taneční soubor pod názvem Folklorní soubor 

Horněmčí. V daný rok se slavností vína zúčastnili pouze členové tohoto souboru a to 

v počtu 32 krojovaných, z toho 11 mužů a 21 žen. [Vlastní rozhovor s matrikářkou obce 

Horní Němčí] 

Hornímu Němčí bylo přiděleno 31 000,- Kč (31 krojovaných * 1 000,- Kč/1 

krojovaný). Jelikož to byly příjmy členů souboru, rozhodli se, že tyto příjmy využijí ke 

zhotovení tanečních krojů pro děvčata. [Vlastní rozhovor s matrikářkou obce Horní 

Němčí a vedoucím Folklorního souboru Horněmčí] 
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Rok 2010 

Roku 2010 se slavnostního průvodu zúčastnilo 47 členů místního souboru 

a 14 jednotlivců z obce. Celkový počet krojovaných činil 61, z toho 21 mužů a chlapců 

a 40 žen a dívek. [Vlastní rozhovor s matrikářkou obce Horní Němčí] 

Krojovaní z Horního Němčí obdrželi 48 800,- Kč (61 krojovaných * 1 000,- Kč/1 

krojovaný). Tato částka byla každému vyplacena a ponechána jednotlivcům jako 

finanční prostředek na potřebné úpravy kroje. [Vlastní rozhovor s matrikářkou obce 

Horní Němčí a vedoucím Folklorního souboru Horněmčí] 

 

 

 

Rok 
Počet 

krojovaných 
Příspěvek na 

1 krojovaného 
Příspěvek celkem 

2009 32 1 000,00 Kč 32 000,00 Kč 

2010 61 800,00 Kč 48 800,00 Kč 
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 [1, str. 293] 

Obrázek 4.5 Lopenický kroj 
 

4.8 Obec Lopeník 

4.8.1 Lopenický kroj 

Muži nosí ke svátečním příležitostem košili s přehnutým límečkem, v přední části 

do půli prostřiženou a zapínanou na knoflíčky. Kolem prostřižení a pod ním je košile 

zdobena našitým červeným líčkem a v dolní části zpravidla také barevnou květinovou 

výšivkou provedenou na stroji. Na košili si obléknou kordulu, zvanou pruclek, šitou 

z černého sukna, na předních dílech se dvěma řadami stříbrných knoflíků, na zádech 

s typickým barevným vyšitím s motivem srdcí a tulipánů. Ani zde se pruclek nezapíná, 

přední díly jsou k sobě svázány širokou pentlí. Na levé straně nosí muži připnutý tenký 

svazek pentliček – pérko. Nohavice jsou z tmavě modrého až černého sukna, kolem 

puntu zdobené výšivkou s motivem jablíčka a jatelinky. [1] 

Rukávce ženského kroje mají malé rukávky volně formované, s vyšitými 

příramky, stánky a kastlemi. Na příramcích bývá křížková výšivka širší, barevná, 

s řadou motivů. Kadrle jsou zpravidla zdobeny strojovou výšivkou s barevnými květy. 

Rukávce jsou převázány bílými mašlemi. Černá kordulka zvaná pruclek je zdobená 

stejně jako mužská, na prsou pak s velkou bílou stuhou uvázanou na mašli. Spodní část 

tvoří černý hustě vrapený šorec a fěrtúšek z brokátu, na který se v přední části uvazují 

tráčky zvané opasák. Na hlavu si uvazují turecký šátek, svobodné stylem na lipač 

a vdané na záušnice. Nejprve si však na hlavu dají plátěný čepec s obálenkou chontulou. 

[1] 
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Graf 4.7 Celkový počet krojovaných za 
obec Lopeník 

Graf 4.8 Počet krojovaných mužů 
a žen za obec Lopeník 

Tabulka 4.6 Přehled vyplacených příspěvků obci 
Lopeník v letech 2009 a 2010 

4.8.2 Účast na Slováckých slavnostech vína 

Rok 2009 

Daný rok se do Slavnostního průvodu zařadilo 5 krojovaných obyvatel Lopeníku 

skládajících se ze 2 mužů a 3 žen. [Vlastní rozhovor se ekonomkou Mikroregionu Bílé 

Karpaty] 

Krojovaní z Lopeníku obdrželi částku 5 000,- Kč (5 krojovaných * 1 000,- Kč/1 

krojovaný). Tuto částku si ponechal každý krojovaný sám pro sebe na opravu kroje 

popřípadě na zakoupení krojové součásti. [Vlastní rozhovor se starostou obce] 

 

Rok 2010 

Roku 2010 reprezentovalo obec Lopeník 6 krojovaných ve složení 4 muži 

a 2 ženy. [Vlastní rozhovor se ekonomkou Mikroregionu Bílé Karpaty] 

Krojovaným do Lopeníku byla vyplacena částka 4 800,- Kč (6 krojovaných * 

800,- Kč/1 krojovaný). Tuto částku si krojovaní opět nechali každý sám pro sebe na 

opravu kroje či zakoupení krojové součásti. [Vlastní rozhovor se starostou obce] 

 

 

 

 

 

 

Rok 
Počet 

krojovaných 
Příspěvek na 

1 krojovaného 
Příspěvek celkem 

2009 5 1 000,00 Kč 5 000,00 Kč 

2010 6 800,00 Kč 4 800,00 Kč 

Celkový počet krojovaných za obec 

Lopeník

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2008 2009 2010

rok

p
o
č
e
t 

k
ro

jo
v
a
n

ý
c
h

Počet krojovaných mužů a žen za 

obec Lopeník

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2008 2009 2010

rok

p
o
č
e
t 

k
ro

jo
v
a
n

ý
c
h

muži

ženy



 
 

41 

 [1, str. 303] 

Obrázek 4.6 Slavkovský kroj 
 

4.9 Obec Slavkov 

4.9.1 Folklorní činnost 

V současné době v obci nepůsobí žádný spolek, který by se věnoval folkloru. 

Avšak zde od léta roku 2008 pořádají Folklorní den. Na tomto Folklorním dnu se 

prezentují soubory a krojové páry převážně z okolních obcí. Obec pořídila nové krojové 

vybavení pro děti i dospělé a obnovila starý pracovní kroj. [1] 

 

4.9.2 Slavkovský kroj 

Ve Slavkově se kroj obléká výjimečně a je totožný s krojem horněmčanským. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.3 Účast na Slováckých slavnostech vína 

Rok 2009 

V roce 2009 se za obec Slavkov nezařadil žádný krojovaný do slavnostního 

průvodu. [Vlastní rozhovor ekonomkou Mikroregionu Bílé Karpaty] 

 

Rok 2010 

V září roku 2010 se do slavnostního průvodu poprvé zařadila i obec Slavkov 

ve složení 9 mužů a 9 žen. Dohromady tedy 18 krojovaných. [Vlastní rozhovor 

s ekonomkou Mikroregionu Bílé Karpaty] 
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Tabulka 4.7 Přehled vyplacených příspěvků 
obci Slavkov v letech 2009 a 2010 

Krojovaným ze Slavkova byla vyplacena částka 14 400,- Kč (18 krojovaných * 

800,- Kč/1 krojovaný). Vyplacenou částku vynaložil každý krojovaný sám na drobné 

opravy a údržbu kroje. [Vlastní rozhovor s ekonomkou Mikroregionu Bílé Karpaty 

a starostou obce Slavkov] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4.10 Obce Starý Hrozenkov, Vápenice, Vyškovec 

4.10.1 Folklorní činnost 

Jelikož v obcích Vápenice a Vyškovec žije málo obyvatel, je zde poměrně obtížné 

založení nějakého spolku. Z toho důvodu působí převážná část obyvatel v souborech ve 

Starém Hrozenkově. [Vlastní rozhovor s ekonomkou Mikroregionu Bílé Karpaty] 

Rok 
Počet 

krojovaných 
Příspěvek na 

1 krojovaného 
Příspěvek celkem 

2009 0 1 000,00 Kč 0,00 Kč 

2010 18 800,00 Kč 14 400,00 Kč 
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Graf 4.9 Celkový počet krojovaných za 
obec Slavkov 
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Graf 4.10 Počet krojovaných mužů 
a žen za obec Slavkov 
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Co se týče účasti na slavnostech vína, jsou taktéž Vápenice a Vyškovec 

připojovány ke Starému Hrozenkovu. [Vlastní rozhovor s ekonomkou Mikroregionu 

Bílé Karpaty] 

Ve Starém Hrozenkově působí tyto soubory: Mužský sbor z Vápenic (8 členů), 

Ženský sbor Čečera (17 členek), CM Kopaničár (7 hudeníků), FS Kopaničár (26 

tanečnic a tanečníků), Dětský soubor Kopaničárek (50 dětí), rodinná gajdošská muzika 

Gajdoši z Kopanic (3 členi). Dále v obci působí Dechová hudba Hrozenčané složená z 

13 místních a Slovenských muzikantů. Folkloru ve Starém Hrozenkově se tak věnuje 

přes 100 občanů z těchto tří obcí. [1] [Vlastní rozhovor s vedoucími souborů] 

 

4.10.2 Starohrorozenkovský kroj 

Muži oblékají košelu zdobenou na přednici v podobě fajfky, na límečku obojku 

a kolem zápěstí, kterým se říká ljamčeky. Výšivka je barevná s typickou převládající 

tmavě červenou barvou. Na košili byl využíván tzv. vláčený steh, hlavně na obojku. 

Rozlišovaly se dříve počty pruhů mistrů na rukávech, svobodní a mladí měli dva pruhy, 

staří a ženatí tři až čtyři. Kopaničářská košile je starého pravoúhlého střihu, rukávy má 

ke stánku přišity dvojitým černým stinkem, u krku se zavazuje na dva páry šňůrek, 

přičemž svobodný si uvazuje pouze jeden pár. Kordulka zvaná lajbrík z tmavě modrého 

až černého sukna je bohatě barevně vyšívaná. Hlavním motivem, který se na kordulce 

uplatňuje, je tulipán a charakteristické jsou také dvě řady knoflíků na obou předních 

dílech. Zdobení na sedm pánů údajně představuje sedm šípů namířených na všechny 

světové strany, které magicky měly pomoci při obraně původních obyvatel pro 

nepřátelským nájezdům. U kopaničářského kroje je možné se setkat s nohavicemi bílé 

barvy z podomácky vyráběného sukna huně, zdobené modrým šňůrováním. 

Na Kopanicích se však nosily i nohavice tmavomodré. Ženatí nosili v minulosti světlé 

a svobodní nosili tmavé nohavice. Většinou však převládá názor opačný. Klobouk 

širáček je malý s kulatou stříškou, zdobený barevnými vlněnými střapečky. Obouvaly se 

krpce nebo vysoké holínkové boty. [1] 

Základní součástí ženského oděvu je stejně jako jinde rubáč, na který se oblékaly 

nejprve příramkové rukávce s dlouhým rukávem, nařaseným a vsazeným do manžety 

liamčeku. Zvláštností kopaničárského kroje je zadní plisovaná sukně leknica, sešitá 

živůtkem. Přes leknici se přivazuje červený vlněný pás sak. Jako poslední kus oděvu si 

žena opásala úzkou přední sukni zásceru, která mohla být k všední příležitosti z bílého 

nebo červeného tzv. kartúnového tisku nebo modrotisku (prešporská), případně záscera 
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 [1, str. 307] 

Obrázek 4.7 Starohrozenkovský kroj 
 

vyšívaná. Na hlavu se uvazuje červený turecký šátek zvaný ručník, uvázaný pod bradu 

na babušu, vdané si šátek uvazují na záušničky a pod šátek si nejprve vkládají tzv. 

kontulu. Zvláštní pokrývkou hlavy je u tohoto kroje čelenka. Je to vyšívaný úzký pruh 

uvazovaný v týle, který je pravděpodobně pozůstatkem šatky. Tu svobodné uvazovaly 

přímo na vlasy, vadné si oblékly nejprve čepec. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.3 Vápenický kroj 

Muži ve Vápenicích oblékají stejně jako ve Starém Hrozenkově košelu vyšitou na 

prsou kolem výstřihu, na zápěstích i na stojatém límečku. Bílé nebo modré huněné 

nohavice nosí přepásané vybíjeným řemenem. K bílým nohavicím se obouvají ponožky 

s černě vyplétaným vzorem zvané preplety a kožené krpce s pásky kolem kotníků, 

v zimě se obouvaly huněné papuče zvané pančúchy. [1] 

Ženy se oblékají taktéž podobně jako ve Starém Hrozenkově. Nosí spodní košili 

rubáč, příramkové rukávce a sukni sešitou se živůtkem zvanou leknica. Leknice byla 

vždy na živůtku v přední části i na zádech barevně vyšitá křížkovým stehem. Dolní část 

leknice je hustě vrapená či plisovaná a zpevněná barevnou výšivkou přes vrapy. Vpředu 

je živůtek leknice otevřen a jeho části se k sobě svazují barevnou stužkou tak, že tvoří 

šněrovačku. Mezi oběma částmi náprsenky živůtku se viditelně uplatňuje archaická 

výšivka na obou přednicích rukávců. Výšivky ve Vápenicích a Žítkové jsou barevnější 

a pestřejší než ve Vyškovci a Bošáčkách. [1] 
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 [1, str. 309] 

Obrázek 4.8 Vápenický kroj 
 

 [1, str. 311] 

Obrázek 4.9 Dětský Vyškovecký kroj 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.4 Dětský Vyškovecký kroj 

Dětské kroje na kopanicích mají shodné součásti s kroji pro dospělé. Chlapcům se 

oblékají konopné gatě, třaslavice a přes ně vyšívaná košela. [1] 

Děvčátkům se obléká rubáč, rukávce, leknica, sak a záscera. Na hlavě ženy 

a dívky nosí stejně jako ve Starém Hrozenkově turecký šátek nebo vyšívanou čelenku. 

Ve výšivkách Vyškovce převládá velmi tmavá barva s méně pestrým vzorem. [1] 
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4.10.5 Účast na Slováckých slavnostech vína 

Rok 2009 

Roku 2009 se do Slavnostního průvodu zařadilo 45 krojovaných ze souborů 

působících ve Starém Hrozenkově. Jednalo se o 23 mužů a 22 žen. [Vlastní rozhovor 

s ekonomkou Mikroregionu Bílé Karpaty] 

Krojovaným do souborů ve Starém Hrozenkově bylo vyplaceno 45 000,- Kč 

(45 krojovaných * 1000,- Kč/1 krojovaný). [Vlastní rozhovor s ekonomkou 

Mikroregionu Bílé Karpaty] 

Krojovaní peníze jednotlivě využili na údržbu krojů. [Vlastní rozhovor 

s vedoucími souborů] 

 

Rok 2010 

V tomto roce se Slavnostního průvodu zúčastnilo 48 krojovaných ve složení 

24 mužů a 24 žen. [Vlastní rozhovor s ekonomkou Mikroregionu Bílé Karpaty] 

Souborům ve Starém Hrozenkově bylo přiděleno 38 400,- Kč (48 krojovaných * 

800,- Kč/1 krojovaný). [Vlastní rozhovor s ekonomkou Mikroregionu Bílé Karpaty] 

Krojovaní tyto peníze opět jednotlivě využili na údržbu krojů. [Vlastní rozhovor 

s vedoucími souborů] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 
Počet 

krojovaných 
Příspěvek na 

1 krojovaného 
Příspěvek celkem 

2009 45 1 000,00 Kč 45 000,00 Kč 

2010 48 800,00 Kč 38 400,00 Kč 

Tabulka 4.8 Přehled vyplacených příspěvků obcím Starý 
Hrozenkov, Vápenice a Vyškovec v letech 2009 a 2010 
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Graf 4.11 Celkový počet krojovaných 
za obce Starý Hrozenkov, Vápenice 

a Vyškovec 

Graf 4.12 Počet krojovaných mužů 
a žen za obce Starý Hrozenkov, 

Vápenice a Vyškovec 

 

 

 

4.11 Obec Strání – Květná 

4.11.1 Folklorní činnost 

Obec Strání-Květná má taktéž bohatou nabídku folklorních spolků. Působí zde 

Folklorní soubor Javorina, dětský soubor Straňánek či Javorinka, Cimbálová muzika 

Strýci (9 hudebníků), Cimbálová muzika Husličky (8 hudebníků), rodinná dětská 

muzička Mladí Bruštíci (xx dětí), DH Straňanka (17 členů), DH Javorinka (19 členů), 

DH Zámecká pětka, Dechová kapela Tosr, Dechová kapela Pohodovka, Dechová kapela 

Žajglovka. [1] [24] 

 

4.11.2 Straňanský kroj 

Obec Strání tvoří samostatní krojový okrsek. Zdejší kroj nese řadu specifik. Vedle 

sebe rovnocenně existují dva kroje – původní oděv, zachovávající řadu archaických 

prvků, a kroj, který přijal nové vlivy ve 40. letech 20. století. [1] 

 

Původní Straňanský kroj 

Mužský kroj má košili rovného střihu se stojatým límečkem zdobeným černou 

výšivkou řetízkovým stehem. Tato košile zvaná žinková se zavazovala na čtyři šňůrky. 

Kalhoty se nosily plátěné gatě nebo nohavice z bílé huně s černým jednoduchým 
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 [1, str. 285] 

Obrázek 4.10 Původní Straňanský 
kroj 

šňůrováním kolem puntu. V zimě jako svrchní součást nosili muži bílý kabátek do pasu, 

lajbl nebo halenu z bílého sukna s velkým obdélníkovým límcem, zvaným darmovis. 

Jako obutí se nosily krpce. Na hlavě jednoduchý klobouk s kulatou stříškou bez 

výraznějších ozdob.  

Ženské rukávce jsou s krátkým stánkem, které se nezapasují do sukní. Výšivky na 

náramenících, límečku a přednicích jsou nejčastěji v černé nebo černofialové barvě. 

Zvláštností je výskyt černé a bílé krajky na límečku podle příležitosti, ke které byly 

rukávce oblékány. K nejslavnostnějším příležitostem nosily ženy zadní za mokra 

vrapený konopný fěrtoch barvený na žluto šafránem zvaný hrakač s vyšívanou formou 

přes vrapy. Jako přední fěrtúšek nosily tibetové merýnky nebo černé plátěné fěrtušky 

šité ze dvou půlek spojených stínkem, mřežkou a v pase vyšité přes vrapy. Patří 

k nejstarším typům sukní v tomto regionu. Nejsvátečnější variantou je bílá plátěná 

fěrtuška (obdoba černé), která se nosila při významných církevních svátcích. 

Charakteristickým prvkem je dlouhý spodní rubáč, jehož dolní část sobota přesahuje 

délku fěrtochu i fěrtušky. Na hlavě nosily ženy šatku zvanou ručník s černým či 

fialovým vyšitím, vdané ji uvazovaly na čepec a obálenku s hustě vrapeným dýnkem 

v zdaní části. Ke svatbě, úvodu nebo křtu náležela obřadní plachta úvodnice tvořená 

pruhem plátna uprostřed s paličkovanou krajkou černým vzorem na grumle. [1]   
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Nový Straňanský kroj 

Mladší vývojová vrstva straňanského kroje přibrala řadu prvků krojů z okolních 

krojových okrsků, zejména kroje nivnického a bánovského. U mužů se ve 30. až  40. 

letech 20. století začala místo jednoduché košile se stojatým límečkem nosit košile 

s nabíranými rukávy staženými do manžet a s řadou sámků na předním díle 

a s přehnutým košilovým límečkem. Košili se podle bohatého nabírání na prsou 

zdobeného našitými stužkami říkalo portovaná. Barva sukna na nohavice se z bílé 

proměnila na tmavě modrou, s bohatším modrým šňůrováním. Nejmladší součástkou 

mužského kroje je vesta, jinde nazývaná kordula, která se ve Strání původně nenosila. 

Je dlouhá až pod pás, šitá z tmavě modrého sukna. Na předních dílech je zdobená 

barevnou výšivkou v podobě několika řad vlnovek či zoubků. Svobodní nosí v dolní 

části oba konce vesty stažené k sobě širokou barvenou pentlí, ženatí mají místo ní jen 

úzkou šňůrku. Také klobouk je podobný nivnickému, má vyšší stříšku, dokola je 

v několika řadách zdobený pestrobarevnými portami z korálků a stříbrných patáčků, 

zakončených v přední části ozdobou spadající přes okraj k čelu. Místo krpců se 

obouvají vysoké holínkové boty.  

Slavnostní ženský kroj oproti původnímu nese znaky dolňáckého oděvu. Spodní 

část se skládá ze škrobených spodnic, černého šorce a fěrtušky, jenž má našitou krajku 

u dolního okraje. Na horní část přibyla kordulka zvaná kabátek, který ješitý z bledě 

modrého brokátu s čtvercovým výstřihem, zdobený stříbrnou patáčkovou portou 

a lemovaný zelenou sametkou. Rukávce jsou s tzv. bílým zahýbáním – s bílými 

krajkami a barevným vyšíváním s převládající tmavě červenou (bordó) barvou. Tyto 

rukávce mají úzkou krajku na kastlích rukávů a bohatší límeček, do kterého je krajka 

hustě naskládaná a přiškrobená tak, aby stála šikmo k obličeji. Turecký šátek 

s kvítkovaným středem si vážou svobodné přímo na hlavu, vdané si nejprve nasadí 

čepec. V obutí nahradily původní vysoké boty s tvrdou holínkou šněrovací boty, do 

kterých se oblékají černé punčochy. [1] 
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 [1, str. 283] 

Obrázek 4.9 Nový Straňanský kroj 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11.3 Účast na Slováckých slavnostech vína 

Rok 2009 

V roce 2009 reprezentovalo obec Strání-Květná 40 krojovaných ve složení 

19 mužů a 21 žen. Jednalo se o členy folklorních souborů a cimbálových muzik. 

[Vlastní rozhovor s ekonomkou Mikroregionu Bílé Karpaty] 

Zúčastněným folkloristům byla vyplacena částka 40 000,- Kč (40 krojovaných * 

1 000,- Kč/1 krojovaný). Členové souborů a cimbálových muzik použili tuto částku 

jednotlivě na údržbu krojů a výrobu nových krojových součástí. . [Vlastní rozhovor 

s ekonomkou Mikroregionu Bílé Karpaty a vedoucími souborů] 

 

Rok 2010 

Následujícího roku, roku 2010, se Slavnostního průvodu zúčastnilo 

19 krojovaných v poměru 9 mužů a 10 žen. Krojovanými byli členové FS Javorina, 

CM Strýci a rodinná dětská muzička Mladí Bruštíci. . [Vlastní rozhovor s ekonomkou 

Mikroregionu Bílé Karpaty] 

Příděl z Folklorního fondu krojovaným do obce Strání-Květná činil 15 200,- Kč 

(19 krojovaných * 800,- Kč/1 krojovaný). Tuto částku krojovaní opět jednotlivě využili 

na údržbu krojů. [Vlastní rozhovor s ekonomkou Mikroregionu Bílé Karpaty 

a vedoucími souborů] 
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Graf 4.13 Celkový počet krojovaných 
za obec Strání-Květná 

Graf 4.14 Počet krojovaných mužů 
a žen za obec Strání-Květná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 
Počet 

krojovaných 
Příspěvek na 

1 krojovaného 
Příspěvek celkem 

2009 40 1 000,00 Kč 40 000,00 Kč 
2010 19 800,00 Kč 15 200,00 Kč 

Počet krojovaných mužů a žen za 

obec Strání-Květná

0

5

10

15

20

25

2008 2009 2010

rok

p
o
č
e
t 

k
ro

jo
v
a
n

ý
c
h

muži

ženy

Celkový počet krojovaných za obec 

Strání-Květná

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2008 2009 2010

rok

p
o
č
e
t 

k
ro

jo
v
a
n

ý
c
h

Tabulka 4.9 Přehled vyplacených příspěvků 
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5. Zhodnocení výsledků práce 

5.1 Srovnání počtu krojovaných za jednotlivé obce v roce 2009 a 2010 

Z následujícího grafu vyplývá, že v roce 2010 reprezentovalo Mikroregion Bílé 

Karpaty více krojovaných než v roce 2009. Zatímco v roce 2009 reprezentovalo 

mikroregion 227 krojovaných, v roce 2010 jich bylo 317, což je nárůst o 90 účastníků. 

Roku 2010 se za každou obec, kromě obce Strání-Květná, obléklo do kroje více lidí než 

roku 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obec Březovou reprezentovalo roku 2009 44 krojovaných a v roce 2010 se tento 

počet navýšil o 28 účastníků na 72 krojovaných.  
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Za obec Dolní Němčí se roku 2009 obléklo do kroje 61 folkloristů, v roce 2010 

93 folkloristů, což je o 32 krojovaných více než v roce předcházejícím.  

Za obec Horní Němčí se v roce 2009 zařadilo do slavnostního průvodu 

32 krojovaných a v roce následujícím o 29 účastníků více, tedy 61 krojovaných.  

Obec Lopeník měla zastoupení roku 2009 5 krojovaných a roku 2010 

6 krojovaných, což je o 1 účastníka více.  

Obec Slavkov v roce 2009 nereprezentoval žádný krojovaný, v roce 2010 však již 

18 krojovaných.  

Obce Starý Hrozenkov, Vápenice a Vyškovec se roku 2009 zařadili 

do slavnostního průvodu v počtu 45 krojovaných a následujícího roku to bylo 

o 3 krojované více, tedy 48 krojovaných.  

Obec Strání-Květná jako jediná měla v roce 2009 větší zastoupení než v roce 

2010. Roku 2009 tuto obec reprezentovalo 40 krojovaných a roku následujícího 

19 krojovaných, což je o 21 účastníků méně. Důvodem bylo, že se v obci v tu samou 

domu, kdy probíhaly Slovácké slavnosti vína, konaly Straňanské hody. 

V roce 2009 bylo nejvíce krojovaných za obec Dolní Němčí (61 krojovaných) 

a nejméně za obec Slavkov (0 krojovaných). V roce 2010 bylo nejvíce krojovaných opět 

za obec Dolní Němčí (93 krojovaných) a nejméně za obec Lopeník (5 krojovaných). 

 

5.2 Srovnání vyplacených příspěvků jednotlivým obcím v roce 2009 

a 2010 

Jak jsem již uvedla v podkapitole 4.3 Příjmy a výdaje Mikroregionu Bílé Karpaty 

spojené s účastí na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek, vyplacenou 

částku z Folklorního fondu pro krojované ponížil mikroregion o částku potřebnou na 

úhradu nákladů spojených s účastí na slavnostech vína.  

V roce 2009 bylo mikroregionu vyplaceno z Folklorního fondu 304 861,- Kč, 

z této částky bylo na náklady použito 77 861,- Kč a krojovaným bylo vyplaceno 

227 000,- Kč, příspěvek pro jednoho krojovaného tak činil 1 000,- Kč. Roku 2010 byl 

příspěvek z Folklorního fondu 334 435,- Kč, na náklady bylo z této částky použito 

80 835,- Kč a krojovaným se vyplatilo 253 600,- Kč, příspěvek pro jednoho 

krojovaného byl ve výši 800,- Kč. 

Na následujícím grafu je znázorněno rozdělení peněz krojovaným dle obcí, které 

reprezentovali. 
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Graf 5.2 Vyplacené příspěvky jednotlivým obcím 
v roce 2009 a 2010 

Tabulka 5.1 Vyplacené příspěvky jednotlivým 
obcím v roce 2009 a 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Březová byla v roce 2009 reprezentována 44 krojovanými, kterým bylo 

vyplaceno 44 000,- Kč. Následujícího roku se za obec zařadilo do průvodu 

72 krojovaných jimž bylo vyplaceno 57 600,- Kč. 

Za obec Dolní němčí bylo v roce 2009 6 zúčastněných krojovaných, jejichž 

příspěvek činil 61 000,- Kč. Roku 2010 bylo ve slavnostním průvodu 93 krojovaných, 

Název obce 2009 2010 

Březová 44 000,00 Kč 57 600,00 Kč 

Dolní Němčí 61 000,00 Kč 74 400,00 Kč 

Horní Němčí 32 000,00 Kč 48 800,00 Kč 

Lopeník 5 000,00 Kč 4 800,00 Kč 

Slavkov 0,00 Kč 14 400,00 Kč 

Starý Hrozenkov, Vápenice, Vyškovec 45 000,00 Kč 38 400,00 Kč 

Strání-Květná 40 000,00 Kč 15 200,00 Kč 

Celkem 227 000,00 Kč 253 600,00 Kč 
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kterým se vyplatil příspěvek ve výši 74 400,- Kč. 

Obec Horní Němčí reprezentovalo roku 2009 32 folkloristů jimž se vyplatilo 

32 000,- Kč. V následujícím roku obec zastoupilo 61 krojovaných a vyplacený 

příspěvek byl ve výši 48 800,- Kč. 

Obec Lopeník zastoupilo v roce 2009 5 krojovaných a bylo jim vyplaceno 5 000,- 

Kč. V roce 2010 obec zastoupilo 6 krojovaných, kterým se vyplatil příspěvek ve výši 

4 800,- Kč. 

Obec Slavkov v roce 2009 nereprezentoval žádný krojovaný, tudíž do Slavkova 

nebyl vyplacen žádný příspěvek. V následujícím roce obec již reprezentovalo 

18 krojovaných, kterým bylo vyplaceno 14 400,- Kč. 

Za obce Starý Hrozenkov, Vápenice a Vyškovec se do slavnostního průvodu 

v roce 2009 zařadilo 45 krojovaných, příspěvek jim vyplacený byl ve výši 45 000,- Kč. 

Roku 2010 se do průvodu zařadilo 48 krojovaných, kterým bylo vyplaceno 38 400,- Kč. 

Obec Strání-Květná měla v roce 2009 zastoupení 40 krojovanými, jimž se vyplatil 

příspěvek ve výši 40 000,- Kč. V roce 2010 jelo obec reprezentovat 19 krojovaných, 

kterým se vyplatilo 15 200,- Kč. 

Z výše uvedených údajů a grafu vyplývá, že v roce 2009 byl obci Dolní Němčí  

vyplacen nejvyšší příspěvek (61 000,- Kč) a nejnižší obci Slavkov (0,- Kč) resp. obci 

Lopeník (5 000,- Kč). V roce 2010 byl nejvyšší příspěvek vyplacen opět krojovaným do 

obce Dolní Němčí (74 400,- Kč) a nejnižší krojovaným do obce Lopeník (4 800,- Kč). 

 

5.3 Využití příspěvku z Folklorního fondu 

V roce 2009 kromě folkloristů z obce Horní Němčí, resp. Folklorního souboru 

Horněmčí, využili všichni krojovaní příspěvek jednotlivě na údržbu krojů, která obnáší 

praní kroje, drobné opravy či zakoupení krojové součásti. Členové FS Horněmčí 

příspěvek hromadně využili na ušití tanečních krojů pro děvčata. 

V roce 2010 všichni krojovaní z Mikroregionu Bílé Karpaty využili příspěvek 

jednotlivě na praní kroje, drobné opravy nebo na zakoupení krojové součásti. 

Pro mikroregion je dílčí část z toho fondu nápomocná tím, že slouží mikroregionu 

k úhradě nákladů, protože mikroergionu ze samotné účasti na slavnostech vína 

neplynou žádné příjmy. Na těchto slavnostech se reprezentuje bez úplaty, jenž by 

plynula od návštěvníků. Jedinými příjmy jsou dotace od Klubu kultury Uherské 

Hradiště a příspěvek z Folklorního fondu. 
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6. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo ekonomicky zhodnotit účast Mikroregionu Bílé 

Karpaty na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek Uherské Hradiště. 

Zjistila jsem si tedy příjmy a výdaje mikroregionu, jenž souvisí s jeho účastí na 

slavnostech vína. Dále jsem zjišťovala kolik krojovaných se za danou obec zařadilo do 

slavnostního průvodu, jaký jim byl přidělen příspěvek z Folklorního fondu a jak s tímto 

příspěvkem naložili. 

Byla mi sdělena informace, že jediné příjmy Mikroregionu Bílé Karpaty 

související s účastí na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek jsou získané 

dotace od Klubu kultury Uherské Hradiště a dílčí část příspěvku krojovaným 

z Folklorního fondu, jež slouží na pokrytí nákladů, které mikroregionu vznikly 

v souvislosti s prezentací na Slováckých slavnostech vína. 

Příspěvek z Folklorního fondu má své dobré, ale i špatné stránky. Tou dobrou je, 

že pro každého krojovaného je to finanční pomoc na údržbu kroje a tím napomáhá 

k udržení a zachování kulturního dědictví. Špatnou stránkou je to, že se jedná o jakýsi 

stimul, který vede k tomu, aby se do slavnostního průvodu zařadilo co nejvíce 

krojovaných a tím se každoročně přepisoval rekord krojovaných. Je mnoho lidí, kteří se 

do kroje obléknou jen za peníze místo toho, aby si vážili, že můžou tento oděv na sebe 

obléct a tím tak ukázat kulturní dědictví v jejich obci. 

Podle toho jaké informace jsem získala a také z vlastních zkušeností a poznatků 

nejde Mikroregionu Bílé Karpaty a jeho obcím ve spojitosti s účastí na Slováckých 

slavnostech vína a otevřených památek o ekonomické nýbrž o kulturní obohacení. 

Krojovaní z daných obcí jezdí prezentovat své kroje, místní tradiční tance a písně a také 

i gastronomické speciality. Při každém ročníku pořádání slavností se seznámí s novými 

lidmi a soubory, a tím také s novými zvyklostmi v podobě krojových úborů, tanců či 

písní. Jedná se tak o velké kulturní obohacení. V případě našeho souboru jsme nesmírně 

rádi za tuto možnost, díky které jsme se seznámili s mnohými soubory a některé z nich 

nás zvou do svých obcí, abychom tam při nějaké události vystoupili.  
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apod.  a podobně 

atd.  a tak dále 

CM  cimbálová muzika 

č.  číslo 

č. p.  číslo popisné 

ČR  Česká Republika 

ČSAD  Československá autobusová doprava 

DH  dechová hudba 

FS  folklorní soubor 

CHKO  chráněná krajinná oblast 

KK UH Klub kultury Uherské Hradiště 

m. n. m. metrů nad mořem 

NK  národopisný krúžek 

OS  občanské sdružení 

resp.  respektive 

sv.  svatý, svatá 

tzv.  takzvaně, takzvaný  

UMPRUM střední uměleckoprůmyslová škola 
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